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Szám: 164—1035. 

Meghivó. 
Az Országos Magyar  Párt  csikmegyei 

szervezete és a megyeszékhely  városi tago-
zata 1935 évi május hó 12-én (vasárnap), 
délután négy órakor, a megyeszékhelyén, 
a közbirtokossági székházban 

tisztújító közgyűlést 
tart, melyre a közgyűlési kiküldötteket éB a 
Magyar Párt férfi  és nő tagjait ezennel meg-
hívjuk. 

A közgyűlésen Csikmegye magyar szená-
tora és képviselője valamint más magyar kép 
viselők közérdekű kérdéseket fognak  ismer-
tetni. 

1035 évi májuB hó 1-én. 
A Magyar Párt csikmegyei szervezetének 

elnöksége: 
Adorján Imre, Dr. Pál Gábor, 

fótitkár.  elnök. 

Ne taiiadját meu az ipzsáps ellenszolgáltatást 
- az igazság szószólúi. 

Nem mi mondjuk éa irju'i. Az Erdélyi TudÓBité 
ból vesszük a következő sorokat: — A m «gantulaj-
donjog éa annak haBsnálata két különböaő dolog. A 
szociális pápai körlevél blres tétele ez B arra utal, 
hogy aa egyesek kesében levő vagyonokat 1b terhelik 
közösségi, Bzociális kötelezettségek. A magánbirtoknak 
a tu'ajdonos nem abszo utjogu birtokosa, nem élhet 
vele, kénye-kedve szerint, hanem a közre is tekintettel 
kell lennie. 

A magántulajdon bUnös, antiszociális használatá-
nak kiáltó példáit régebben a nagybirtokos osstálynál 
láttuk, a nagytőkés osztály tagjainál pedig ujabban is 
BÜrün tapasstalhatjuk. 

Ma nem ritka, bogy munkanélküli dus jövedel-
mek haBzonélvezői, a kiáltó nyomor saemeláttára tob-
zódnak, az évek óta kielégítetlen éhséget kegyetlen 
meggondolatlanságai, szüntelen kihívással Ingerlik. 

Milyen nagyon idejében jövő példaadás lenne a 
világnak, ba az egyháziak  a pápa saavára figyelve, 
a kezükben  levő  javak kezelésében  keresztül vinnék 
a gyönyörű szociális elveket. Ha  okosan, hozzáértés-
sel és a lelkiismereti  felelősség  élénk  tudatával 
gazdálkodnának,  — nem azért, bogy zsugori módra 
kuporgassanak, hanem azért, bogy as egyházi vagyon 
rendeltetését betöltve, az intézményeket ellássák B a 
magántulajdon szociális kötelezettségeinek gyakorlati 
értelmezését való példákkal megmutassák. 8 mennyire 
idejében való volna, bogy aa egyház az eBetleg még 
rendelkezésére á'ló kenyérkereső helyek betöltésénél 
Is aggodalmas  körültekintéssel  érvénveBitse a Bzo-
ciális Bzen pántokat. Hogy  ne nyújtson ma segéd-
kezet  a lelkiismeretlen,  a ma lopátszámbamenő 
álláshalmozáshoz;  ne élhetős  nyugdíjasokat  támo-
gasson, hanem segítse  álláshoz  a munkabíró,  osa-
ládos  embereket,  akik  százszámra kúzkődnek  a 
nyomorral,  munka, keresőfoglalkozás  hiányában. 
Éa a szolgálatba fogadottaknál  ne felejtse  el a kör-
levélnek aa igazságos bérről szóló parancsot Be. 

Erején tul aa egyháa Nem mehet, de Igyekeazék 
megadni azt, ami egy család tlBatesBégea eltartásához 
szükséges és körül belül elégséges. 

.4 tanítás  és gyakorlat  ellenmondása  itt ütkö-
zik  ki  legszembeötlőbb  fórmában.  Hiába  szor-
galmazza  a családod  és a gyermekáldást  az 
egyház tanítása,  ha gyakorlata  ebből  a szem 
poritbol  a hatáskörébe  tartozó,  nála levő  alkalma-
zottak  esetében éppen olyan önző  ée szűkkeblű, 
mint akármelyik  pogány szellemű  vállalaté. 

A szociális igazságosságot  gyakorolni  kell, 
bogy eredményesen lehessen prédikálni.  (Hogy a 
nép ne mondhaBSB a szállóigét: vizet prédikál s bort 
iázik. Sterk.) 

Nem véletlen és nem érthetetlen, hogy a magyar-
országi választások épen a katholikus püspöki és káp-
talan birtokok öveiben húzták kereBztül a katholikus 
számításokat. 8 meggyőződésünk, bogy aa egyházi 
vagyocok körül feltűnően  gyakran tapasztalható nehéz 
Bégek is büntetésül jönnek, Isten nem tliri el, hogy a 
sáfárok  könnyelmüsködjenek vagy a végzett munka 
igazságos ellenszo'gáltatását éppen aa lgaaBág szószólói* 
megtagadják. — Eddig szó' ez az önérzetes, őszinte, 
aggodalmaskodásokkal teljes közlemény. 

Üdvözöljük a szerkesztőt s kérjük, hogy hasonló 
gondolatoktól vesérelt eszmefuttatásait  a közjó haBB-
oára és javára s a begyepi Bedett koponyák felvilágo 
sitáfára  minél gyakrabban Ismételje meg. Ha Ilyen 
gondolatok vernek gyöktret a gyakorlatban, n>m kell 
félnünk,  bogy valamikor m <g ml la Mex co vagy Spa-
oyoloraaág sorsára juthalurk. 

C z e l l S P E C I A L S Ö R ! 

Niiiuatisi n e m ţ i a liinâiimiliiL 
A Maria Kiagrogacá^ ţ â ş n i t 350 éves 

évfordulója  alkalmából a cslkBzerrdai róm. kath. 16-
gimiáBiutn Mtria Tar-u'ata a szokottnál ünnepélyesebb 
keretek k'izött forja  megtartani 1935 évi május 12 én 
a tagavatáat éa fogadalomujltáat. 

Hogy ez minél bensőségesebb legyen, ezt meg-
előzően május hó 4—11. napjain, a plébániával közösen 
katholikus  fértíhetet  rendez, az Intézet kápolnájában, 
amelyre nemcsak a kongregáció régi tagjait, hanem 
minden katbolikus férfit  szeretettel meghív éa elvár. 

A férflhét  programmját az alábbiakban köaöljttk: 
Május 4 (Szombat): Bsveaető konferenciát-mond 

Dr. Csipak Lajos. 
Májua 5 (Vasárnap): A fát  fi  hite, Dr. Csiptk LijoB. 
Május 6. (Hsltó): JézuB ÓB BB egyén, Biró Ferenc. 
Május 7. (Kedd): Jézus és a társadalom, Biró Ferenc. 

. Május 8. (Szerda): Férfitlpusok  az evangéliumban, 
P Vitéz Berard. 

Május 9 (C.Utörtök): A katholikus férfi  éa a család, 
László Irnác 

Május 10 (Pentek): Mi nekünk B pápa? P. Vitéz 
Berard. 

Május 11 (Szombat): Akció katolika, László Ignác. 
A konferenciák  kezdete este 9 óra, a főgimnázium 

kápolnájában. Pontos megjelenést kérünk. 
MájuB l l ón (szombatot)) délután 6—9 lg Szent-

gyónás, a főgimnázium  kápolnájában. 
Május 12 én (vasárnap) d. e. 10 órt>kor szent-

mise, közös Bzentá'dozás, tagavatás éB az öreg kongre-
gánisták fogadalomujitása. 

Az ünnepélyes főpapi  szentmisét, tagavatást és 
fogadalomujitáa  szertartását Dr. Balázs András  pápai 
prelátuB-kanonok, kongregációnk régi tagja végzi. — 
Vasárnap esti fél  9 órai kezdettel nag) szabású ünnep-
ség lesa, melynek programját plakátok és a helyi lapok 
fogják  közölni. 

Az ünnepélyen dr.  Gyárfás  Elemér  szenátor 
fogja  az ünnepi beszédet mondani és dr.  Szalay 
Mátyás  költő-pap verseiből előadni. 

• « 
• 

A kongregáció felavató  ünnepsége, valamint aa 
azt bevezető férS-hét  a harangszó vonzó, meleg zen-
gésével hiv minden katholikus férfi-leiket,  hogy azokba 
beleillesakedjék, bennük részt vegyen, hogy réBze 
lehessen B mindkettőből kiáradó kegyelmek bőségé-
ben ls. 

A konferencia  estéken, a férfi-héten  — melyeket 
a nagy nyugati kath. csntrumokban áldásos, meesze-
kiható sikerrel szoktak megrendezni — alkalma nyílik 
mindenkinek elmélyedni az egész emberi életet bevilá-
gító éa felmelegítő  nagy gondolatok szépségeiben, a 
felavató  és megújító ünnepség pedig viBSzarlngathat 
mindenkit a boldog gyermek- és Ifjúkorba,  mikor tiszta 
Bzlvvel, ártatlan lélekkel állott az Ur oltára előtt. Es 
a visszatérő  tavasz sok redőt el tud simítani a gon-
dokkal, küzdelemmel terhelt férfi-homlokon  és verő-
fénybe  tudja vonni az élet  őszét  IB, melyet már meg-
érintett a tér dere. Az iskola  padjából  nemrég ki-
került  ifjúság  pedig  visszatérhet  az alma mater-
hez — annak jóságos tekintetéből erőt és bizalmat 
meríteni, bogy a mának tátongó örvényel között ne 
veBzitBe el az egyensúlyt. 

Férfi  hét és felavatás  egyaránt okoB, bölcs, 
csakugyan aa életre saóló tanítás akar lannl — a pas-
cal-1 gondolatértelmében: .nincs az emberi természet-
nek megfelelőbb  taoitás, mint az, amely megtanítja 
arra, hogy két dologra képes: elveszteni éa elnyerni 
ae isteni kegyelmet, mert folyton  két veszedelem fe-
nyeget: a kétségbeesés és a fennhéjázás*.  Az utóbbi 
vc-Bzed l̂era kevesbé fenyeget  mioket; tragikus vergő-
désünkben annál inkább az előbbi. Biaonyos, hogy aa 
dimalkedsBek és az ttnn»psegak hitet, bizalmat, uj 
energiákat fognak  belénk sugározni és segite.iek ki-
alakítani a mélyen hivő,  bátor, öntudatos,  uj kat. 
férS-tipust.  a megujult,  valóban férfias  férSvilágot. 

i-o 

A városi tanács üléséből. 
M. Ciuc város tanácsa folyó  év május hó 

3-án Faroga Viktor polgármester elnökletével 
gylllést tartott, amelynek tárgysorozatán a 
a következő fontosabb  városfejlesztő  ügyeket 
tárgyalta: 

A lapunk által már részletesen ismertetett 
1935—36. évi városi költségvetés jóváhagyás 
végett a polgármester által személyesen ter-
jesztetett elő. Bejelentetett, hogy a költség-
vetést jóváhagyták s azon csupán egy pár 
kisebb módosítást eszközöltek. Igy a rendőrség 
fönntartásához  való hozzájárulás cimén elő-
irányzott 77 ezer lejt 16 ezer lejre, a dalárda 
segélyét 5-ról 2 ezer lejre redukálták s az 
előzetes katonai kiképzési célokra 3 ezer lej 
helyett 12 ezer lejt irányoztak elő, — egyéb 
tételeiben a költségvetést változatlanul jóvá-
hagyták. 

A város 1933 — 34. évi zárszámadásait 
233 ezer lej felesleggel  elfogadja  a tanács B 
jóváhagyás végett előterjeszti a legfelsőbb 
számvevőszéknek. 

A város tulajdonát képező éB a „Ganz" 
által szerződéses alapon kezelt villaDyüzem 
1934 évi zárszámadásait terjesztik elő. Az üzem 
eszerint 323 ezer lej tiszta haszonnal zárta az 
évi munkáját, amelynek fele  a várost illeti. 

A Pal- ţS ZţQţţgyţScjIţt Tţa-Estţjţ 
1935 évi május hó 5-én, vasárnap este 8 órakor lesz 
a helybeli Közbirtokosság székházában. 

Segítsük meg ezt a türekvö egyesületet, amely d a l a i v a l s m u z s i k á j á v a l a n n y i g y ö n y ö r ű s é g e t s z e r z e t t n e k ü n k . 

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben. 
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A számadások felülvizsgálására  kiküldött bi 
zottság jelentése sierint a tanács nem fogad 
el biionyos kamatokat, amelyeket 30 ezer lej 
értékben as üiem fenntartása  körül ssámita 
nak fel.  Bt a bérlő üzemet terheli. Érdekes 
megtudni ezen jelentésből, hogy közhivatalok-
nál 620 ezer lej áramfogyaaitáBi  dij van hát-
rálékban. A tanács kimondja, hogy es a várost 
nem érintheti, miután a szerződés sierint a 
késedelmes fizetésekből  eredd károk a bérlót 
terhelik. 

A tanács kimondja, hogy ae igáa állatokra 
vonatkosó városi taxát ssabályellenesen rótták 
ki a múltban s igy ezt a taxát tovább nem 
veti ki BE adókivető bizottság. 

A kórház ucoában fekvó  hidnak újjáépí-
tési tervét 41 ezer lej értékben elfogadja  a 
tanács és ugy határoz, hogy próbálják meg a 
munkát árlejtés utján végrehajtani. 

Brósa Béla kutügye tárgyaltatott. A városi 
járda készítésekor ez a kut az aszfalt  alá került. 
Olyan egyezséggel fedte  be a város ezt a 
járda útjába esó kutat, hogy Bróss Bélának 
az igy használhatatlanná váló kútja helyébe 
más kutat épit, A tulajdonosnak mai napig 
ainoB kútja. Kér a várostól 5 ezer lej kártérí-
tést. A tanács ezen ügyben kiküldött bizottság 
jelentésének kiegészítéseképpen ujabb szak-
értőül felkéri  Szántó Albert mérnököt s véle-
ménye után a kérdést letárgyalja. 

A városi tanács a város kövezésének foly-
tatására és az utak kavicsozására szükséges 
kőanyag beszerzésére a topüca-ciuci közbirto-
kosságtól évi 6 ezer lejért bérbe vette annak 
a „Barátok-kutja" mellett fekvó  kőbányáját. 
Elhatározta, hogy ezt a bányát megnyitja. Bgy-
ben jóváhagyja a város eaévi kOvezési tervét, 
amely 800 ezer lejt tesz ki. E szerint a terv 
szerint 80 ezer darab kőkocka, 400 m* járda-
fedésre  alkalmas kőlap és 1200 m1 törtkavics 
kitermelésére kerülne aor. Az utkövezést foly 
tatják a líceumtól a törvényszékig éa a gimná-
zium-uccában. 

Faroga polgármester bejelenti, hogy Cris-
tea szenátor éa Oţetea főispánnal  együtteaen 
Cancicov miniszrer látogatási alkalmát arra 
is felhasználták,  hogy a városunk fejlesztése 
iránti jóindulatu támogatását kérjék. Igére'et 
tett a miniszter, hogy erre a célra a városi 
erdőből rendkívül vágterületet engedélyez, 
amely caak beruházáaokra fordítandó. 

A városi tanács ezen 7 vágterület enge-
délyezése iránt mai üléaéból beterjeazti a mi-
niszternek a kérését. A vároa fejlődéaében  ezzel 
ujabb kilátáBok következnek, amelyért köszönet 
jár mindazoknak, akik igyekeznek városunk 
fejlődési  ütemét ilyen szépen biztosítani. 

A „CSIKI LAPOK" TĂRCĂJA. 
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 

ív . 
Mit mond a krónika a falu  alapí tásáról? 
Taplocza alapításáról a annak idejéről nem sokat 

tudunk. Ez olyan távoli időkbe nyúlik, melyekbe biztos 
visszapillantást nyerni semmiféle  körülmény nem segit minket. 

Vannak ugyan következtetések levonására alkalmasnak 
látszó támaazpontjaink, de — természetes — biztosat a 
levonható következtetések sem jelenthetnek. 

E kérdésről Orbán Balázs , a Székely (öld nagynevű 
kutatója .Caikszék Leírása" cimü munkájában a következő-
ket irja: 

.Hogy Taplocza régi telep, az kitetszik a Csiki 
Krón ikábó l is, mely szerint Sándor I s t v á n n a k hős 
neje Upolet (Ápolt) maradékaiból azármazó Görgó (György) 
Anna Taploczán házat épitvén magának, 300 tolvaj ellen 
vitézül harcolt; azok közül 200-at levágván, a többit meg-
futamította  B azután 60 fegyveressel  Gümetz (Cyimeal) 
földén  is szerencaéaen harcolt a rablók ellen". — (II. köt. 
67 old.) 

A fentiekből  — Orbán Balázs — azt következteti, 
hogy Taploczát az ide települt Görgő Anna harcoaai alapít-
hatták, mert elképzelhetetlen, hogy csak ő harcolt volna 
személyesen 300 tolvajjal szemben; e heroban harcosai is 
kellett legyenek I... 

A Krónika fenti  azavaiból — szerintem — nyugod-
tan következtethetjük, hogy itt — abban az időben — már 
telep volt, melyet „Taploczán aku hívtak, mert hisz a Kró-
nika világosan azt mondja, hogy Görgő Anna Taploczán 
épített házat, tehát ő és harcosai az ide te lepedéaükkel 
osak növel ték, fe j leaz te t ték  a már meglévő Tap-
loozát.. . 

De — valyon — mikor történhetett mindez ? 
E kérdésre — válaszul — hivatkozom a Krónika azon 

részére, melyben felemlíti,  hogy a székely nemzet áldozó-
poharát, a főrabonbáni  székhelyről, Budvárából (Udvarhely-
mellől) Sándor István, 1039 év körül, Zándirhám özvegye 
álul Vaczárkon tul épített házba vitette. 

Faroga polgármester beterjeszti egy sport-
telep létesítésének szükségét. A tanáos egy-
hangúan járul hozzá az előadott tervekhez, 
mely szerint a városi ptrk szomszédságában 
fekvó  területek volnának legalkalmasabbak erre 
a célra. B határozta, hogy egy modern sport 
telep létesítéséhez szükséges területet Dr. 
Györgypál és Dávid Istváu birtokaiból megvá-
sárol mintegy 2 hold terjedelemben s az erre 
már rendelkezésre álló 76 ezer lei al*pot 30 
ezer lejjel kiegéazitve a szükséges összeget 
rendelkezésre bocsátja. 

Faroga polgármester több kisebb jelentő-
ségű indítvány után a tanácsnak egyik legpro 
duktivabb ülését bezárja. 

Első szárnycsapások. 
A Csiki Lapok azerkeaztőjének már több ízben hoz-

zám intézett kérdéseire és állandó érdeklődésére kell e helyen 
válaszoljak. Még ugyan időelőttinek tartom közönaégünk 
figyelmének  lelhivását arra a mozgalomra, mely itt egy 
néhány lelkes fiatalember  kezdeményezéaéből megindult. Még 
sok nehézséget, közönyt és gunyoB kritikát kell legyőznünk, 
hogy ennek az nj mozgalomnak a terén az első szárny-
csapásákat megtehessük. 

A Csiki Lapok olvasóközönsége bizonyára tudja, hogy 
megyénkben is megalakult az A. R. P. A. megyei fiókja. 
A megalakulás alkalmával az indítványok során alulírott 
azt indítványoztam, hogy a filiaié  foglalkozzék  a motornél-
küli repülés propagálásával is annál inkább, mert légköri 
viszonyaink és a környék konfigurációja  kiválóan alkalmas 
ennek a csodálatosan nemes és veszélytelen sportnak a 
kifejlesztésére.  A közgyűlés el is togadta az indítványt, 
azonban az A. R. P. A. részéről eddig semmitéle intézke-
dés nem történt. 

Napirendre azonban mégsem lehetett térni a kérdés 
felett,  ugy hogy eleinte a turista egyesület, később a C. S. C. 
megbeszélésein mindinkább tért hódított a motornélküli 
repülés eszményi gondolatának a megvalósítása. 

Amikor ezen a téren egyik napról a másikra ujabb 
és ujabb rekordokat állítanak tel, legtöbbször középiskolás 
diákok és mikor azt olvassuk, hogv német diákok 3000 m. 
magasságot értek el és 26 órát tudtak egy motornélküli 
repülőgéppel elérni, természetszerű, hogy a mi ifjuságunk 
ambíciói elől aem lehet elzárni a levegőt. 

Egyelőre még egy kisded csoport képviseli városunk-
ban a motornélküli repülés eszméjét. Még egészen kezdők 
tudásban, gyakorlatban. Még tanácstalanul állnak a légkör 
láthatatlan azonban csodálatosan nagyazerü erőivel szemben. 
De telve ambícióval és törhetetlen akarattal néznek az uj, 
rejtélyea problémák elé. Es biztosan hiszik, hogy egészen 
rövid idő elteltével olvaBni fognak  tudni azokban a rejtélyes 
lapokban, melyekben meg van írva a törvény, hogy az 
ember, mint a madár, szárnyakkal szelheti át a felhőket, 
hogy azok íölé emelkedve lürödheasék az örök napsugárban. 

Mindezt motornéíkül egy gondolatnyi könnyU kis gép-
pel, mellyel még lezuhanni sem lehet. 

E helyen, a Csiki Lapok szerkesztőségének jóvoltából 
cikksorozat fog  megjelenni, hogy az érdeklődők állandó 
információt  kapjanak a városunk ujabb sporteseményeiről 
és a motornélküli repülés gondolatának városunkban való meg-
valósításáról. 

Frank Miklós. 

Ez az áldozati ház a Bogát hon lehetett, mert a 
Krónika szerint, Vacsárkon (Vacsárcsin) tul nem messze 
épült a víztől, t. i. az Olt-tól. 

Bocskor Sámuel csikszéki „assessor* 1724 január 
5-én keménypapír lemezre írott okmányt adott ki, melyben a 
Sándor család leszármazását igazolja Kr. u. 958-töí az 
okmány kiállítási napjáig. Ebből tudjuk meg, hogy Sándor 
Istvánt Aba Sámuel király követúl Lengyelországba kül-
dötte. 

Bocskor Sámuel okmánya szerint Sándor István és 
felesége  Szilvásai Erzsébet fia  Jáuos vette el feleségül  GegS 
Annát, tehát ez utóbbi nem felesége  volt Sándor Istvánnak, 
hanem csak menye. 

Ezt — egyébként — a Krónika 38-ik verse is meg-
erősíti, mert a következőket mondja: 

.Sándor István meghalván, az ő felesége  Erzsébet 
Gümetz földjét  által adá fiának.  Feleségül adá pedig nékie 
GögS Annát"... 

Ez lehetett az a „Görgő* Anna, akit Orbán Balázs 
is emlit, mint Sándor István feleségét  s aki házat építve 
Taploczán, 300 tolvajjal szemben meg is védelmezte aztl 

Mindez pedig, a fentiekből  megállapíthatóan, a Szent 
István király halálát követő időkben történhetett, amikor már 
nemcsak itt volt lakott terület, hanem a Gümetz (Gyimes) 
földje  ÍB, nem is számitva ide Csíknak — bebizonyithatóan 
— legrégibb telepeit, melyek ekkorra már népeaebbek lehet-
tek. (Rákos—Vacaárcsi—Szentmihály községek vonala, vala-
mint Csikszentgyörgy, Ménaság körüli azélek, a „Taplocza" 
nevezetű patak éa a .Fisák" melyéke.) 

Ha pedig a gyimeavölgyi rablókat innen, Tapioczáról, 
tartották kordéban, aül kiirtásukat ia innen irányították, 
akkor magától értetődik, hogy Taplocza már ebben az idő-
ben ia jelentőaebb telep lehetett, mert nemcaak puszta vélet-
len, hogy Gögő Anna itt épített magának lakást, hanem 
valami körülmény azt indokolt tá , vagy legalább is: cél-
szerűvé tette 11 

Moat pedig önként vetődik fal  a kérdés: milyen csa-
ládból származhatott ez a „Gögő", vagy Orbán Balázsként 
„Görgő" Anna, aki érdemesnek tartotta ide telepedni? 

Felvilágosítással ismét a Krónika szolgál, melyszerint: 
a keresztény egyházat megalapító harcokban a rabonbánok 

Kérjünk 

Czell Special Sört! 
BEL- ÉS KÜLFÖLD. 

Hajét*  a kitebbtégi  tisztviselők  ellen.  A ki-
sebbségi tisztviselők elbocsátása szaksdatlatul tart az 
egész \onalon. A román nye lv nem tudása elmén dob-
nak ki állásukból 20—30 évi szolgálattal rendelkező 
embereket. Milyen kegyetlenség ez. Családokat a leg-
kínzóbb bizonytalanságba kergetni. Nem egy világ-
háború gyilkos tapasztalatai után való a gyülölkcdés-
nek Ilyen módon való terjesztése. Állítólag azért folyt 
annyi ártatlan vér 51 hónapon keresztül, bogy Igazság 
hgyen a világban, hogy minden elnyomás és Igazság-
talanság felszabaduljon.  Nun szabadna tehát annyi 
háborús Bzenvedés után megcsúfolni  ezt a gondolatot. 
Etyébként a legutóbb több birÓBÓgl magyar tisztvise-
lőt bocsátottak el Clujon IB, akik valamennyien tudják 
az államnyelvét. Ezek memorandumot tt rjesztettek Pop 
VaLr Igazságügymlnlazterbez, aki kolozsvári ügyvéd 
korából ismerte ez á'lásukból kidobott embereket. 
Hivatkoznak erra, hogy Pfp  Valért, mint ügyvédet 
számtalacBzor klszo'gálták romén nyelven és bizonyára 
emlékszik arra, bogy beszélik jól az államnvelvét, de 
többnek írása la van, amely szerint már 7 50 ea igen 
jó eredménnynl vizsgázott az állam nyelvéből. Az 
érdekeltek várják a miniszter döntését. — Ugyancsak 
Kolozsváron a román húsvétra nyo'c magyar postás-
nak kézbesítették a rendelkezési állományba való 
helyezését. 

Az erdélyi  evangelikus  szász egyház püspöke 
a szász kultura  megsemmisítéséről.  G ocdys Viktor 
«zász püspök a busvftl  ünnrp?kre üzenetet cdott hi-
veih»r. A szász nr'phtz intézett püspöki szózat ezt a 
a elmet viseli: .Húsvéti ünnep üldözásek közepette". 
Feltárja Jbenne mindazokat a sérelmeket, s m l y e k a 
szász n ' p nyelvhasználaté', sz él i thrz való jogát ve-
szélyeztetik. B mondja abban, hogy a °zász eryház 
kcmo'y megpróbáltatások közé jutott. ÉvszázadoVon 
keresztül gyakorolt jogait vltáasá teszik. Az agrár-
reform  alapjában rendítette m n g egyházukat, mert nem 
kap'ak a kisajátított vagyonért megfelelő  térítést. A 
szász isko'ákat igy lrgnagyolb nehézségekkel tudják 
f'nntartani.  A'Kmsfgély  kiutalása.bárom év óta nem 
tortán k, moit pedig teljesen törölték a költségvetés-
ből, p dig az állam kötelezettsége fenn  áll, hogy meg-
felelő  segéllyel támogassa az egyházi iskoláztatást. 
Suljoibltja a helyzetet az egvházi iskoláztatás belső 
ügyeibe való beavatkozás ls. Több egyházközséget le 
kellett ép'tenl, mert a lelkét z-k államspgé'yét jelen-
1 éktelen összegre zsugorították. A püspöki leirat elke-
seredett h»ngja azt bizonyltja, hogy a szász nép ősi 
ku'turáj* is a nehéz megpróbáltatások idejét éli. 

A velencei találkozó.  A dunai államok közötti 
megegyezés c^ j á t szolgálta majd az a konferencia, 
amelyet Rómába hívnak össze junlus hón p első felé-
ben. Ezt mpgelőíő'eg május 4 én Velencáben, 0 asz-
ország—Magysiország éB Ausztria egy Lü'ön értekez-
letet tartanak, amelyen megbeszélés tárgyát képezi a 
római tanácskozás okon Unusitandó megatartáa kérdése. 
Párisi jelent 'sek már ugy tudják, hogy Magyarország 
nagy vonásokban közölte 1B álláspontját BZ olasz ÉB 

földje  (Budvár környéke) néptelenittetvén, Sándor István az 
ő atyatiainak maradékait Gümetz földjére  telepité. Ezek 
pedig valáuak: Upolet fia  András, Ambor, Gögő, Káb, La-
don, Lagaás és Dooh. 

(Tény, hogy ezek az ős-telepek, — az idők folyamán  — 
kipusztultak. L'gy, hogy az Orbán Balázs korát megelőző 
250 évvel is, még az egész Gyimes-völgye lakatlan volt, 
amit az is bizonyít, hogy az 1567-iki „vegestrum" egyetlen 
lakott helyet sem emlit e völgyből.} 

A tentiekből megállapítható, hogy Giigő Anna csa-
ládja származásánál fogva  is igen hatalmas és előkelő csa-
lád lehetett s mivel Bocskor Sámuel, áliala összeállított 
okmányban „Gegő"-nek is irja, lehetséges, hogy a hosszú 
évszázadok tolyamán valóban a „Gögő"-kből lett a ,Gegő-
családok elnevezése. 

Mindenesetre ez nyelvészetileg is könnyebben megért-
hető és megmagyarázható, mint a „György" névre való 
átszármazás, amint azt Orbán Balázs gondolta. 

Most pedig, az eddigiekből, összegezzük le a követ-
kező megállapításokat: 

Taplocza a Szent István király halálát megelőző idők-
ből származó telep, amelyik már az 1039-ik év körül is 
olyan j e l en tős hely volt, ahol érdemeBnek tartotta letele-
pedni még egy rabonbáni családból azármazó Gögő Anna is... 

A telep jelentőségét az is bizonyítja, hogy az egész 
Gyimes-völgyét innen nralták a még az ottani rablók ellen 
is innen vonultak fel  irtó harcra. 

Régi fontosaágát  a mai tekvése is igazolja, mert min-
den tekintetben jelentőa utvonalakba esik, amit — sajnos — 
tapasztaltunk, a saját bőrünkre menőleg, a háború alatt ia 
s tapasztalunk ma is mindennap, amikor meleg napokon, 
még egy sznsszanáanyi jó levegőhöz sem tudunk jutni az 
Országút vonalára és környékére reánehezedő, bacilnsokkal 
telilett, porfelhők  miatt, melyek az őrülten száguldó gépko-
osík nyomában maradnak hátra. 

Falunk keletkezésének egyéb körülményeiről, a geolo-
giei kutatások világánál megkockáztatható töltevések és 
valószínűségek, valamint a nép között ma is élő szájhagyo-
mány és tudat alapján — talán — egy másik alkalommal! 

Gaál Sándor. 
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francia  kormányokkal, amelyben leszögezi, bogy a 
dunai egyezményt csak a fegyverkezési  egyenjogúság 
elismerése után lrbatja alá; azonkívül közli, bogy a 
kölcsönös segélynyújtási köteleaettslget csak O ase-
jrsaág és Anaztrlával asemben válla'ja és végül kiköti, 
: ogy a kö'cBÖnöa be nem avatkozáti szerződést ugy 
rogalmsBBák meg, hogy essel a kisebbségek véde'mét 
ne nehezítsék. 

Németország  ujabb meglepetésről  gondosko-
dott.  Németország Ismét bejelentette a világé nk, hogy 
hozzá kezdett 12 tengeralattjáró épltéaéheB. Óriási is 
galom keletkesett erre Európában. As Bngol kfllflgy-
mlnlsatert azonnal meglnterpellálták haaéjának alsó-
házában. Kijelentette, hogy valóban a német kormány 
kösölte aa njabb tengeralattjárókra vonatkozó épitke-
séseknek megkezdéséi. Igy halad a béke Ugye egyre 
blstatóbb kilátások köaött előbbre. Aa a gyűlölet éa 
elvakultság, amely hova-tovább esztelenebből hatal-
mába kerítette aa embert, rövidesen újra megkezdheti 
a háborús puaatltáBt. Mindenki látja, érzi, hogy egyéb 
nem következhet. Nemzedékek nőttek fel,  amelyeknek 
bálvány Bejtelmük Bincs mit jelent BB meghalni a tech-
nika mai borzalmai között. Bppsn erre épltl a politika 
bünöa játékát, amely minden oraaágban sújtja éa tüzeli 
a hangulatot a gyengébb ellen. Nem leBa jó vége. A 
német elkeaeredéa megír utat ja a világnak, hogy min-
dennek van határa. Ébredjünk éasre ÓB becsüljük meg 
egymást. A nagy háborn minden tanítása arra int, bogy 
közös szeretetben, egymás jogainak, kultúrájának tlaa-
teletben tartásával igyekezzünk elkerülni aa árnyékát 
is annak, hogy megkeadődheaBen még egyszer aa a 
borzalom, amelyet csak fi'melről,  gyengén utánozható 
s udió jelenetektől lBmer a mai, vltézkedéBre olyan 
könnyen kapható nemzedék. 

Aláirtak  az uj Skoda-szerződést.  A legfőbb 
román honvédelmi tanács, a ~omán húsvét szombatján 
éppen a feltámadás  napján aláirta aa uj S<oda-sser-
zódéxt. Ezzel életbe lép a román hadseregnek tla évre 
BZÓIÓ felszerelési  programja Is. 

A vörös hadsereg  májuB bó 1 én óriási pirádát 
fej.ett  kl. A katonai demonstráció igyekezett bemu-
tatni a világnak as orosz szovjet fVelmes  katonai 
erejét. Általában minden állam ezt csinálja, örült 
p>DZíket fordit  katonai cé'okre, hogy rémítgesse 
a gyengébb idegzetű népeket. 

Gazdasági számtartás. 
A jól vezetett BZí midás ui-y a gazdaságban mint 

más üzemeknél olyan mint a tükcr. Egyszerre, krny-
nyedén, világoBan megmutat mindent. A bonyo'ult, 
rosszul vezetett számadás, rosszabb az Isten verébnél, 
mert csak bosszúságot okoz és alkalmat Bd arra, bogv 
a wsBzaélések egész sorozatát követbeBsék el, anélkül, 
hogy arra hamarosan rájöjjenek. 

A számadWt vezetése kétféle  módon történhe-
tik, az egyszerű és kettős saárntartás szabályai szerint 
vagy amint ssokták mondani egysaerü éB kettős könyv-
vitel Bzerint. 

Gazdaságokban feltétlenül  aa egyszerű számtar 
tásnak van helye. A gazdák ősi szokás szerint nem 
szeretnek sokat írni és számolni, ezért ők Boha Bem 
leszntk arra kaphatók, hogy a kettős könyvvitel szerint 
do'gozzanak. D * van a dolognak egy másik B ez a 
fjntosabb  oldala; aa egyszerű számtartás Bókkal vilá-
KOiabb, egyszerűbb és könnyebb éa sohasem fordu'nek 
h»nne e'ő önkényt felvett  számok, a mi a kettős Bzám-
tartásnál a gazdaságokban elkerülhetetlen. Pe.'dAul a 
gazdaságokban a kettős számtsrlásnál értékeli az igáB 
munka költséget, takarmányokat stb Igy elő áll elég 
gyakran, hogy pspiroaan nagy vegyon szerepel, de ba 
készpénzben kellene azt leolvasni, alig találnánk vala-
mit. Nem igy áll a kereskedőknél, tisztán pénakeae-
léssel foglalkozó  vállalatoknál, ahol fix  árakkal dol-
goznak s abol a kettős számtartás Indokoltabb. Az 
egyszerű számtartás lelke a pénztári napló amelybe 
iclö zerintl sorrendben beírunk minden bevételt és 
kiadást. A pénztárkezelőnek okmányul Bzolgálnak a 
bevételeknél aa ellennyugták, a kiadásoknál a nyugta 
egyetlen példányban. 

Z íráskor egyaaerűen összeadjuk a bevételeket ÓB 
kiadásokat ia B a bevételükből levonva a kiadást, 
mutatnia kell a készpénzt. U'y egyszerű, oly világoB ; 
csodálatos, bogy eBen egyszerű módszertől eltértek 
még is Bok helyen. 

A pénztári napló mellett lehetnek segédkönyvek 
és főkönyv,  smslybe a pénztári napló tételei a bevé-
telek illetve kiadások termésaete szerint csoportosítá-
sok történnek, hogy pontoBan tudjuk egyes űaemágak 
bevételeit illetve kiadásait. 

A gaadaságokban legyenek bármely Irányúak, 
bármi'y terjedelmesek, aa egyszerű ssámtartás teljesen 
m»g'elel. Évtizedeken át volt alkalmam Ilyen számtar-
tás mellett mérlegeket kéBaltenl, de Boha semmi hát-
rányt nem tapasztaltam. 

Az ellenőrzés ia végtelen könnyű a a váratlan 
rovancBoláaok egy félóra  alatt mindenkor késsen vol-
tak. Személvaet Is '/« el kevesebb kell, mint a bonyo-
dalmas kettős könyvvesetésnél, abol a hibák la nehe-
zebben fedezhetők  fel  a a mi érdekes eat la legtöbb-
ször véletlenül veszik észre vagy pedig valamely kur-
tára beBugáaábé), nem pedig aa ana hivatottak mun-
kájából. 

Aaonban akár egyszerűen, akár kettős legyen a 
Bzámtartáa Illetve a könyvvezetés, fontoa  a lelkiisme-
retes munka, a megtestesült becsületesség, mert a 
papir tBre'mes B hamis okmányokkal nlecs as a péna-
össaeg, ami el nem uámolhaté. . . . . . . 

° Szőke  Mibaljr. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kár volt, vagy nem volt kár. 

Amikor Lapcdatu éB Canclcov mlnlsaterek a me-
gyénlet meglátogatták, panssa napot tartottak a pre-
fekturán.  Többek köaött uj Iskolák építését sürgette B 
tanfelügyelő.  Amint akkor részletesen meglrluk, Lape-
datu miniszter egéaaen komolyan leintette a mérték-
telen lskolaépltéal lést. Aat mondta, hogy nem Baabad 
a községeket, a lakósségot és az államot eaael aa 
iskolaépítést erőszak OBkodassal túlterhelni. Es csupán 
ebes a ponthoa aaakadt kl belőlünk az a megjegyzés, 
kár volt, hogy valaki hlvataloa minőségben nem volt 
jelen éa nem tndta elmondani mindaat a keserűséget, 
amelyet eaael kapcsolatosan ml évekén keresatűl el 
kell saenvedjünk ebben a megyében. Magyarázni kezd-
ték nekünk ezu'án a Celkl Nepap hasábjain, hogy kár 
volt-e, vagy nem volt kár odamenni. Kár lett volna-e 
elmondani neki, hogy könnyű beszélni egy minlsster-
nek, de ml ilyen véleménnyel Irredenták és felforgatók 
vágjunk. Nem akartuk a szót szaporítani. Végeredmeny-
ben mi már egy teljesen azonoB iskolaügyben hangoz-
tatott hasonló véleményünk miatt államellenes izgatás 
vádjával megjártuk a helybeli törvényszéket s utána a 
tg.-muresi táblát. Elég jelentős költségekkel megtanul-
tuk, bogy kár volt-e, vagy nem volt kár Bzólanunk.... 
— Nem ÍB folytatnánk,  de két hét sem kellett hoasá 
éa éppen a Csíki Néplap blrei közül vesszük a szomoiu 
esetet, hogy Balla Imre Buseni-1 aegédjegyzőt állásától 
felfüggesztették,  mert nem akarta, hogy a község lakó-
ságát egy uj állami Iskolai épü et költségeivel megter-
heljék. — Látja a Csíki N'plap, ezért mondtuk csak, 
bogy a mlniszterjárás kiváló alkalom lelt volna arra, 
hogy együttesen aa illeték ea itteni hatóságok jelenlé-
tében tisztáztuk az Ilyen vessedrlmeB kérdéseket, 
amelyek miatt mindegy re nyakatörik valakinek közü-
lünk. Es higyje meg, BB ügynek helyi vonatkozásai 
miatt nem lett volna kár azon a bizonyos panasznapon 
kibontani Lxpedalu minUzter előtt ezt a Bzomoru hely-
zetünket, amelynek most ismét Balla Imre esett áldo-
aatául. 

Czell (Sztgyörgy) Sörgyár fí.-T. 
Ajánlja 

Ktikül lőment i BORAIT 
nagy választékban! 

BOR SPECIALITÁSOK: 
S A Ü V I Q N O N 

T R A M I N I 
L E Á N Y K A 

R I Z L I N G 
valamint 

SPECIAL SÖRÉT! 

— A helybeli Dal- és Zeneegyesület május 
hé 5-én eate 8 órakor tartja tea-eatélyét a köabirtokos-
ság saékbázában. AB ebt a junlus 29—30-án megtar-
tandó országos dalos versenyen való résavételt ssolgálja. 
Éppen ezért kérjük társadalmunk legszélesebb körű 
támogatását. 

— Haláloaás. Cslkcsatószegl Erőss Jóssef  csik-
vármegye volt tb. főjegyzője  majd Baranyavármegye 
II. főjegyzője,  folyó  hó április 26-án, 57 évea korában 
hosszas saenvedés után meghalt Pécsen. Elhunytat neje 
Bordás Mária, fla  Elek és nagyssámu cslkl rokonsága 
gyászolja. 

ÖRE.G EMBER  GYOMRA 
RtTKÁN  JO  : ETKE2ÉS 
ELŐTT  ECr  KOCKA  ~ 
CUKRON  PAR 
CSEPP  D/ANA\ 

SÓSBORSZES2, 
POMPÁS 

ÉTVÁGYÚÉRJE5ZTÍ 

— malmosok flgyelmebe.  A helybeli pénzügy-
IgazgatÓBág ezúton is falhívja  a ma'mosokat, hogy aa 
április hó 1-től életbeléptetett 25 hanl fogyasztási  taxát 
a buza, roza és vegyes lisztek kilógramjai után okvet-
len fizessék  be, mert különben súlyos büntetések 
érik. Ezen 25 banl tBXa fizetésére  a következő malmok 
kötelesek: 1. A városok t«rületén mükcdő összeB mal-
mok. 2. A vidéki malmok közül la valamennyi, amelyek 
örléasel kereskedelemazerüen foglalkoznak,  géperővel, 
turbinával dolgoznak, szitával vannak felszerelve,  vala-
mint a szitás vízimalmok is. Nem kötelesek fenti  textt 
fiietni  az egyszerű, köves falusi  vialmalmok. Erre kü-
lönösen felhívjuk  a figyelmet,  nehogy valamilyen vissza-
élés áldozatául essenek esek aa egysaerübb csíki mal-
mok aaegény tu'ajdonosal. 

— Figyelmeztetés a konverziós adósoknak 
A koDverziúa adósoknak aaját érdekükben ajánljuk, 
hogy májúi hó 15 Iki részletfizetési  kötelezettségüknek 
már a napokban tegyenek eleget éB ne hagyják est aa 
u olsó pár napra, amikor megint oly megrohanás lesz 
a bankokban, hogy a reggel bejövő vidéki adósok csak 
késő eate kerülnek majd Borra, vagy még akkor aem, 
hanem másnap újból be kell jöjjenek. B*ját érdekét 
szolgálja tehát az aa adós, aki lehetőleg 10-ike előtt 
rendezi el konverziós fizetését  a bankoknál. 

— Hl igaa a varmegye felosztásáról  azóló 
hírekből. Lipuik a „G<zeta Ciucu'ui* nyomán fog-
lalkozott a kormánynak azon tervével, emely C'ikme-
gyét Neamt, Bacau éa Mur<*s vármegyék között szán-
dékozza felosztani.  A mull betekben történt miniszter 
látogatások alkalmával eBt a kérdést alspoBan letár-
gyalták L^padatu. Canclcov, Costineccu, luca mlnlsa-
terek egyértelműen aat a megnyugtató kijelentést tet-
ték, bozv C-dkmegye felosztáséról  szó sincs. — A 
Qazeta Ciucu'ui ennek dacára fenntartja  állításait és 
ugy tudja tovább la, bogy a kormány 13 megyét akar 
feloaatanl  a eaek köaött van Csík-, Háromszék- ÓB 
Udvarhely vármegye is. ígéri, hogy köaelebbről részle-
tekkel is módjában less szolgálni, 

— Baerenoaétlenség. Kerecsy JÓBaef  56 éves 
gheorghenl villanyszerelő egy osalopról leesett. Súlyos 
suzédáBokkal ss ottani korházban fekszik. 

— Juoa mlnlsater városunkban töl töt te aa 
ünnepeket. Iuca belügyi almlnisztcr a román húsvéti 
Ünnepiket városunkban töltötte, ahol Cristea szenátor 
éa Dr. Otetea főispán  vendége volt. A belügyi alml-
nlszter is megerősítette, hogy a vármegyénk felosatá-
sáról Indított hírek alaptalanok. 

— Rablógyilkossági kísérlet Bálint Lajos 
prepost-főesperes  ellen. Április hó 28-án éjjel isme-
retlen tetteBek vakmerő rablógyllkosságl kísérletet kö-
vettek el a köztiszteletben álló Bálint Lajos prepoat-
fóesperes  ellen. Vaaárnsp eBte a 80 éves főpap  a 
sumuUu O'táregylet által rendeset! vetitettképes elő-
a d á s i vett réBBt. Ae előadáa befejeztével,  10 óra után 
tért haza lakására. Lefekvés  előtt elindult még egyBzer 
meggyőződni arról, hogy a lakás ajtai zárva vannak-e. 
Amint hálószobájából kilépett BB ebédlőbe, valaki egy 
o'mosvégü bottal több hatalmas ütést mért a fejére. 
Bílint Lajos ÖBBzeeBett. A zuhanással járó zajra elő-
rohant Burján Róza házvezetőnő, akit a rablók az 
olmoBvégü bottal szintén súlyosan megsebesítettek. A 
80 éve dacára erős, kemény flzikumu  fóesperes  pilla-
natok alatt magához térve revolvere után szaladt és a 
közben menekülésbe kezdett támadók után több lövést 
adott le. A lövések nem találtak és a minden emberi 
érzésből kivetkezett éa a gyilkosságtól Bem Irtózó vad-
állatok egyelőre elmenekültek, anélkül, bogy Bikerűlt 
volna aa egyházközség pénzBzekrényét feltörni.  Bálint 
Lajoa fejsérüléseivel  és az egyik ütés által szétroncsolt 
ujjának sebével a Hirsch szanatóriumba fekszik  egy 
pár napot. 

— Tudnivalók a rokkantak számára. Azok 
a roVkantak, akiket 1933—35 években felülvizsgáltak 
és 60, 40. 20 százalékban állapították meg rokkantsá-
gukat, ebben az évben sem juhatnak hozzá az 1932 
évi törvény által r-mdezett nyugdijaikhoz, mert a kor-
mány ae ezévi költségvetésben sem gondoskodott a 
szükséges pénzösszeg felvételéről.  Akiknek az 1933 35 
évi falülvizsgálatok  alkalmával visszatartották a rok-
kant igazolványukat, azok adjanak be kerest direct a 
Comisia IV. Medico-Militare, Bucureşti, Spitalul Militar 
Ragina Ellsabeta ci írre és kérjék vissza, meri később 
az igazolványaik hiánya miatt sok kellemetlenségük lesz. 
A 75 százalékos utazási könyvecskék érvényességét 
jullus hó 1-lg meghosszabbították. Lépések történtek, 
hogy a könyvecskék érvényét meghosszabbítsák aa 
őszi hónapokig, miu'án nyáron a rokkantak nagy réBBe 
fürdőkön  van orvoBÍ kezelés alatt és Így nem tudnák 
a könyvecskéiket kicserélni. 

— A ÍOO ós 80 saazalékos legenységi rok-
kantak felemalt  nyugd'jairól állítólag a költségvetés-
ben gondoskodás történt. Egyelőre csak annyi bizonyoB, 
bogy esek a legnagyobb rokkantak 1934 jullus 1. óta 
járó felemelt  nyugdijaikat mai napig Bem kapták meg. 

— Hsjua 10—11—12-én a rokkantak vllágsaö-
vetaége Bukureatiben tartja a naggyűléaét. A kisebb-
ségi rokkantaknak ebes a munkáboa nem Bok köaük 
van. Mert tudni kell aat, hogy ebben a szervezetben, 
amelvben a háború legsaerencaétlenebbjei a nyomoré-
kok foglalnak  helyet éppen olyan gyülölködéa folyik 
egymáslránt, mint a politikai fronton.  — Hogy Itthon 
maradjunk a példával, Romániában a háborn u'án 17 
évvel sincsen egységesítve a kisebbségi rokkantak 
nyugdíjügye. A román rokkant a régi királyságban 
kétszer annyi nyugdijat kap, mint a csatolt területeken. 
Természetesen Ilyen keserűségekkel nem lehet aa ünnepi 
hangulatokat roatanl — a rokkantak világsBövetségé-
ben, amelynek BB elnökségében egy jugoszláv mellett 
I francia,  1 román és 1 lengyel rokkant intézi a győa-
teB államok rokkantjainak ügyét. 

— Felhívás aa Oltaregyosület tagjaihoz. 
Ae 0 táregyesület könyvtárosa kéri azon tagokat, akik 
a könyvtárból könyveket kölcsönöztek ki, de mai na-
pig azokat nem adták vlaaza, hogy folyó  hó 6-án d. e. 
II órakor a kaszinó helyiségébe a könyveket okvetle-
nül Bsállltsák vissza. 

— Összeverekedett a föld  miat t . Varga 
György éa György Ferenc menaságl lakósok 1 darabka 
föld  miatt vitába keveredtek. A végén Varga több 
Lésísarással suljoian megsebesítette Qyörgy Ferencet, 
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— Aa áprilisi nyugdijak kifizetését  a pénzügy-
Igazgatóság május bi 4 én megkezdte. 

— Időjárás Máj na bi 3 án éjjel a hargitai 
hegyláncol tekintélyes hótakaró lepte. A havazás nyo-
mán erős lehűlés következett. A hőmérő május 2 án 
a fagypont  alatt állott. Amilyen szép éa tavaszias volt 
április, éppen olyan riasztóan kezdi a rügyfakasztó 
május. 

— Cana, köszvény, rhenma bántja, dörzsölje be 
tagjait DIANA-val. 

— Kitüntetések. Stengel Károly gheorgheni 
ipart, elnököt, Nóvák Béla bádogosmeatert, Gáspár 
Máté szabómestert, László István kalapmestert, Bándory 
Mihály nyomdászt gheorgheni lakásokat a kisipar terén 
szerzett érdemelkért az ipar és kereskedelmi érdem-
renddel tüntettek ki. 

— Heghalt Küry Klára. A mult héten Buda-
pesten 80 éves korában meghalt Kttry Klára a régi jó 
Idők hírneves magyar színésznője. Küry Klára a ragyogó 
nevü primadona, akinek annyi meleg ünneplésben volt 
résae, elhagyatva halt meg a klinikának egyik közöB 
kortermében. 

— Aa ABC utódaként Zorile oimen Jele-
nik meg E. Sooor u j napilapja. A mu t év őszén 
Bmll S)c>r kiadásában ABC cim alatt democraţii u< 
irányzatú lap Indult meg B fővárosban,  amely a kisebb-
ségi kérdésben is megértő álláspontot Ígért. Mielőtt ea 
Ígéretnek eleget tett volna, ez évnek elején a lap meg 
1B szűnt. Májua 4 én azonban Zorile (A hajnal) c m 
alatt Ismét megindul Bocor lapja, amely Bocor nyilat-
kozata Bzerint is az ABC folytatása  lesz. Az uj lap 
igazgatója hangsúlyozza, hogy az ABC az ő akaratától 
teljesen független  okokból Bzünt meg a ezeket az oko-
kat az uj lap első számaiban nyllváuoBBágra fogja  hozni. 
A Zirlle független  reggeli lap lesz, semmilyen pártpo 
litlkát nem képvisel és határozottan demokratü us lesz 
az irányzata. A magnnk részéről örömmel veaszük az 
olyan román sajtóorgánumok megjelenését, melyek a 
nacionalizmusból nem csinálnak üzletet B a román köz-
vélemény felvilágosítása  u'.ján őszintén küzdenek az 
országban lakó népek egymáBközötti békéjéért éa har-
monikus együttműködéséért. — A lep elme: Zsril» 
redzctlasl adm. BucureBti, Sir. Cont. Miile (Sărindar) 18. 

— Külföldi  állampolgárok májas hó 15 éig 
adhatják be okmányaikat . Az idegen alattvalók 
okmányainak benyujtáBi határi d-jét május hó 15-élg 
meghosszabbították, Bmlg a minÍBzttiium 2 dik számú 
közleményében közölt forma  szerint kötelesek kivétel 
nélkül Irataikat beterjeszteni. A munkaügyi minlsztt rum 
egyúttal közli, hogy ezt a határidőt nem fogja  meg-
hosszabbítani. 

— Holtra Itta magát. Mihály Jtnos 28 éves 
oláhfiivi  lakó* még a mult szerdán elindult hazulról 
egy szekér cierafa  sassal. Vánruakbau el is adta az 
árqját. Amíg a pénzben tar.ott nem ment haza. KorcB-
máról-korcsmára hányódott. Végül la a azersccsétlen 
embert a hargitai u'.on a lovak befordították  az árokba. 
Olt találták meg meghalva. A bevezetett nyomozás 
megállapította, hogy Mihály Jánost alkohol mérgezés 
ölte meg. 

— Hónapok óta fosatogatott.  A gheorgheni 
rendőrség lefogta  Gal Peter 19 éves ottani fiatalembert. 
Kiderült, hogy aa utébbl időben számtalan betöréses 
lopást követett el. Átadták az ügyészségnek. 

— Odaütöt te a fa.  Császár Ignác aj nádi gaz-
dát fadöntés  közben szerencsétlenség érte. A korház-
ban ápolják. 

— A gyimeai méaaárosok panasza A gyl-
mesl mészárosok eu'yos helyzetbe kerültek. Minden 
házban vágják a hust egészen zavartalanul anélkül, 
hogy aa arra hivatott hatóságok azt megakadályoznák. 
Eltekintve attól, hogy az ilyen feketevágások  elkerülik 
az egézzaégügyl ellenőrzést s ezáltal a legtudósabb 
fertőzések  következhetnek a közönségre az ipari téren 
nralkodé anarchiában tönkre mennek a legértékesebb 
adóalanyok 1b. 

— Felakasatot ta magát. Baer Fel'x 62 éves 
danesti juhpásztort a Vojka nevü erdőben felakasztva 
találták. 

— Letartóztatás. Sánlha Antal kászonaltlzi pin-
céjében egy gyermek bullát találtak. Amint megírtuk 
a leány-anyját letartóztatták. Moat aztán letartóztatták 
Bánta Antalt a leácy mostoha apját, mint akinek köze 
van az egész bünöa esethez. 

— Lopáson ertek. Kecskés G>örgy 26 éveB 
csatéssegi legény Korodl Djuestől öt ezer lel értékű 
holmit lopott. 

— Lopás. Dindu D >meter blcazl lakóétól pénzt 
és gazdasági felszereléseket  loptBk. A csendőrség letar 
téatatta Diodu György ésLu<ács nevü unokáit, akik-
nél a lopott dolgokat megkapták. Átadták őket az 
ügyészségnek. 

— Egy kiló alma, amelyben az rgész erdélyi 
magyarság Borsa benne van. Az < rJályi magyarság leg-
régibb irodalmi folyóiratának,  az Erdélyi Szemlének 
legújabb száma is tiszta erdélyi levegőt áraszt mlrden 
cikkében. Főbb tartalma a következő: S Nagy László 
Egy kiló alma, amelyben az egész erdélyi magyarság 
sorsa benne van D~. Varga B ila. Szervezzük meg 
kisebbségi életünket. Dr. Jmc<ó Bila, lij történelmi 
meglátásra van szükségünk. Fiorián Tibor, Mozaik. 
Dávid Iván, Székelysors (elbeszélés) Hirea erdálviek, 
Hígedüa Loránd. Kit riport, Dr. Vass András. M>so-
dik magvar gazdasági Iskola évzáró ünnepsége. László 
András, Faln eljött a városba. Az Erdélyi Siemle 20 
éves évfolyamaiból  feleleveníti  e szám Ravasz Lá°zió 
nagy irtékü cikkét, A beszéd hatalmáról. Laczkó Gíza 
Kedves diákkori visszaemlékezését, Bodor Aladár ver 
•ét Márton Lili, Egy amerikai költőt n u'at be. A ro-

mán Irodalomból I>ic Emiltől egy vers fordítást  közöl. 
Walter Gyula. Krüzselyl Erzsébet, L. Salgó O ga, Ki-
bédl Sándor, Pafl  Miklós verseket írtak. Olasz teleki 
Károly budapesti levelet, Baczonl Géza sport cikket, 
Tamási György, Onlkron és mások figyelő  cikkeket 
közölnek, rusitráclól közül kiemelkedik M-réBz Gyu'a 
ASBZÍSZÍ Szent Ferecc c'mü festményének  reprodukciója, 
de ezenkívül is több illusztráció élénkíti e számot. — 
Kapható mindenütt, megrendelhető a kiadóhivatalban. 
Gen. Merchal Foeh 43 C uj. 

— INVITARE. Sooletatea Peaoarilor din VpIea Oltnlul 
Clno, invită prin prezenta pe toţi membrii de a lat parte la 
adnnarea geDera'ft  extraordinari, ca-e va avea loo ln zloa de 
12 Ualo 1935 Ia oza 9 a m., la Merourei-Clne. <n localitate» 
Compoaeaoratnlnl. In oiz dac& membrii nn vor fi  tn număr, 
adnnarea sa va ţ'ne 'n ziua'de 19 llaln a. o., la ora 9 a m. 
Ordinea de zl: 1. Chestiunea fuzionării  Sooletaţll ou Sooletatea 
Judeţeană, oare ae va Înfiinţa.  2. Eventuale propuneri. 

Sooletatea Pesoarllor Cioo. 
— Meghívó. A Cslkl Oltvfilgyl  Halásztársaság ezennel 

tisztelettel meghívja ö-szes tagialt a folyó  hó 12-én délelAtt 
9 órakor a kSiblrtokossig helyiségeiben tartandó rendkívüli 
közgyűlésre. Határozatképtelenség (setén a közgyűlés folyó 
hó 19-én déleldtt 9 órakor tartatlk meg. Tárgvs rozat: 1. A 
társaság fuzionálása  a létesltandó vármegyei halásztársulattal. 
2. Esetleges indítványok. Halátztárs-sá». 

— özv . Dr Nóvák Albertné házaban Csík-
szeredában, a vároa legforgalmasabb  bolyén, lo'yó 
évi juniuB hó l-re egv üzlethelység kiadó. 

T u r i s t a s á g . 
Dr. Magyarl G-rő keszthelyi főorvos  az „EgyeBlől 

menedékházának 600 lejt adományozo t ittléte alkal-
mával. 

Május hó 7-én, kedden este fél  9 órai kezdette' 
az E. K. E. csíki osztálya a „Dictá"-ban választmányi 
gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Balánhányal üdülőtelep 
Ugye. 2. Sutal ház bérlete. 3 A vitorlázó repüléa sportja. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-
kedelmi ésviparkamara közleményei. 

Lengyelorszáböl Kíe.'ce városban .Huta Ludwi 
ktw" R. T. cég bort exportálna Romániából, kompen-
zációs alapon; Bzolid cigekkel összeköttetést keres. 

— A Jugosláv kormány féláru  vasúti kedvez-
ményt adott a Zigrábban folyó  évi május hó 11—20 
között és Ljub'janaban 1—11 között tartandó tavaszi 
nemzetközi mlntaváaárra ú szóknak ; ugyancsak feláru 
vasu'i kedvezményben részegülnek a kiállításra küldött 
tárgyak. 

— Ksreskfdők  és ipero o'; figyelmét  felhlvjut, 
bogy a kamara h'rdítésl táblájára kifüggesztett  hir 
dstményeket időközönkéot tekintsék meg, ahol esetlep 
perfektuálható  ügyletekre 1B találha'nak. 

— A buza, árpa és zab, va'amint ezek szárma-
zékainak fxpo-t  tilalma áprlllB 16 ával megszűnt 

— A Németországba Irányi'ott hust, zsírt és hús-
készítményeket tartalmazó 6 kg.-os postai c-omagokat 
a német hatóságod csak azon eaeben engedik be, 
hogyha származási- és egészségi bizonyítványt mellé-
kelnek hozzá. 

— Április 16 tői kezdődőleg a Bincs Naţionala 
mellett egy speciális bizottság működik, mely a tanul-
mányozás, egészségügyi és más hasonló célból kül-
földre  utazó magánfelek  réBzére szükséges devizák 
engedélyezését adja meg. 

— A budapesti Nemzetközi Mlntavásár Igazol-
ványai beszerezhetők Cslkmegyében a mercurea ciucl 
Ipartestületnél. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

No. 5015—1935. 
Mercurea-Ciuc, 2 Maiu 1935. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că la 
aceasta Prefectură  se găsesc pentru vânzare 
bonuri de impozit, diferite  titluri, cari în exer-
ciţiile închise au fost  incassate pe seama judeţului 
dela stat şi contribuabili. 

Cei cari doresc a cumpăra bonuri, vor putea 
să se intereseze la aceasta Prefectură  în orele 
de serviciu. 

Prefect: 
Dr. V. OŢETEA. 

Şeful  Serviciului: 
Benkes. 

ílrrwfűloim  <ud«má*ára hozom, hogy ü g y v é d i 
UgyiGIOIIII i rodámat Ciucianmartiobó* Mercurea-

Clue ba helyeztem át. — M -Clus. 1935 május 8. 
Dr. Botár Adolf, 

ügyvéd. 

Háló, ebédlő ás iroda berendezések 
a legegysseröbbtól a 
leg&aomabb kivitelig 
U n i U t t s t t fiukkal 
b e a a a r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

14 -

D[|SQ olaHn I l l ő r e alkalmas. — Ugyanitt kap-
Ull\d CldUU, tarok, mehek, ra jok kaphatok. 

NAGY IMRE, Z ö*öd. 1 - 8 

A közönség ágyelmébe!!! 
Tisztalettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy 1935 május 1 én megnyílt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
Csíkszereda, I. G. Duoa-ucoa 110. szám. 

A legújabb divat szerint, a legm^rsé-
keltobb árak mellett, kitűnő szabasu és 
legelt ő Bzalo&-munka kidolgozással ké-
szítem garancia mellett a legújabb 
dwatu öltönyöket, sporlruhákat, Fren-
c coit, R glan továbbá smoklng-zsakett 
és frakk  öltönyöket a legkiválóbb sza-
bással. Keresse fel  és meggyőződhet I 

CROITORIE LA PRIMUL RANG 
K e r e s z t e s K á l m á n . 

Férfi  és egysnruha siabisiat tánitásat vállalom. 
Hiromfele  különböző beosztások. 2—:e 

felnőtt-  ea 
if  j u a ági-Bérmaajandéknak 

IMAKÖNYVEK 
nagy választékban, j u t á n y o s á ron szerezhető be 
Vakár könyvkereskedésében, M. Ciuc. 

MODELL KALAPOK 
K * 
M 

mXXXXXXXXXXXMOCXXXXM 

X 
tlz naponként nj formák  oloaó 
árban, n a » c t « l c l i i ' t b . « t ó 3 c 

VKNCZBL T A N Á R N É N Á L 
K Ugyanott kéaaülnek mlndea-
ff  - nemű női kalapok eisAreadft 

anyag hoaaaadáaával. Kalapok 
g átalakítása a legrövidebb Idő alatt, 
w Czlkzzereda, I. C. Bratlann (Slmaá-
Q zlum)-nooa 111. aa., a Sörház közeiébea. 

M l X X X X ^ a O O O O K X X X X X X X É 

Prefectura  judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 5015-1935. 
Mercurea Ciuc, la 2 Maiu 1935. 

Hirdetmény. 
Köztudomásra hozatik, hogy a vármegyei 

Prefecturán  eladatnak a lezárt költségvetési évek-
ben adó cimén beszedelt különböző cimletü és 
nagyobb mennyiségű adóbonok. 

A venni szándékozók vétel céljából meg-
jelenhetnek a Prefecturán  hivatalos órák alalt. 

Prefect  : 
Dr. V OŢETEA. 

Şeful  Serv. Financiar, 
B e n k e s . 

I Frank Miklós és Sctamidt József  i 
H oki. mérnök éa épitószek I 

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IROPÂJA X 
M e r c u r e a - C i u c . Â 

10—10 • 
Foglalkozik tervek kéazitéaével, építkezések H 
végrehajtásával, költségvetés készítésével. 2 i 

Kiadó  Taplocán  az országút  meatén 4 szoba, konyha 
és mellékhelyiség.  Cim a kiadóhivatalban.  3—3 

« A „ M U N K A " » 
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT- JJ 
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA ? 

1935 ev janmr I én működését ujiól megkezdette J ^ 
PIUQIIQIÍQ számadások veaetósét, ellené*- ) á 
t i v a i l a l j a ceset, merlegek, ftdob'vailasok  J J 

elkessicaaét a tör.éjyes előírások sseiint. — 
ib 

Vidéklek minden megblsáaát azonnal teljestti, fT 
ninden ügybea eljár. Jogi ügyekben ügy »e-
dünk áll a megbiaók rendelaea isere. 15— 

Eösvatitjük házak, v llá'<, telkek, mesőgaadasag 
birtokok vótelet, eiatását vagy bérletet f j 

ţ ţ Calea Stefan-cel-Uare  2l. saám, földszint  j J 
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