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CSIKI LAPOK

Már késő az elmúlt háború borzalmait javító tanul- anyagi okokból ls, hiszen a gyűlöletnek mindig ei a
Az első lövések
ságként ajánlani. Azon tul vagyuik. A háborus-mumuB mozgatója — ai egymás megbecsülése Irányában munlamét eldördültek. Még a Népszövetség tárgyal a béke Ideje lejárt. Egy-egy gyengén sikerült filmen még rlasz- kálkodni.
POLITIKAI,
ÉSvele.TÁRSADALMI
gatják a gyengébb ldegzetüeket
Annak már megAHETILAP.
jó példa megvan. Csak követni kellene. De
érdekében. Mantenl aionban már
alig lehet a helyie-KÖZGAZDASÁGI
tet. Mindent megfontoltak, meggondoltak már megint.
Ét ugy látásik Abesszlnlában elssabadult a háború
furiája.
A háborút feltartó itatni nem lehet. Kivetkeznie
kell. Ai a vad háborús Baellem éa általános kéBaülódés, amely a vil ég népeit as utóbbi évek alatt eltöltötte, okvetlen Ide kellett veiessen.
Ma újra vórgőjtől van elbódu'va as emberiség.
Kezdeni lehet akármelyik percen as eddigieknél ÍB
boraalmasabb vérontást. Ht Abesszlniában nem Blkerü>, majd valamelyik másik robbanópontján a földtekének. Hlssen annyi sok Ilyen van.
Rekord teljesítmény, ahogyan a nemsetek est
végigcsinálták. A világháború köaelségóben, annak bor•almaa és még élé tanulságai köaött felnevelni Ilyen
nagyszerűen lelkesedé, a hósihalálra ekkora esztelenséggel vágyakosé nemiedékeket, ai már megcsodálni
való. Nem hasmált itt semmi. 8 m háborús Irodalom,
sem film nem tudta megakadályozni u t , hogy még
ugyanazon generációk étiében élőiről ne kezdődjék...
Feledésbe ment ai a sok átélt sienvedéB, amely
minden ma élé ember saámára kijutott. Elkorhadt a
háború tlienkétmillié fakeresstje, felszáradtak as édesanyák könnyel. Kezdődhet minden elölről...
A fekete ing, a barna lag divatja elég gyorsan
csatasorba szedte a golyófogó anyagot. MáBfél évtized
alig telt el s a szemünk elélt fog lezajlani a következő véres fejeset, amely minden eddiginél elkrpeBitóbb megpróbáltatásokat tartogat.
Alt mindenesetre meg lehet állapítani, hogy
háború és gyűlölet nélkül nem lehet társadalmakat
építeni. A háboiu ssükséges, ugy látsilk, amelyet a
nagytőke felsőbb érdekből rákényszerít a szerencsétlen, nyomorgó emberre. Nekünk felsőbb parancsra
utálni és gyűlölni kell egymást Navelósl rendszerek ésirevétlxuül beiénkioyják egymás pusztításának csiráját
És amig egyenként Irtásunk minden háborús
veszedelemtől, amig aa anya szivét a kétségbeesés
szorongatja minden háborús hir hallatára és nlncaen
senki, aki jószivvel tépetné szét magát a gránáttal,
addig az első parancs mégis millió ártatlan embert
képes harcba á'lltanl és a legaljasabb háborús Bsenvedásbe kergetni.
Hát hogy lehet mindez. As embermilliókban egy
hatalmaB békevágy él, amely akármelyik percen a legvadabb puBstltásra mozgósítható.
A ma embere állandó háborús hangulatban é).
Minden perce bizonytalansággal, idegességgel van átBzőve. Készen van minden pillanatban a legrosszabbra.
Mert körülötte as egésa világ, annak minden eseménye
egy szörny ü vihar közeli kitörését jelzi.

állító ereje nincs.
A lavina ránkszakad minden bizonnyal. An ekő
lövések már AbeBBslnlában eldördültek. Ét ha ma aem,
de holnap összebolondul a föld minden népe. Folyni
fog a vér ismét. Az érdekessége csak as lesz ennek
ai ujabb vércaapolásnak, hogy a világ tele van a békének akarásával. Háború less, pídlg Benki Bem akarja.
Vér fog ömleni, pedig mindenki fél tőle. Ujabb vakok,
fallábuak, hadiözvegyek lesznek, prdig különösen az
államháztartások csömörölnek azoktól.
Ugy-e érzi mindenki, bogy ennek a bábomnak
amely Ilyen hitvány u>, ennyi hazngBág között, olyan
operett dlsiletezésBel készülődik, különbnek kell lenni
minden eddiginél...

még azt Bem merjük remélni, hogy követője akad.
Annyi üres szó, hangos frázis puffogott már el, de egy
sem akadt, aki a tetten kezdte volna. Pedig .minden
Demoathenesnél szebben beszél a — tett..." Moso'u
Tiberlu megmutatta. Vájjon
* • leBz-e nálunk követője?

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

ken kivűl, melyeket feljegyezve találunk, hozzájuthatunk
olyanokhoz is, melyek ugyan kevésbbé fontosak, sőt magánál a fajnál jelentéktelenek is, de egy talu életében mégis
csak nélkülözhetetlen mozaikocskák a mult képének kirakásához.
A következőkben egy pár ilyen, a falum múltjából vett,
apróságot tárok olvasóim elé.

„Az-e, le?, hát akkor jöszte-sze ide, szógám, az áldóját! — inet hát én vónék a te édesapád, a micsodás!"

VII.

Apróságok.
Minden falu életében történnek az évszázados életküzdelmek során olyan kisebbszerü események is, melyekről
ugy melegiben, frissen, még hosszabb-rövidebb ideig beszél
a falu és esetleg a környék is, de aprádonkint mind többen
és többen térnek napirendre felette s néhány évtized elmultával már csak egy-két öreg ember emlékezetében lapulnak
ineg mintegy elkészülve az elmúlásra, azután pedig feledésbe
mennek, az öregekkel együtt sírba szállnak.
Igen, mert ritka eset, amikor akad egy-egy értelmesebb
ember, aki szabad idejéből arra is áldoz egy-két percet,
hogy feljegyezzen, ezen események közül, egyet-mást s
hogy azt gyermekeinek, unokáinak hátrahagyja.
Aki megérti az idők szavát s falujának múltjába igyekszik visszatekinteni, az nemcsak az elfakult régi írásokat
lesz kénytelen némelykor kimerülésig böngészni, hanem
igyekeznie kell hozzátérkőzni azokhoz az eseményekhez is,
melyek még a szájhagyomány utján élnek csak, melyek feljegyzésére nem akadt senki.
S ha a fakult írásokon a mai embernek eligazodnia
nem könnyű, bizony egy cseppeí sem kisebb feladat a tel
nem jegyzett események felkutatása s azokra nézve adatok
gyűjtése sem.
Pedig minden falu múltjának megközelítő képe is csak
ugy alakulhat ki lelkiszemeink előtt, ha a nagy eseménye-

Az újság hozzátartozik a mai ember napi életéhez. A politika, a közgazdaság, a társadalom minden
megmozdulásáról számot ad a lap s as újságírónak
bizony jó nagy adag emberismerettel kell rendelkennie, hogy olvasótábora lelkivilágába behatolhasson.
Mert nem kicBÍ dolog aa olvasó igényeitek kielégítése.
Különösen nem az a mai feszült atmoBzféráju világban. A ma embere folytonos fessűltségben él. Lest,
• • •
várja, óhajtja a nagy isensációkat, a csodát, amely
A háborús szag egyre terjed. Riadót fuj, hsrso- kivezet a káoBiból. Sehogysem tudja beleélni magát
názik minden napilap. Vagre egy olyan téma, amiről ebbe a folytonosan változó és rosszabbodó jelenbe. Ugy
irni Is szabad. A háborúra uszítást még a cenzura vágyik a jobb után, mint a ketrecbe zárt rab a szasem tiltja. É is minden sajtótera ik az engedelemmel. badság után. Minden reménye, minden bite oda össsSzinte oda akarják terelni a figyelmet az iithonl bajok- pontosul, hogy nem lesz ez mindég igy és Bévárgáról. Pedig történik itthon sz^p dolog is, ami szóra sainak egyetlen tápláléka az ujBág. Nyeli, falja az
érdemes. Irni lehet például a nagyváradi polgármes- ujságbetüt éa még as újságíró rejtett gondolatait ls
terről. Mosolu Tiberluról. Aki ebben a puskaporral kl szeretné olvasni a sorok rengetegéből. S az újságtelített világban egy lépést mert tecni a — béke felé. írónak ki kell elégítenie mindez Igényeket. Hogy mi
Évi huszonötezer lejes kulturált pot létesített Nagyvá- módon, azzal nem törődik az olvasó. As csak elolvassa
rad költségvetésében, amelyből aromán—magyar kul- az összehalttozott újdonságokat éBnem törődik azzal,
tuicaere pionírjait fogják jutalmazni. A dij odaítélésére hogy mennyi keserves munka árán került az hozzá.
négy román éa három magyar íróból álló bizottság Pedig mennyi kellemetlenség, kin, baj Irl az újságalakult. A magyar tagok: B rde M-ria, Tjbéry Qéza írót. Ha politizál, nyakán a hatóságok. Ha nem poliéa Ligeti Ernő. Az első évi dijat egy magyar nyelven tizál, elveszti a közönség érdeklődését. Hivatali basámeglrl román lrodalomtt'r:éneti munka fogja kapni. kat, közéleti gazembereket leplez le: üldöztetés, sőt
Azután minden évben máa fordítási muikát jutalmaznak. verés az osztályrésze sokszor. A közönség részéről ls
Ugye, milyen egyezirü a dolog? Nem kellett sok kellemetlenség éri. Érzékenyek ai emberek és
hozzá egyéb, csak egy kis bátorság. Meg egy kis nagyon sok eBetben értelmetlenek. Tapintat, nyugalom,
józan gondolkodás. Mosoiu T.beriuban mind a kettőből lelkUrő szükséges a félremagyarázott ügyek elintézévolt Meg tudta törni a jogét ós nem történt semmi séhez és AS elszenvedett gorombaságok lenyeleséhez.
baja. Marad továbbra ÍB jó hazafi, jó pártember, jó Sokszor ökölbe Biorul a kéz, hogy ai erőltetett nyuvárosatya. S bebizonyította, hogy jó kulturember is. galom mögül egy pillanatra előtörjön a megsértett
Még a gyűlölet ezele Bem tudta elfújni, pedig az eléggé ember és sokszor hányingert okos as emberi gonoszfu) mostanában. Tanulhatnának tőle Igen sokan a több- ságtól megundorodott gyomor. De azután újra úrrá
ségi sorokban. Csak mindi n városban egy MOBOÍU Tibe- lesz az elBzabadu't ösztönökön a hivatás fegyelme és
riu akadna, akkor már nyert ügyünk volna. A gyűlö- az újságíró nyel egyet, hogy asután ismét vissiasöklet hamar meghátrál, ba az orrára ütnek. Nagyvára- kenjen a régi kerékvágásba. Újra a közvélemény toldon meg sem mert mukkanni, mert a vároa fejével mácsolója, az Igazért, ezépért lelkesedő, jóra buzdltóállott szemben. B a vároBfó nem pr 'dikált, nem ígért, tanltó, mások buját-baját meghallgató, tanácsot adó,
nem tervezgetett. A cselekvésen kezdte a do got. Ez örökösi n a közönségért küzdő lstenteremtmény, kinek
volt a legegészségesebb. Példáját minden városban még Ideje BÍnca önmagával foglalkozn a, annyira lefogutánozni kellene. Ht Erdély minden városa rendel- lalja hivatása. A közönség perBie mindebből nem tud
kezne pár ezer lejes Bleppal a közös 1 u tura munká- semmit. Ős mindez nem érdekli. Neki nem fáj, ha ütik
sainak jutalmazásira, akkor a Bok gyűlölet-trombita az újságírót, aminthogy napirendre tér ÓB elfelejti azt
mind észretérne. Rájönne, hogy érdemrsebb — már ia, ha elbukik az érte folytatott küzdelemben.

*

.*

Azokban az időkben történt, mikor a taploczai székely
huszár, a végnélkülinek látszó harcokban, Páris falai közé
is eljutott, hogy ott szerezzen megbecsülést és elismerést
ksrjának, karja révén kardjának s a kardja által fajának.
Sokszor előfordult, hogy a behívó parancsra egymagában maradt otthon a könnyező szemű pár hetes menyecske,
de mire — évek múlva — megint megjöttek a szép huszárok s köztük az ő férje-ura is, akkorra már másodmagával
várta a harcok tüzében megedzett „embert".
Másodmagával, mert — közben — legénykévé hányódott fel, az apja által még nem ia látott, gyermekpalánta.
Mikor híre jött annak, hogy a harcfíak útban vannak
hazafelé, az apáikat még nem is ismeiő legénykék, csoportokban menegettek a Nagyerdő aljáig s ott mindenik igyekezett a maga édesapját, az érkezők közül, kikeresni.
Csepett aem csodálható, ha a találkozáskor ilyenszerü
párbeszédek hangzottak el:
„Melyik, magik közül, az én édesapám!?" — bátorkodik az érkezők telé egy jókötésű legényke....
„Hát te ki tehenje borja vagy, ecsém ?!" — hangzott
az érkezők egyikének a pipája mellől....
„En — biza — Mihály Mátyásné, Pál Juci édesanyám
szólgálatjára; ha üamerné kejed es! u ...

*
*

*

1841. szeptemberében, a jelenlegi templom építése
kezdetén történt, hogy — mig a falu tiatalabbjai fáradhatatlanul közmunkázták az építési anyagot a szorgoskodó
kőművesek keze alá, — addig az öregebbek pipázgatva
szemlélték a nem mindennapi munkát.
Lajos Józsi és Holló Józsi apatársak és keresztkomák is ott voltak a templom országút felőli bal sarkánál
s a földből kiemelkedő alapzat vonalaiból a templom valószínű beosztását látva, szóbakerült köztük, hogy az előttük
fekvő részen, a kórus feljáróval ellentétes oldalon, az alapzat beosztása szerint mutatkozó fülkét i amelyik rendeltetés
nélkülinek látszott' milyen célra volna a legalkalmasabb
felhasználni, mire az öreg LajoB Józsiba , apatársához szólva,
igy oldotta meg a gordiusi csomót:
,Apatái's-komám uram! erre a kicsid helyre építsünk
egy likacskát a zekétlenek s a gyengeruházatuak számára,
ahol őkögymik es végig hallgathatják a szentmisét, methát
— higyje meg azt! — minden atyánkfiának nincsen olyan
felkelhetnje, amelyikkel béülhetne tisztességesen az Ur
színe elé!"...
Tény, hogy templomunknak e kis fülkéjében mindig
csak a zekétlenek és a fogyatékos öltözetűek hallgatták
végig az isteni-tiszteleteket; de hogy ez a hely meddig takargatta a szegényebb nép-osztály ruházatának fogyatékosságát, azt ma már nem tudjuk megállapítani azt azonban
igen, hogy az önálló plébánia felállítása óta (,19081 e helyen
van a nagyszombati feít&madási szertartáshoz nélkülözhetetlen „Szentsir".

nailúDWúllú nrnHlllllám a világmárkáju „WELLA" villanyondolálóUdUtilWmlti-UlUMlUMlll géppel: „CORSOModrászal Mercurea-Ciuc.
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Az olasz költségvetés eiévi deficitje már • tg.-muresi, marosvásárhelyi keres718 millió lirát teai ki. As ország háborús ké- kedelmi és iparkamara közleményei.
szülődései már éreatetik hatását az olasz péns887—935 A Kamarák Szövetsége által másolatflgyi helyseten.
ban kOeölt 21190—935. sz. Minlezterl rendelet sierlnt
• * •
Német repülőgép Romániában. A hét a korcsmák Vásár- és törvényes ünnepnapokon délelőtt
12 éráig és este 7 óra után tartóinak zárva tartani.
Ai Ideológiák sUrzavsrát éljük. As Iskolapadok- folyamán a osernovitzi repülőtelep megfigyelői
909—935 A Kereskedelmi Minisztérium köili,
ból kikerülő félig képsett ifjuBág rásiabadul a neki egy idegen repülőgépre lettekfigyelmesek, mely
eddig teljesen ismeretlen társadalomtudomány népsze- minden előzetes értesítés nélkül, a hatóságok- hogy a CFR vezérigazgatósága ez erdő- és más ipari
munkásoknak 6 ös csoportban valé utazáskor egyharrűsített formáira és azután fiatalos hévvel, forradalmi
Iáiban vitázik, tUntet, verekedik, tör IUI az ideállzmu kal mitsem tdrődve szállt tovább. A esernovitzi mad éa legalább 24 es csoportoknak 60 százalékos kedsát kihasználó hamis megváltók érdekében. Két szél- repUlőtelrp rádiójelzés u'ján kérdést intézett vezményt engedélyesett.
1033—1935. A Kamarák 8iövétségé másolatban
sőség kízött tobzódik ez a flttalBág éB a két eszme- as ismeretlen géphez, majd amikor az nem
áramlat ssámtalan válfaja cBalogatja magához tapasz- válaszolt,figyelmeztető jeleket adtak le, hogy leközölte a váro'l kereskedelmi vállalatok záróráját
talatlan tömegeit, hogy öc céljai érdekében terme'je kl amennyiben a baneasai repülőlelepen le nem szabá'yozó 25544—1935 sz. miniszteri rendeletet.
fiatalos energiájukat.
1074-935 A Pénzügyminisztérium 97678-1935
ssáll, vadászgépeket küldenek az Üldözésére.
Temperamentumának nagyon megfelel a forra- AB ismeretlen gép utasai erre meggondolták a sz. rendeletével közölte, hogy az országban t yomatott
dalmi szélsőség és ezt igyekszik ls kihasználni az
bármilyen könyvek, folyóiratok, hírlapok bármilyen
álapostolok lelkiismeretlen kufárbada. As ő kezükben dolgot és látva a már értesített baneasai repülő- nyelven legyenek ls Bsok, menttBek a forgalmi adó alól.
as ifjúság csak sakkflţura, amellyel a saját céljaikat téren levő sürgés forgáBt, ott leszállottak. Ki1076-1935 A romáo kereskedelmi atasé közölte
vessélyeitető ellenfelet sikkbantartják. A fiatal lélek derült, hogy német repülőgépről van szó, mely
minden tapasztalatlanságával tódulnak ezek az Ifjak a pilóták bemondása szerint Konstantinápoiyba Langyelországbol a jelentősebb gyümölcs i xportörök
elmét; a névjegyzék betekinthető a hivatalos órák alatt
oda, hol a leghangosabb a jelszó és a legzajosabb a
csinnadratta. Uainte halni készek a tapasztalatlanságuk- igyekszik. A gép átvisagálásakor abban két a Kamara titkári hlvata'ában.
kal visasaálő népmentőkért és szentül hisznek a világ- gépfegyvert, bombavetőt,fimfelvevő gépet és
nak máról holnapra való átmázolásában egy, az ő rádióleadót találtak, amitől arra következtetKÜLÖNFÉLÉK.
fantáilájuknak legjobban megfelelő Biinre. Igy van ez nek, hogy Abessziniának szállítandó német gépnemcsak nálnnk, hanem mindenütt Biéles e világon.
Katona Lajosné
Boha ifjúsággal annyi maszlagot nem etettek, mint a ről VBN BZÓ. Ez a gyanúja a bukaresti olasz eső hir anyaga lett. Esemény központjába dolgozta
maival. E« a a megmákonjozott fiatalság nem Ismer követségnek is, mely igen élénken érdeklődött fel magát ez a dolgozó nő. Nem arzal, hogy szemölsenkit és semmit. Vakon törtet szemfényvesztő, kék- a dolog iránt és felvilágosítást kért a német dököt tépett, körmöt festett vagy általában egy mozgó
lerkedő hipnotizőrjei után, akik lelketlenül visszaélnek gép utjának célja felől. Coronfll légügyi minisz- kozmetikai intézetet képviselt korának divattultengéEel
fi italos lelkesülésével. Eközben elhanyagol minden ter ugy határozott, hogy a német gépet tovább szerint. Ő mindenképen B küzdelmes mának emancikomoly munkát. Tanulmányain ugy esik kerssitül,
hogy azok hatása nyomtalanul tünlk el az ideológiák ereszti ugyan, de elégtételt kér Németországtól pált asszonya vo't. Bizonyára amellett, logy küldőjéfergetegében és mikor eljut a d'p'omáig, ai nem lesz a légügyi szabályok megsértése miatt, mert a nek jókarbactartására lépést tartott amed rn testáposiámára egyéb a kenyérszerzésre jogosító muikakönyv- gépnek nem volt átrepülési engedélye. A né- lás minden vívmányával, ugy a epirtokat is felkapnél, mert Bsellemi felkészültsége semmivel sem haladja met gép már tovább is repült Konstantinápoly felé csolta életprogrammjába. Igyekezett típusa lenni a
sportoló nőnot-, akinek már nescsak a bájaira, de az
tnl mestersége korlátait. Etyszer aztán ráébred majd
tévedéseire, kijózanodik és a tévútra vezetők ellen
Titulescu szovjetoroszországi utja az limaira ÍB szüksége lehet, amióta a nő egyenrangú fél
fordnl. Akkor pedig jaj less neked, világ I O'yan fel- ősszel esedékes lesz. A román külügyminiszter lett a dolgozó társadalomban. B.mml rendkívüli nincs
tehát abban, ba Katona Lajosné ondolálás, Bzemöldökfordulás lesi ebből, bogy nal
oroszországi útját nagy körültekintéssel készí- tép^B, lakkosra után tennlszrakettet, vagy vivókardot
tik elő s fogadtatására a szovjet kormány kapott kezébe reggelenként, bogy ép testét és ép lelkét megfürössze a sportnak üdítő végklmerüléFeben.
impozáns méretekben készül.
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
már Így van. M-g kellett szoknia ennek a világnak
A Népszövetség tanácsa az abesszin kér- Ez
azt,
hogy egy rendes háztartásban őnagysága sportRádió szózat az idegen forgalmunkért. désben m<ţg nem ju ott végleges megegye- szenvedélyére
épen olyan szükség van, mint valamikor
Szerdán a belügyminiszteri államtitkár rádió zésre. M<nden ugy történik azonban, hogy az a bntető filatra Mondom, Katona L josné újságanyag
beszédet mondott Románia idegenforgalmának f ur<*pii nagyhatalmak teljes megegyezésre ju'- sohaBem lett vo'na, ha megmarad modern anyának,
népszerOsitése tárgyában. Elmondta, hogy a nak Abesszínia megfoj'ására. Ugy látszik, hogy ha sportol, lakkoz ÁR engedi f*rj£nek, hogy nyugodtan
világ egyik leggazdagabb országa vegyünk még Anglia is cserbenhagyja Abessziniát, arae- szüljön, vezesse a háztartást és gyermeket neveljen.
De Katona L^josni kiugrott szegén? elnyomott nemiTermészeti kincseink, szépségeink olyan érté- Ijet a Népszövetség nem hajlandó egyenlőjogu nek
egyhangú BzürkeségéLő . K ttona L ijosné, akit megkesek, amelyekhez hasonló nincs a földkerek- tárgyalófélnek elismerni.
sértett egy másik hölgy, kihívta p trbajra — annak
ségén. Csak okosan kell kihasználni azokat.
férjét. A nrpilspok birel tzirict kon oly kilátások vanNemzeti ügy et kell csinálni abból, hogy idegen
nak az első nőt verekedésr . E'ső jégtörő esemc'ny,
bory a >pir;tő a noeg-dzett id gelt es a tportb»n
forgalmunkat fölözzük, Minden hatóságnak
ügy épségét lovBg'as tornára vietl és esetleg
PltODlII" 6 Ú Z M 0 S Ó ÉS VEGY - képzett
kőtelezővé feszi, hogy az idegent megbccstlljék.
vért fog csapó ni egy Fzeglny védtelen, r.s élet küz„UUUIţlH
TISZTÍTÓ INTÉZET
A romániai németek két táborra szakad- szakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gallérokon delmeiben elnyűtt é r ' a l t n családapából. Ferj'k, érzitak. Eryik oldalon állnak Hana O.to Roth veze- kívül a mai kor Igényelnek megfeleljen, vegyi aton tek-e iu!!yeo veszed* Imes pr» Ci dens van késsli őbrn
fejetek f-lstt. Mir nea csak ölre, da ha végzetetek ugy
tésével a konzervatívok, mig a másik oldalon
n ó i - ÓB f é r f i r u h á k ,
kívánja, kardra la kell kerülni a tővel.
a szélsőséges hitleristák a romániai német
— A j u l i u s i n y u g d i j a k fizetése. A péozlig gumikabátok,
paplanok
néppárt nevü szervezetükkel.
igaigató' ág euguSEtua hó 3 án megkezdte s ju ím havi
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Constanta közelében egy repülőgép tom
nyugdijak fizetését. Autusz'us hó 5 én BI égési m«gyi
bát dobott le Corbul falu határában. Még nem va'amlnt elbontás nélküli festését, azonnal éa jutányos •őrületén mioden p rceptia (itatni fotja a civil nyug— teljes megelégedésre.
d jaVat. A h-dinyugdijasok részére 640 ezer lejt kapott
állapították meg, hogy a bombát milyen repülő A t. kflaöoségárban
bizalmát és pártfogását tisztelettel kéri:
a m<-gye az ápri'ís — májú-—juniusi negyedre. Miután
dobta. M u'án román repülő nem gyakorlatozott
ezen összeg nem elegendő a hadínyu;dijasok k fizetéSZABÓ LÁSZLÓ
ebben az időben, valószínűnek tartják, hogy
sére igy első'Orhan a nagyrokkantakat elégítik ki s
vegytlsatitó éa kelm-feetö, Merouroa-CIno,
valamelyik idegen állam katonai repülője té- 13
csupín a megmaradt összeg erejéig fuetnek a hadiözBnlev. Ferdinánd 52
vegyeknek.
vedt román területre.
A közönség önzö. A nagy tömeg nem írez, nem
lát, csak öaatönel kle'égitéaét óhajtja. Tő'e mehet minden a maga utján, csak neki minden napra tálalják
fel a kíváncsiságát kielégítő jó adag Mentédét. Acon
tul nem óhajt semmit.

Templomunk felszentelése 1844. szeptember 5-én volt.
£ jelentős eseményre való lázas készülődés közben történt,
hogy a hiveknek dönteniök kellett arról is, hogy — az
újonnan épített templomnak — ki legyen a védőszentjei1
Voltak, akik a régihez, Szent Lőrinchez, ragaszkodtak;
voltak, kik Szent Antalt és több inás szentet ajánlottak
A választás előtt, ugy az egyik, mint a másik részről az
érvek és ellenérvek sokasága volt vita tárgyává léve.
Szent Lőrinc-pártiak elegen voltak, de mivel e védBzent bucBuja augusztus elején esett, mikor még az aratás
javában folyt, ez nem volt alkalmas, mert ekkorra még az
uj buzalepény nem igen kerülhetett volna a búcsúsok —
asztalára.
Szent Antal pedig, mivel juniusban eaik, nem látszott
megfelelőnek, mert akkorra már a tavalyi buza is szükiben
volt...
A megnyilvánult vélemények szerint pedig a bucsu is
C9ak ugy ér valamit, ha a vendéglátó asztal bőviben van
mindennek, amit a szem és a száj kíván....
Végre is csak a Szent Antal pártja látszott mind
jobban és jobban megerősödni, mert, neve miatt, ezt támogatta balánbányai Zakariás Antal rézhányatulajdonoB is, aki,
hogy érvei még nyomósabbak legyenek, az nj templom tornyának a befödéséhez szükséges B rézpeléhet' is ingyen
ajánlotta lel a híveknek, ha az ő védazentje, Szent Antal
mellett maradnak...
Dönteni nehéz volt, de tul kellett esniök ezen is 11
S ebben a hivek segítségére jött a talu egyik okosának az indítványa, ki látva a szorult helyzetet, azt javasolta, hogy a templomot szenteljék a nagy nyiri munkák
befejezése utánra eső „Mindenszentek* tiszteletére, mert
igy aem Szent Lőrinc, sem Szent Antal, aem a többi javasolt szentek nem haragudhatnak meg, mivel a „Mindenszentek" között ők is ott szerepelnek s továbbá ez a nap azért
ia alkalmasabb a bucsa megtartására, mert ekkorra — .Isten

Az indítványt elfogadták s az uj templomot, a fenti
napon, a „Mindenszentek" tiszteletére szentelte a benedikálással puspökileg megbízott PuskáB Tamás, a Szent Péter
Egyházmegye plébánosa.
*

.+

*

Nincs sehol följegyezve, de mai napig is vannak még
akik tudják, hogy az újonnan épült templom tornyába az
első ,.nagy-harangot" Farkas Andrásba ökreivel húzatták fel,
Az öreg személyesen rittyegtetett, kender-ostorával, a
kőiéire fogott címeres ökrök után s a menyit pedig, aki
sopánkodva tördelte a kezeit (hogy „Apámuram, az Isten
szerelmire, megszakadnak az ökrök!"), csak igy vigasztalta:
„Menj el haza, Máris! ne féltsd az én ökreimet, amig
ingem látsz!"....
S a többszáz hécai-l'ontos harang a toronyba került s
az ökröknek sem lett „kutya-bajuk" sem !....
András-bá pedig boldog volt, hogy vén ember léti-e
is, legalább ennyi-el, felsegíthette az Ur házát. ti. S.
(Folyt, küv.)

Szokely nemzeti szabályrendeletek.
S o k e l y n e m z e t i c o n s t i t u ió (1555 )
közli Tusnádi Élthes O rula dr.
Marosszék constitutió! (1610—1718).
A IV. R. XIV. art. az igen elterjedt szitkozódás meggátlása végett elrendelte, hogy a falukban a birák és az
esküdtek harminchat forint bírság büntetése alatt vigyázzanak a káromkodókra és ha tizenkét éven aluli gyermek káromkodik, hivják össze a falut éa az uccán levő pellengéren
— akár jobbágy, akár szabad személy legyen — esetenkint
(annyiszor amennyiszer, folies (|iiotiee) vesszőzzék meg keményen a gyermeket, ha pedig a gyermek atyja, vagy gaz-

romkodót a bírónak, tizenkét forint büntetés terhe alatt, a
vicetisztnek volt köteles bejelenteni, aki a káromkodót sine
misericordia, érdeme szerint, pálcával, halállal vagy egyéb
büntetéssel büntette. (I.. Approt C. III. li. 47. cim 22 cikk.
Ceiup. G'onst. UI. K. 14. cim 2. cikk.) A tizenkét éven aluli
gyermeket nyilvános vesszőzéssel a falusbiró és az esküdtek,
a tizenkét éven felüli káromkodót pedig a viceliszt büntette.
A rabok ide-oda hordozásának megszüntetése végett a
XV. art. elrendelte, hogy Medgyestalváu a méltóságos Gubernátor udvarában a nemes szék csiuáltasson tömlöcöt és
Kalitzkát, fogadjon hit alatt egy porkolábot és három hajdút, akik ha rabot szalasztottak el, arról számot kellett sduiok £s ha szándékosság bizonyult rájok, halállal bűnhődtek.
Vasárnap haláazni, vadászni, tán olni tizenkét forint
(ha az egész falu tette, harmichat forint) büntetés terhe
alatt tiltott volt (XVI. art.) A XVII. art. a gyepük megexinálásinak, a XVIII. art. a makkoltatisnak rendjét, a XIX.
art. a tilalmas erdők, a XX. art a rétek is tarlók felszabadítását és használalnknak módját (legeltetését i szabályozták és a rendeletek megszegését tizenkét forint lia a falu
volt bűnös, harminchat forint) büntetéssel büntették.
A XXII. art. a szék dolgaiban fáradó emberek lovai
részére fentartott lókötőhelyek legeltetési tilalmáról, használatáról, a XXIII, arl. a patakok ál-kainak ölnyi szélességben
való kitisztításáról, a kenderáztatás és gátcsinálás tilalmáról,
a XXIV—XXV. art. csordapásztor tartásáról és béréről rendelkeztek. Mindenki köteles volt marháját a lakiban — 12
forint büutetés terhe alatt — a felelős gazdapásztor őrizetére bízni, hogy a gyermekek őrizete és az ezzel kapcsolatos erdei, mezei és kerti kártételek megakadályoztassanak.
Azt, aki a csordapásztornak járó bér reáeső részét Szent
János napján ÓB a pásztorság végén meg nem fizette, a
falusbiró esetenként egy forint büntetéssel sújtotta és ha
fizetési kötelezettségének ekkor aem tett eleget, a vicetiazt
a contumai embert hat torint ujabbi büntetéssel büntette.

ntán*
bőségesebben lesz, mit tenni a bucsusokat vendé- dája ellentállott, a biró, tízeokét forint biintetéa terhe alatt Ha pedig a pásztor a marhákat gondatlanul őrizte éi a
a tisztnek jelenteni volt köteles. A tizenkét éven felüli kágttl-látó asztalokra.
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— R o m á n i a k é p v i s e l t e t i m a g a t a moszk— A balügyi á l l a m t i t k á r v á r o a u n k b a n . A
— Pékek én kenyérsütők figyelmébe. Aa
vai k o m m n n l s t a k o n g r e n a a i o n . Az Udvarhelyen mul tszombaion dr. U'.etea Valér prefektus vendégeként uj liattrendelet alapján miadeo péknek ia keojérmegjeleni Oaaatn Odorhelu'ul-ból veBPiük a következő városunkba érkezett Ssrglu Dumltrlu belügyi állam- sútónelr a forgalmiadé regiszter mellett még egy
birt: „lile Crialea volt braisól tanüfyl lntpektor, kit titkár, kl a prefektna táraaeágában kirándult a Gyll- másik regisztert ia kell vezetnie a naponta felvárosunk Intallektuálla társadalma ls jol Ismer, Jelenleg koBtóhoa, Tuinádfürdőre és a megye többi szép tájaira. használt lisztmeonyiségről éa a liszt beszerzési
Uosskvában tarlóakodik, abol mint Románia képvise- Dr. O etea prefektus többek között felhívta a belügyi forrásáról. A feoti regisaterek elkészültek éa a
lője rásstvesa egy nagy kommunista kongresszuson, államtitkár figyelmét a megye rettenetes állapotban jövő hét folyamán lapunk kiadóhivatalában kapamelyen Satalln elnököl N m kell elfeledni, bogy I le levő uteire, amit aa államtitkár a kirándulások alkal- hatók. Mivel a regiszterek csak kis mennyiségben
Cristea a tordai állami gimnázium tanára. Vájjon ea mával személyesen ÍB tspssztalt éa Ígéretet tett, hogy vannak raktáron és azoknak újbóli elkészítése
as egyén az oreaágnak abból a aaögletéből akarja meg* Intéskedri fog megfelelő össaeg blu'aláaa irányában négy költséget igényel, azért igyekezték mindenki
ölni a rónán lelket, ahol báromsiéiegynébány évvel utjavitáai célokra, hogy ai ország legszebb kiránduló- szükségletét
mielőbb beszerezni annái is inkább,
ezelőtt IMhal Viteaiult la megöték ?• — Nem tudjuk helyei Igy la nagyobb látogatottságot nyeljenek.
mert a regiszter vezetésének elhanyagolása szimegérteni, hogy ml a vicc benne. Ha aa Illető ur tény*
— Bgymillló l a j a o a l k i iskoláknak. A köz- gorú büntetéssel jár.
leg Romániát Wpvlaeli, akkor mUrt akarná megölll oktatásügyi mlnlaaterlum a Csík megyében építendő áll.
— A gyergyói i p a r o s s á g láailóiientaléaét
Mihai Viteacnl utódainak lelkét: ha pedig valóban a elemi lakolák épitésl céljaira egymillió lejt ntalt ki a augusztus hó 18-án tartja meg Gheorgheniben.
román lélek gyilkosa, akkor hogyan képviselheti Romá- megyei Iskolaszéknek. Egymillió lej azép összeg, de
— Kisiklott augnsBtus hó 1-én délután a bflkkniát a kommunista kongresszuson, ahova tudtunkkal a semmi ahoz képest, amit lakolaépitésekre a leszegésaádi kőbánya körül a 4033 BZ. tehervonat öt kocsija.
román állam aem kttldött delegátasokat. Több vilá- nyedett csiki községekből kicsavartak.
Emberéletben kár nem esett. A megrongált pályát
gosságot I
— F o o t b a l l s p o r t a m e g y é b e n . A sporttelep
I p a r l g a a o t v á n y kall M uooai fenykepezes- hiánya a nyári sportok leglzgaimasabbját, a footballt azonnal helyreállították ugy, hogy a vonatok már
nez ia. A mu't évben aalnta járvánnyá vált nagyvá- teljesen megölte városunkban Ehelyett Bzép számmal augusztus hó 2-án átszállás nélkül közlekednek.
rosok uccáln a fényképesén, üiromszor-négyazer ia alakultak fotba'csapatok a megyében, melyek szépen
— Aa i d ő j á r á s aa rtóbbi héten feltűnően hűvösre
U< fényképezték aa embert naponta, keaébe adva egy fájlődnak. A Bientdomobosl O t Sportklub julius 15 én fordult. Emiatt a fürdőző közönség nagyrésze befejezte
cédulát a címmel, ahol a fényki p~t kiválthatja. A romá- az udvarhelyi Astra jóképeaségü csapatával játszott nyaralaBát és tömegesen hagyta el a fürdőket.
niai fényképétiek szövetsége a munkaügyi minlizte- Eredmény 5:2 (4:0) az udvarhelyiek javára. JUÍÍUB
— A n e m z e t i p a r a s z t p á r t oziki tagozata
ríuuhoz fordult, kérve, hogy lntéakedjen a fényképét z- 19-én a békást Soimil csapatát látták vendégül a
ip-roak Hymódon való lerontása ellen, miután as nccai szentdomokoslak. A mérkőzést 7:0 arányban nyerte Dr. Tetiu Aurel elnöklete mellett folyé év ju:ius 20.
és 21-én Bakáa községben nagyszabású és szepen sikefényképészek legnagyobb réssé nem képesíteti fény- a sokkal jobb szentdomotosi ctzpit.
rült propaganda gyüleseket tartott. — A csiki tagozat
Ktpísz. A munkaügyi minisztérium ngy határozott, hogy
— V a i u t l baleset. Folyó év julius 28-án éjjel kiküldte Anastasiu Teodor tanárt, hogy résztvegyen a
uccti fényképeséire caak 1986 mirciuB 1 ig ad ki engedélyt és pedig a nem hivatásos fányképéssek közül a 4085 bb. tehervouat Tusnád közelében kettéazakadt musc-l-megyei Topolovenl községben rendezendő ifjusoknak, akik biaonyitanl tudják, hogy legalább nyolc és a lejtŐB pályán visszafelé suhant, amig a lejtő tar- ságképző tanfolyamokon. — A párt részéről két hétre
Muscel megyébe utaznak Dr. Tetlu és Dr. Dabu ügyciztendejs mint fényképesek dolgoznak. As Ilyenek tott. Komoly baleset nem történt.
— Gyilkolni segített a m o s t s z a b a d u l t r a b vedek ÍB.
* fenti batáridőn balDl munkakönyvet váltani tartoz— A törvényszékről. Szőcs Dénes lneui és
nak, melyre vonatkozólag ftlvilágosítást ad a belyl Ai lneui Ktrda-félé ko csmában bál volt. Tanc közben
öuzeizólall óztak Simon JóiBef és G-gő Dlmény legé- SamáB Áron madaras! legények együtt udvaroltak Lu..MitestUlet.
— T u s n á d f ü r d ő i b a j o k . Erdély és az ország nyek, aminek verekedés lett a vége. A korcsmában kács Juliska cartai leánynak. EgyBzer a tomesti bálegyik legkellemesebb nyaralóhelye TusnádfUrdó. A Kir tartózkodott Gábor Jáno3 ffgyenc, ki ötévi raboskodás ból Szőcs hazakísérte a lányt s az ablakon benézve,
|i .tokon tnli fürdők és a tengerpart propagálásának ntán moat czabidult hl azenyedi fegyházból. A lisza- meglátta, hogy vetélytársa bent beszélget a lány anydacára Is éviől-évre épül, fejlődik, szépül. Négy-ötezer bsdu't fegyencnek ugy lálszlk kevés volt BB öt esz- jával. Haragjaban nem ment be, hanem megvárta, mig
liirdövendég keres üdülést állandóan az ózondua feny- tendő éB újra visszavágyott a börtönbe, mert Simon Tamás kijött és akkor egy katóval ugy megütötte,
vesek között. Kftlfo'd ek Is meglehetős számmal jönnek •egltiégére sle ve, lefogta G'göt éB eddig tartotta, mig hogy szörnyethalt. A törvényszék BzöcsOt tízévi fegymindig. Még többen iz jönnének, mart aki egyszer ott Simon annak tüdejében megforgatta bicskáját és tor- házra Ítélte.
vo t, visszavágyik oda, de borzadva gondol az ott ural- kát átmstlie tB. — Hiába, akinek váréban van a gyil— Befellegzett a m e d v e t á n o o l t a t ó k n a k is.
kodó állapotokra, AZ Idegenforgalmi propagatda hlánja kolás, abból ait nem öli ki Btm börtön, aem bíróság. A jövő gyermekgenerácié egy kedves emlékétől lesz
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felébredés a nálunk nem éppen európai nivón álló fogadtatás
megfosztva. Nem fogja látni a táncoló medvét, amint
igen sok külföldit elriaszt fürdőink látogatásától. Tus- i t e k és gyilkolni kergessék még akt or is, ha nincs karikára fűzött orrával ott ngrál az ucca porábaa éa
nadfürdőn a legnagyobb szezonban egy szál poitás oka rá. Az ilyen ember nem érdemli meg, hogy éljen. gazdája nógatására mókázik a köréje gyűlt gyermekkézbesít. Párezer fdrdővecdég kiszolgáláséhoz blscny
sereggel. Az állatvédő egyesület bukaresti központja
ez kevés. Erre ráébredhettek volna az Illetékesek Csíka belUgymlniszteriumhoa fordult, hogy tiltsa el a vadszeredától Bu'íardstig még szezon előtt. Most aztán
állatok kínzását eaeiidités köaben es ne adjon ki több
tóprarghetnek rajta, bogy ml a teendő. — Tusnédfdrdő
engedélyt aaeliditett vadaknak látványoeaágl célokra
> dd g közbirtokossági tu'ajdcn volt és közigazgatásilag
való feihaaanáiáBára, mert Igen Bokán visszaélnek a
Tjtnad községhez tartozott. Nsmrégen kü'ön községet
szegény állatok helysetével éa éjjel-nappal mutogatják,
csináltak be öle. Higy miért? Egy község közigazgaprodukáltatják őket. Emellett a kenyérkereső állatnak
tásban m'nd'g akad pár flietett állás és bizonyánmeg a reodea táplálékot sem adják meg, lakóhelyül
\o : t»k olyanok, akiknek es kellett. M nt ballszib, e
pedig a legegésssegtelenebb és a környezetre veszéakósaágcak nem tetszik ez B nagy önálióság, mert
lyes helyet alkalmaznak. A belügyminisztérium a kérésru' mor.induntsal fordultak a belügyminisztériumhoz,
nek helyet adva, 8528—0935 számú rendeletével minli igy helyezze őket vissza régi állapo d b a . Bzony
denféle vadállat dreEzirozáaat betiltja, a medvetáacolb zony, Tusnádfürdő aranybánya. Jivo'na több goidot
tatóktói pedig a további működési engedélyeket bevonja.
fordítani rá.
Ezzel eztán vége van a gyermekkor e kedvbe romantikájának is.
— A k a t o n a i l l v r a t a k l a t t a m o a a s a megkezdődött. A belyi hadkiegészítő parancsnokság közli,
— Meghalt J e n e y Dezső poatafAnök. Folyó
hugy a legénységi katonai könyvecskék láttamozása
év julius 29 én a c uji klinikán rendkívül nehez éa
ez evbsn a rendes időben, novrmbet 1 — drcimb-r
hoBszas szenvedés után meghalt Janey Daaaő, a helyi
:U ig eazközö hető miod-^n községben. Azok, akik tud
postahivatal volt főnöke. J^ney a hivatali tiszíesBég1jt , hogy fenti idóbt n nem tartózkodnak községükben,
nek és lelkiismereteaa.vgnek volt a mintaképe. FőnökA hírneves FLIT elpusztítja
már most láttamoztathatják livretjüket a badklegéaaitő
sége alatt ezen hivatal h ajaaál pontOBSággal lattá el
a poloskákat!
p-.rarcsnoksâg Bzékhelyén. Ebben aa évben vizákötefoatos hivatását. Mindezek dacara azonban, mikor a
lesak az 1903—1932 korosztályok. A láttamozásior az
kisebbségi hivatalnokokat a veaető állatokból leváltot—
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Kesdivásártatandó. Ai iparosok munkaönyvüket ia bemutatni tarmint erteken munkás Inapektoii álláaba került,
helyre rándultak átrevánamérkóaétre. A aaép és mindlozaalr.
végig élvezetes versenyt abézdleb nyerték 6:3 arány
ban. A csíkiak három pontját Terk Rupertné a női
;>,ailták kárt tettek, vagy valaki a marhákat levágta, vagy egyeebeo. Szántó Bandi a feifi rgyeeben és a RomanElkeseredetté tette aa a nagy
maiba elveszett, a falusbiró az ökörpásztort egy forint Scbmldt pár a féifi párosban azerezték.
csalódás, amely szorgalmas, hűséges munkásságát ary:>.uitetéssel sújtotta és az okozott kárt megfizettette. iXXV.
— N a g y a n y e d e n v e z z s k e d n e k . Jó magy«r
Itt is a falusbiró önállú juriadictióját látjuk, megjegyez- szokás a veezekedés. Élnek Is vele széles • világon, nyiban sem ismerte el, hogy viaszahelyeezék a helyvén. hogy e helyhatósági rendeletek végrehajtása éa ellen- ahol magyarok laknak. Hogy messze ne mtnjüak Nagy- beli állásába, amelyhez olyan nagyon ragaeakodott.
•rzése körül a faluabirót is az esküdteket széleakörül iliacre- eoyedea szörnyű aézctalűréiskbs keveredett aa ott Betegségének kifej'ődéaét siettették mindezek a körültionalis jog illette meg, mert a helyi rendészet ügyeit, mint megjelenő két hetilap Hitek óta ootja egymásra a mények. Végül ia elképzelhetetlen főfájások léptek
cUűiuku rendőrhatóság intézték. A kiazabott büntetéseket a lapnak két szerkesztője a legdühöscbb szidalmakat fel, amelyek négyheti kiaoa Baenvedée után halálát
okozták. A megejtett boncolás a halál okául agyrákot
. iiitiaztek hajtották végre '.exeijuálták, XXVI. art.)
Csak annyit figyelünk meg, hogy a veszekedő felek állapított meg. — Jeney D ;naőt julius 31-én temették
Az irtványföldeket a poaaeaorok híre nélkül felosztani, három nevü emberek. Acok pedig vesaskedősebbek a el C ujon B azon réaztvett a helybeli postások kü'döttlm tokbavenni, eladni nem volt szabad. (XXVII. art. )
rendes kétnevüeknál. Tehát világért sem akarnak bele- sége IB.
Az itt telaorolt nagyszámú közrendészeti, közerkölcsi, avatkozni a nagy, nyedlek dolgába. D > mégia kényte— A V r e m e a cinű bukaresti hetilap hasábjain
-i-leí. raezfl- éa vizrendőri, halászati, vadászati éa erkölca- lenek vagyunk. Es pedig miért. Az egyik saerkesatő
íruiléazeti rendelkezések és tilalmak megazegéaének bünte- mintán kimerült a harcban, a máBlkat aa Iráamodor igen gyakraa jelennek meg a kisebbségekkel rokontése 12 forint, ha pedig a falu bünösaégs volt megállapít- területén támadja. Sőveaa prd'g egy általunk írott szenvező és a kulturközeledéet előmozdítani akaró cikható, 3'í forint volt. E régi jogszabályok tehát a falut, mint cikkecskét, amelyet nagyenyedi ellenMe tőlünk olózott kek. Legutóbbi számában „Bukarest és Budapest köjogi személyt is büntették és nem azokat a tizikai személye- át. A részünkről nlncien semmi baj. SzokásoB dolog. aött* címmel foglalkozik a magyar idegenforgalmi proket, akik a kihágásokat nagytömegben tényleg elkövették. Megtwzi azt minden hetllep szerkesztősége. Miután a pagandával éa ÖBBzehaEonlitáBokat tesz a magyarorK/.enkivüi az okozott károkat minden esetben meg kellett fonása nem volt megnevezve a közleménynek lgv a szági éa haaai Idegenforgalmi Intézkedésekkel. A Vreteríteni, aöt a római jogból reánkmaradt ne bia in idem támadá-ok pergőtUzébe került a m' .Fjrtelem a 3-lk mea erősen helyteleníti a nemrégen létesített Nemzeti
•-Ivével azemben, azt ia láthatjuk, hogyha a falusbiró által osztályon11 cimü ártatlan közit mécyünb, amelyről alt Turisztikai H.vataü, amely aaerlnte semmi egyébre
elitélt a rendeletnek elítéltetése dacára aem tett eleget, hiszi Papp G. György kollegánk az „Eliyfdi Hírlap nem jó, minthogy aa egész turistaságot aa állami hivaugyanazon cselekmény, vagy mulasztás miatt a vicetiszt saerkeBBtőj», hogy Keresztes Nagv Imre ellenfele irta talok nehézkes adminisztrációjával gátoíja. A hivatal
másodszor, sőt ha szükséges volt, többször is és súlyosab- aa „Enyedl Újság" Bzerkesztője. Csak azért mondjuk, szükséges — mondja a Vremea —, de csak a statiszbal! büntette meg.
hojy a vesaekedés mellékvágányra csúszott. A cikket tikai adatok összegyűjtésére és arra, hogy a tényleges
Idegenforgalmat elinaló turlstaszervezetek által javaAz itt telsorolt rendeletek megszegései a kisebb hatal- ml Irtuk. Keresztes Nagy Inrét ártatlanul ütik miatta.
solt Intézkedéseket az Idegenforgalom érdekében az
luaskodások körébe tartoztak és nemcsak a maguk idejében Egyébként békességet kívánunk. Hlgyjék meg, hogy
Illetékes hatóságoknál kisürgesae és a hatóságoknak
voltak rendőri és jövedéki kihágásoknak tekintendők, hanem nagyon .förtelmesen" néz ki messziről egy ilyen veaz idegenekkeli bánásmódját ellenőrizze. Hiába, aa
azok mai tételes jogukban is kihágásobnak vannak nyilvá- saekedés, amit ott Nagyenveden rendeznek.
idegent idecsalni caak udvariassággal és a kényelmet
nítva. (L. 151000.) 927. B. M. sz. r. 3—4 §§. 1879:
— Lopáa. Albert Ferenc cartai terménykeres- elősegítő minden kedvezmény megadásával lehet.
XXXI. tc. »0—116. §§. 3296—918 M. E. sz. r. 9. g. 1894: kedő ttíletébe éjszaka behatoltak éa onnan valamennyi
XII. tc. 9 3 - 9 8 , 109—113, 115 §g. 77777—1900. F. M. árut elvittek. A tettest Szabó István, Albert segédje
— KÖBZÖDetnyilvánitáa. Mindazoknak a jó
az. r. 1929, XVII. tc. 54—5H. §§. 1888: XIX. tc. 184— személyében le ÍB tartóztatták.
izmerŐBöbnek és barátoknak, akik Brüsstlger Dávid
1 H5„ 187. SS- 1913. XVII. tc. 1929: XVI. tc. 1888: XIX.
— Öngyilkosság. Csiki Alajos 20 éves susenii pálfalvl fakereskedő temetésén résztvettek vagy résztc. 1925: XLIII. tc. 9.500—926. F. M. sz. r. 1883: XX. marhapásztor a Libántetőn felakasatotta magát. Tet- vétüknek klfejeaést adtak, ezúton mond háláa köszötc. 10., 13—18., 26—35. g|.)
(Folyt höv.)
tének okit nem tudják.
netet a
gyászoló oiaiád.
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CSIKI

— Hevesi Piroska zongoraművésznő és
Zöld Ilonka koloraturénekesnö hangversenye
augusatus 9 án este a közbirtokosság termében.

31

LAPOK

Banoa „Harghita" aioletate pe aeţlunt In Marourea-Oluo.
Bilanţ la 81 Deoemvrle 1934.
Aotlv: Acţionari pt oapltal «I dob. Lel 468251 — C»ssa,
numerar 105.009 —, disponibil la B. N. R 17687 — Portofoliu
de aoont: rom&n 562 373 50 — B eacompt la B. N. R. 1.531 279 —
Debitori din ţar&: 290988 50 Debitori acţionarii ornveitlte:
7.387.078— Alţi debirorl convertite: 2 438 979 50, P.erderl din
oonveralnne: 5 937.400 — Partlolpaţlone la Industr. rom. 1000 —
împrumut pe termen lung: 2 006 898—. Mobiler 103 279—.
Imobil» onmp. 'n lloltaţle 12.994'—. Conturi de ordine:
522691950. Total debit: 26 090.136 50.
Pasiv: Capital Lei 10000.000— Fond de penzlune:
17 384 — DobAnzt nereallzate la oreanţe dubioase: 5 292.395 —
Taxa de Emisiune : 524 161 — nepunerl spre fruet. 2 966.846 —
Creditori din ţari: 525 456 — Beesoompt laB N. R. 1.531 279 —
Profit: 5.696— Contaţi de ordine: 5.226919 50. Total oredlt:
26.090.136 50.
Profit ţi pierdere:
Debit: Cheltaell de administraţie: 43.688 — Impozite:
16.386-— Dob&nzt plfttlte: 4995 — Pierdere reportat din anul
1S33: 14.7(36 — Profit: 5 696— Total debit: 85 531 — Credit:
Dobânzi lnoassate: 85 531.

Fiiyelem!

Fittyelem!

— J e a n J a u r e s halála. Augusztus elsején mult
huszonegy éve, hogy Paul Vilaln trancla diák revolverlövésével kioltotta Franciaország egyik legnagyobb
gondolkodójának életét. Akkor is ugy fegyverkezett a
Értesítem a n. é. bö'gyközönaéget, hogy sikerült egy
világ, mint most. A levegő lőporfllsttel volt teli és a
eredeti, legmodernebb
nemzetközi fegyvertrősat pénzen hizott lepok Ipeo uzy
fújták a háborús harsonát, mint ma. Jian Jiures volt
ennek a háborús kéBzti édesnek, a nagytőke vérre éheaattségének egyetlen akadálya. Hint a francia mun(örökhullamosltó)
kásság vezére és az egész világ munkásságának legbeszereznem, amivel a l e g s z o l i d a b b árak m e l l e t t
elismertebb vezetője, egyedül emelte fel szavát a háború
ellen. Amig J aurea élt, Franciaország nem mehetett
i P
6 havi Írásbeli g a i a n o t á v a l
"Mt
háborúba éa a nagytőke ZBebeibe nem ömölhetett az
a
hölgyközönség
rf
ndelkeiésére
állok.
arany. J iuresnak pusztu'nla kellett. Első áldozata volt
annak a nagy világégésnek, mely u'.ána még annyi milBeoeea pártfogásukat kéri teljea tisztelettel:
liók életét követelte éa mégegyszer annyi hadlnyomorultnak az életét tette keserűvé, könnyessé, feledbeBARTHA GÉZA
Bilanţ brut U 80 Iunie 1986.
letlenné. A fegyvertrŐBit p'dlg hízott, de telhetetlen
a „''orsó" fodráazllzlet tulajdonosa.
Debit:
Aoţlonarl
pt.
oapltal
şl
dob.
Lel
468
251
—
Cassa
zsebelnek nem volt elég a négyeFzttndős vérpszsrlésLei 142.531 —, dippon'bll 'a B. N. R 5567— PortoMérsékelt á r a k l
Bal szerzett arany. Most, Jian Jjures halálának húszon numerar
Pontos kiszolgálás!
foliu de soont rom&o 625 273 50, Reeacompt la B N. R. 1 459.632 egyedik évfordulóján ujabb á'dozatot követel. Az első Dobltorl din ţ<ră: 250.948 50, Aoţlonarl ;l alţi debitorioonvertlte :
P—5
lövések már eldördültek Afrikában. S nincs egy Jean 9.807 71150, Pierderi din oonveralnne: 5933979—, Partlolptţlune la Industr. rom. 1000—, împrumuturi pe termen lung :
Jiures, hogy felemelje Ezavát.
No. 2646—1935 cons.
1.976.853 50, Imobile: 12.994—, Mobilier 103 279—, Cheltaell:
— A helybeli kereskedők köre Csik megye 4532'— C'ontrl buţtunl: 5726 —, falarll: 20.400 —, Conturi de
főrroBl hivatalán keresetül memorandumot terjesztett ordine: 5.082.419 50, Total debit: 25 901.097 50.
az Illetékes miniszterhez, amelyben kéri, hogy a falusi
Credit: Capital 10.000000—, Fond de rezerv» 600—,
In ziua de 7 Septemvrie 1935, la ora 10,
kUkereBkedők a népnek szükséges és tisztálkodásához Fond de pensiune 17 384-—, Dobânzi nerealizate la oreanţe
5 292 395 —, Taxa de emisiune 524.161'— Depuneri la primăria oraşului Mercurea-Ciuc, în faţa Comifdltétlenül nélkülözhetetlen árucikkeket, mint szappan, dubioase
spie fiuot. 2.971.346—, Creditori din ţtra 525371'—, Reesstb. árusíthassák. A főorvoB az ügy végleges elinté- oompt 1.459.632—, Dobânzi, oomlslo ne ţi benei, diverse siei de licitaţie se va ţine licitaţia publică pentru
zéséig megtűri, hogy a falusi kereskedők szpppant, 27789 —.Conturi de ordine 5X82 41950,Totaloredlt25.901097 50 vânzarea materialului lemnos de molid de pe
BÓaborsseszt árusíthassanak. Ugyancsak lrpések tétetparchetele 8, 9 şi 10 din pădurea Răchitiş,
tek, hogy a falusi kiskereskedőkre vonatkozólag z
situată în hotarul comunei Ghimeş-făget, în canzáróra reodletat jóindulattal kezeljék a hatósázok J
A Ditról T a k a r é k p é n z t á r R T , 1835 év titatea de circa 24.927.03 m. c. lemne de lucru
— Halaloaás. Ráduly Ká'mán birtokos 60 éves
korában, folyó hó 2-án meghalt líadéfalván. Temetése augusztus hó 18 an délután 3 o r a k o r Dltróban, in valoarea totală de estimaţie de Lei 2,368 067.
az Intését helyiségében, r e n d k í v ü l i közgyűlést tart,
folyó hó 5 én reggel 8 órakor leBs.
Vânzarea se face în bloc. Timpul de exploa— A ferenoesek hirel. Tudatában vagynnk, melyra a részvényeseket tisztelettel meghívjuk.
tare
va
fi 3 ani.
hogy elBŐsorban Somlyó éB közvetlen környéke van
Tárgysorozat:
Garanţia provizorie va fi Lei 118.403.
nagyon la lekötelesve a csiksomlyól szent Szútnek.
1. Határozatképesség megállapítása.
Föltétlenül elfogadható körülmény azenban, hogy a
Licitaţia se va ţine conform dispoziţiunilor
2. A mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása
nagybucsuk alkalmával a kegyhely és környékének
art. 88 — 110 din legea asupra contabilităţii publakólt nagyon Igénybeveszl a sarándokok ellátása. és a jelen körgyüléB jegyzőkönyvének hitelesítésére 2
lice, ai Regulamentului O. C. L. şi conform norEzért elhatározták a kegyhely őrzői, bogy auţuizius tag kijelölése.
16-t minden évben különös fénnyel fogják megünne3. A fo'yó év április hó 3 án tartitt közgyűlés melor publicate în Monitorul Oficial No. 127—933.
pelni, hogy Somlyó éa közvetlen vidéke: Sterida, Tap- határozata értelmében sz Igazgatóság javaslatának tárCondiţiunile speciale de vânzare se pot
locza, Csobotfalva, Pálfalva, Djlne éa Caomortán hivői gya'ása a hitel-szövetkezetté va'ó átalakulás ügyében
nek legyen alkalma hálátadni égi Szűaanyjának. Eme éB a javaslat feletti határozathozatal, avagy az Intézet vedea la serviciul technic al primăriei între orele
szép, illó és méltányos célból augusztus 15 én delelőtt más formában való fennmaradására vonatkozó határozat. oficioase.
10 órakor szentbeszéd és fóp-pl szentmise lesz a kegyMercurea-Ciuc, la 29 Iulie 1935.
4. Amennyiben az átalakulás e'határoztatlk, a
templomban. Este 7 órakor gyertyás körmenetet ren- szövetkezeti alakuló közgyűlés Időpontjának megállaVictor
Faroga m. p.,
des a zárda vezetősége a Bzonthegyen. Ezúttal 1B kérik pítása.
primar.
a híveket a somlyói ferencesek, hogy minél nagyobb
5. Igazgatósági elnök ós alelnök választása.
számban szíveskedjenek a körmenetben résztvennl- —
Ing. Qh. Gondos m. p.,
6 Alapsaabályszerü lnditványok.
Augusztus 17-én este ismételik meg szabadtéri előaşeful serviciului technic.
Ditrau, 1935 julus 31.
dásban a kegytemplom előtt a somlyói ferencesek .A
szentmise titka' cimü miBztériumdrámát. — Már most
Aa igazgatóság.
Regatul România
jelzi a zárda veaetŐBége, bogy a márianévnapi tuceu E L A D Ó egy keveset használt 2 és fél m. hosszú, oserefából
Primăria
oraşului Mercurea-Ciuc
szeptember 8-án leaz.
készült iaesztergapad, Ferenoz Bélánál, Şolmenl községben
— • v á r o s n e m k a p m u n k á s o k a t . A város
No. 2444-1935 cons.
augusztus elsején megkezdte a kövezés! munkálatokat.
A bancul iBkola bizottságtól.
Ebben aa évben az évi rendes költségvetésben köve- Szám 71-1935.
sésre akkora össseg van feltüntetve, hogy az utteBtet
Se publică licitaţiunea pe ziua de 16 Aua volt leányiskolától a törvényszékig burkolhatják.
gust ora 10 a. m., cu oferta scrisă şi sigilată
Azonban a város három rendkívüli vágterületet 1B
Kizhirré tétetik, hogy 1935 augusztus 19 én pentru furnizarea a 75 stânjini lemne de foc pe
kapott a kövezés folytatására B Így amennyiben azoknak eladását eszközölni lehet, ugy lehetséges, hogy délelőtt O órakor, sz állami Iskola helyiségében, seama primăriei Mercurea-Ciuc.
már az ősz folyamán, de a jövő tavasszal minden oylivánoB árlejtésen vállalatba adatnak eiy három tanOdată cu ofertă se va depune şi garanţia
bizonnyal megkezdődik avéros főbb utvonalain k köve- teremből álló állami iskola épületnek fedél alá való
de 5°/o socotit la valoarea în numerar sau efecte
zése Mindezen munkálatokhoz közel egy félmllló kocka- felépítésével felmerülő munkálatok.
A kikiáltási ár 200.000 — lei B a biztosítók 10°/,. de Stat.
kőre van Bzükség, emelynek kitermeléséhez, valamint
Az Irtabqll ajánlatok a „Comitetul sco'ar de
a kövezésnek azonnali lerakásához IB nagyobb muo
Caetul de sarcini se poate vedea în orele
kástömegekre volna szüksége a városnak. Erd^kep construc'ie Bincu jud. Ciuc" címre küldendők, ahol a
padig, hogy minden munkanélküliség hangoztatása kö- a terv ia megtekinthető. Eredménytelenség esetén a oficioase la biroul administraţiei generale, unde
zött a vároa a legnehezebben kap munkaerői ezen mun- második árlejtés 1035 augusztus 30-án d. e. 9 se va ţine şi licitaţia.
ó r a k o r lesa. Ha a második árverés is eredménytelen
kalatatnak lefolytatására.
Mercurea-Ciuc, la 25 Iulie 1935.
— Négy brassói t u r i s t a m e g m á s i t a a lenne ngy a vállalatbeadáa szabadkézből fog történni.
Bakó
Coloman m. p.,
gyllkoatoí Oltárkövet. A békáéi szorosnak egyik
Btncu, 1935 jullus hó 28.
primar.
legcsodálatosabb ssépBége az égnek meredő 0 tárkő,
E nök : András I m r e .
amelynek falai 300 méter magasságig, egészen merőleBeniamin Tőke tn. p.,
gesen tőrnek fölfelé. As O térkövet m^g senki mm
secretar.
mászta meg. A mult héten 4 brasséi u ista vállalkozott rrre a vaszed-dmes útra. Qold-cWdt, Pr x
Hirdetmény.
Alfréd, Samhammer Rtymond és H un Károly a nive
Kizhirré tétetik, hogy folyó év augusatus h ó
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséa 4 vakmerő turistának, akiknek vakmerő vállalkozá16 án délelőtt 10 o r a k o r a városházán nyilvános
sát nagy közönsée nézte végip.
get, bogy 1935 május 1-én megnyílt
arvflréi tartatig a város részére szükséges 75 öl bükk
tűzifa szállítása ügyében.
Aa ajánlatokkal egyidejűleg 5°/« os bánatpénz
Csíkszereda, I. O. D u o a - u o o a 110. saám
teendő le.
Nyllatkoaat.
A legújabb divat szerint, a legmérséAs árverési feltételek a hivatalos órák alatt a
A „Cslkl Néplap* 31-lk Bzimában „értesítés" simmel e
ke'tubb árak n ellett, kitűnő szabása és
városházán
megtekinthetők.
lap olvasóinak tudomására adja, hogy velem az OsBieköttetést
megszak'totta, mult hó 31-én En már május 22. óta megszaleg- IBŐ sza'o -muaka kido!gozáasal kékítottam e lappal az összeköttetést ennek könyvemre tett alapszítem garancia mellett a legújabb
y w w w w w w w w w w w w
talan állításáért. Tehát én szakllot'am meg az összeköttetést
diratu öltönyöket, sporlruhákat, Freués nem Péter Ferene. Így ha nem állott fenn konnezos, A nem
cicoat. Raglan továbbá smoklng-asakett
volt mit megszakítson Különben Is már a olkk megjelenése
ntán ellene mlot „telelAsszerkesztA"> ellen a sajtópert
és frakk öltönyöket a logkiválóbb szafolyamatba tettem. Különben la „qil oum habét, tta potest
tia n a p o n k é n t n j formák olosó
bással. Kere.'Be fel es meggyőződhet I
dare". Régi de Igaz közmondáa, hogy „magyar a magj &'nik
árban, m . « r t « l K l s . t b . « t ö l K
legnagyobb ellenBége". Sok mindent megérünk, amit nem

Hölgyeim I

„Wella" Villany Dauer-gépet

Publicaţiune.

Meghívó.

Publicaţiune.

Hirdetmény.

A közönség figyelmébeIII

NYÍLT TÉR.*)

Keresztes Kálmán uriszabósága

MODELL KALAPOK

remélQnk.
Mo'ourea-Cluo, 1935 auguezlua hó 2-án.
FE3EN' Z BELA, Iró.

Mindazon kedves ismerő leinknek és jóbarátaink
nak, kiktől személyesen bucsut venni nem tudtuok,
ezu'.on mindmk Utenhozsádot.

Aczél Ödön él osalédja.

CROITORIE LA PRIMUL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.

Férfi és sgyanniha szabászat tánltásit vállalom.
Háromfele különböiö beoiztások. u - 2 s

— özv. Dr. Nóvák Albertne háaaban Csík-

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele'őa- szeredában, a vároB legforgalmasabb helyén, egy
üzlethelyiség kiadó.
•éget a
Szerk. éa Kiadó.
ţysattfacfl Vtkfc k

VENCZELTANÁRNÉNÁL
Ugyanott késnftlnek m i n d e n n e m ű női k a l a p o k eisőrendtt
anyag honaáadáaával. Kalapak
átalakítása a legrövidebb Idő alatt
Cslksaereda, I. C, B r a t l a a u ( G l m a i •ium)-uooa 111. aa., a SArhAi közelében.
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