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M.O.4,. l.I POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI Ö)S TARSADALMI HETILAP. ***** — v..», A karácsonyi játékok. 
Az aangol piacokon már megjelentek a karácsonyi 

gyermekjátékok. H r szerint a játékokban a főhelyet 
a háborús és hadiipar remekei foglalják  le. 

A kirakatokban már ott csillognak égiszén kívá-
natos kiállításban az ágyuk, a gépfegyverek,  a tankok. 
A kíváncsi gyermekszemek csak ugy falják  a tómeg-
gylikoa szerszámoknak i-mét divatba jött változatait. 

Húzz esztendő Bem telt el a világháború befeje-
zése óta. Még Itt élnek szemeink előtt az összes ál-
dozatai a véres Időknek. An édesanyák még siratják 
a hős fl  likat. Még ott él minden családban a háborús 
v?Bzteség borzalmas áldozata. És mégis kezdődik... 

A kirakatokban elindult a megkedvpltciő felvo-
nultatása a gyorstüzelő ági u'<nak, a tankoknak. A 
haditechnika legördoglesebb halá'nemet oszló vlemá-
ryal fölött  megkezdődött a szemle. 

Hogy egészen eredményes legyen a munka, mind-
járt a gyernnk lelkét fertőzik  meg azokkal a szörnyű 
fegyverekkel,  ame'yeknak játékos modeljeit, a kará 
csonyi játékot piaca dobták. Ártatlanok millióit hur-
colják újból a vágóhid felé  esek a divatos játékok, 
amelyek nem minden ok nélkül árasztották el a sze-
retet nagy ünnepét. 

Milyen szörnyű ellentétek. Karácsony — gépfegy-
ver. Az egyik a világot átfogó  Bzereietnek minden 
emberi lélekben ott élő kívánsága. A másik a gyü ö-
letnek, a pu«ttáanak halál kattogása. E* éppen ennek 
az Un&epnek szentaégeB hanţu'atâban kell belopni a 
gyermek szivébe a tanknak, aa ágjunak förtelmes 
szenvedéseit. 

Érthetetlen, ho.iy a keresztény világ miért esem 
pászl épp̂ n Krisztui közelébe ezeket a gyilkos szer 
számokat. Miért éppen az emberiség legnagyobb Jó 
tevőjének, Megvá'tójának bölcsőjéhez vonultatja fel  a 
gyűlölködésnek ezeket az öldöklő fegyvereit... 

Nem fogunk  erre soba magyarázatot kapni. Külö-
nösen nem épp?n napjainkban, amikor valósággal eszéi-
venzetten tombol körülöttünk a gyűlölet. És amikor a 
hadiipar egyenesen szemünk előtt létasl'.i nagy fölös-
legei számára a háborús lehetŐBégek piacait. 

Tul vagvunk már azon a határon, amikor a józan 
észnek és szónak erejében bízni lehetne. Itt már nem 
használ a múltnak háborús szenved iselt emlegető intő 
példí. Senki nincsen, aki meghallgatná a gépfegyver-
nek, a tanknak éB epyéb .ártatlan* gyermekjatekok-
nak véres Idejéből vett szenvedéseit az előbbi nem-
zedéknek. 

A rohanó események egyre világosabban sodorják 
a világot ujabb megpróbáltatások felé  B bolonduámba 
menő álmodozó az, aki hinni merészel a békéa kibon-
takozásoknak, a szeretet útjainak lehetőségeiben. 

M?rt a mai ember már nem tudja, hogy mit jelent 
a lövészároknak a szenvedése. Fogalma nincsen arró', 
hogy mi az a halálfélelem,  mit jelent a most gyermek-
játékként mutogató ágyúnak, tanknak, gáznak közeié-
bán naponként végig szenvedni a hŐBi halál gyönyörű-
ségei*. 

A mai ember csak esztelenül gyűlölni tud mind 
addir, amíg beültetik irmét a gyü'ölködéi>nek azokba 
fertőibe,  amely nemrégiben ötvenbét bónf-pon  ker. eztiil 
t!z°nbét millió hősi halotta' ajándékozta mt-g a világot 

Akkor talán eszébe jut ismét szeretetet bl d .tnl. 

„Gátkötés" 
(A  csalidban,  iskolában  és társadalomban). 

— Folytaiig. — 

Az isiákosság  és annak bűzösen fülltdt  meleg-
ágyából kisarjadzó bicskázó-órület  elleni küzdelmünk-
ben, a c-talád után, a legfontosabb  felad  it az iskolára 
és annak lelkére — a tanítóra — vár, mert az takolá-
nak kell folytatnia  azt a küzdelmet, amelyet a család 
— népünk erkölcseinek megjavítása érdekében — el-
kezdett; sőt a családi nevelésnek esetlegeB hiányalt 
Is az iskola és a tanító kell körültekintő  ÓB céltudatos 
munkával pótolgaBsa, bogy a társad alomba kikerülő 
fi-ilnk  és leányaink — az élit ezernyi vesaélyo és 
büarevezntő alkalma ellenére Ib — az egyedüli helyes 
u»cn vághassanak neki e földi  pályafutásnak  s e pálya-
futás  alatt fajukra  szágyent ne hoazanak, egyházuknak 
és hazánknak pedig mindig haaznos ÓB tevékeny pol-
gárai legyenek. 

E szent nevelői munkában a tanítónak mindig 
gonddal és körültekintéssel kell eljárnia és Bohas?m 
Bzabad Bzem elől téveszteni", hogy ha .rossz pap az, 
aki vizet prédikál  és bort iszik",  akkor — viszont — 
egy magasztos és nemes címet  és hivatást  (tanító-
nevelő II) alávalóan bitorló  zsivány az, aki életé-
nek rossz példájával  (t saját szennyesének szemér-
metlen kiteregetésévé) botránkoztatja mag a gon-

dozására  bizott  kicsinyeket  s e meggondolatlansága  1 

által  kaján lélekkel  s durva  kézzel  tépi ki,  a gyer- I 
mek fogékony  lelkébe  — a szülői  házban — el-
palántálgatott  erény-palántákat!  , 

Vitathatatlan tény, hogy a tanító legélesebb szemű i 
flgye  ói és ellenőrei (sokkal  tőbb,  mint inspector ai!!) \ 
a Baját tanítványai, akik tamtójuinak minden ferde-  , 
aégét, botlását és mulasztását — érzékeny seizmograf-
xent — azonnal észreveszik, felfogják,  lelkükbe vésik 
s már azok szerint Is cselekszenek, mert a .rossz 
példa  vonz!" s menyivel nagyobb annak a vonzó-
ereje, hi poit a tanítótól ered azl 

Kárhozatoa munkát végez — tehát — az a tanító, , 
aki tanítványai előtt, mlndeo kedvező alkalommal han-
goztatja ugyan, bogy a „legjobb ital  a viz: bűnökbe 
az nem visz!'  di 6 maga — iskolán kivül — állan-
dóan csak a korcsmában .tevékenykedik" a ha — bármi 
ügyből kifolyólag  — szükség van rá: onnan vájható 
elő a legbiztosabban (t legbizonytalanabb  lépt ikkei 
ódalogva I) 

Attól sem várhatunk sokat, aki példázódik ugyan, 
hogy „légy türelmes és szeressed felebarátodat,  mint 
önmagadat 1", da ugyanakkor ő a türelmetlenségnek 
éa a bosszúállásnak a netovAbbj i s veréssel és meg-
félemlítéssel  akarja elérni azt, am t csak a szeretet, 
a türelem, a megértéi és az alapjain megfontolt  és 
kitartó munka eredményezhet, de az is csak abban az 
esetben, ha a tanitó mlntaBzcrü magánélete la — félre 
érthetetlenül — példázza az irányt, amelyen haladal 
egyedül üdvös és eredményes I 

A megértés és szeretetre való nevelés érdekében, 
az Iskolai élet mlndm m°gnyilvánu áia alkalmával, 
résen kell lennie a jó tanítónak a megakadalyoznia 
azt, hogy tanítványai között a legerősebbek, a leg-
rosszabbak éa a legmerészebbek körűi (mert azok a 
legimponálóbbal 11 csodáló-,  majd utánzó csoportok 
keletkezhessenek. 

Minden er;jável hasson od •, ho;y az osztály 
irányitól azok a tanítvány": >gysH9k, akik teljesen 
kifogástalan  viselkedésükkel és ernyedetlen szorgal-
mukkal méltókká váltak arra, hojry osztálytársaiknak 
példaképül Bzolgáljanak. 

A jelentgetystknek éa áruikodásoknak pedig Ide-
jében és egysztrsmlodenkorra vegye éltjét (tapintato-
san I), mert hinem azok hamar megmételyezik a kis 
gyermek-társadalmit s már az lsko'ában az egyenet-
lened )S és bosszúállás mérgét hintik el, amely rákfene, 
ha az életbe is elkiBéri aa embert, aok puszluláazak 
ÓB keserves könyhullatásnak lehet az okozója... 

« • 
• 

Ime, ezek azok az elvek, amelyeket a részeges-
kedés és bicskázáa ellen beiadilott „fátkötő"  munka 
kapcsán — jötő nemzedékünk megmentéBe és nevelése 
érdekében — szükségesnek tartottam felújítani.  N.m 
azért tettem ezt, mintha azt vártam volna, bogy — ezek 
elhangzása után — most már minden székely kézbő, 
eeyBzerre csörömpöljön alá a pálinkás pohár és mlndeo 
görcsösön szorító marokból egy szempillantás alatt 
hulljoa kl a tdstvár me bk megcsapolására magasba 
feszült  székely bicska, han̂ m ciak azért, mart cikk-
sorozatommal is f  «lakartam hívni a népünkért meg 
tenni tudók és akarók ügyeimH arm, hogy: minden 
patópálos — hejj, ráérünk  arra még!* — lajbár-
ságban eltöltött  peto keiervesen  megbosszulja 
magát! 

Itt.  minden  késedelem  nélkül,  azonnal kell 
bozzá fegri  a szennyes ár elleni  gátkőtő  mun-
kához  !... • • • 

Váimegyénk világhírű szülöttjének Márton  Ferenc 
festőművésznek  egyik lenyűgöző erejű, Bzékelytárgyu 
müve a .Gátkőtő  székelyek',  nnlyen a romlatlae 
őserőtől duizadó, évszázadok élet vihujaiban és öl-
döklő csaták véres bíróiban megacélozódott, pattaná-
sig feszült  izomzatú, fehér  harisoyás sicu'mok vas-
karjai ellenállhatatlan lendülettel emelik magasba a 
oagysu'yu cölöp-verő kost, hogy azzal, a meghántott 
sudár fenyőkből  rí dalt, hosszura hegyezett végű gát-
tartó cölöpöket a dacoló erejű patak szélébe verjék. 

Közvetlen veszély uţyan még nem látBBik, de 
már sötéten komor a messze távoli ég B a nagy vihar 
előtti Bzé'caerd rosBZ Bt-jtelmekkel tölti el a szerettei-
kért ÓB jószágocskálkért aggedó faifi  lelkeket. 

Érthető — tehát — ha — kalákába verődve — 
fáradhatatlanul  „dnngetlk a fődbe  a nagy cüvekeket* 
s pihenés nélkül kötik meg a gátat, bogy az a (min-
den bizonnyal eljövendő I) szennyes ár ellen védelmül 
szolgáljon I... 

Márton Ferenc képe nagybecsű mú, a külföld 
előtt Is ellBmer! érték I 

• * 
* 

Testvérek I Az lBzákoaság ÓB bicskázó-órület 
szennyes árja pusz'u'ásaa! fenyegeti  minden értékűnkéiI 

Többet mondok: életünket, létünket akarja elrabolni, 
hogy vastag tűsös iszapba temethessen bele I... 

ölhetett kezekkel, fásult  tétlenségbe dermedve, 
nem várhatjuk a teljes erejével nyakunkba szakadni 
készülő veszélyt I Mert aa öngyilkosság volna a szé-
gyenteljesen gyáva halál I! Nem  méltó  hozzánk B 
gyalázó  őseink dicső emlékére 1... 

Fogjunk össze — tehát — a nemea gátkötő mun-
kára 1... de most, azonnal I... Holnap  — talán — már 
késő  lesz!!... 

Jöjjön meg már az eBzünk s amit a család és 
iskola esetleg nagy nehezen felépített,  azt — a társa-
dalomban — rossz példánkkal ne döntsük halomra I... 

A községi ÓB egyházi elöljárók és .falu-vezetők" 
legyenek „elöljárói" népüknek abban, hogy a józanság, 
a megertes, az Igazságosság ÓB az emberszeretet ne-
mes példáit nyújtják a ne azzal igyekezzenek .vezetni", 
hogy ki tul nagyobbat kurjantani a boros üveg mel-
lett B kl tudja jobban .ellátni" a neki nem tetsző 
atyjafiának  a baját I... vagy „elhuzatnl" a haragosa 
— nótáját I... 

A folytonosan  korcsmákban .politizáló" elöljárók, 
közbirtokossági vezetők rossz példaja kimondhatatla-
nul romboló hatással van a falu  apraja-nagyja lel-
kare I Mindezen felül  gyanusitgatáaok mérgét is hinti 
el az egyébként békés lakóBaág között, ami szintén 
nem kívánatos, mert .rossz vért szül" — B növeli az 
egyenetlenkedéBeket s veszélyezteti a falu  békéjét... 

Testvérek 1 Aki vezető  szerepre mert vállal-
kozni  egy falu  életében,  abban legyen annyi er-
kölcsi  érzék  is, hogy: vagy jó példát  adjon  a 
népnek,  melynek  élére állott,  vagy meneküljön  az 
élről!...  oda,  ahol minél kevesebben látják!... 

Gátkötő  munkánk  közben minden lehető alkal-
mat meg kell ragadnunk arra nézve ls, hogy az lBzá-
Bosság és bicskázás rettentő veszedelmét népünk előtt 
érzékeltetbelővé tegyük s beláttassuk vele, bogy aa 
ellen harcba szállani legelsősorban  a saját érdeke. 
E célból minél gyakrabban kell foglalkoznunk  a cél 
eiérését biztosító eBzközök és neveléal elvek iamerte-
tésóvel, mely munkánkban nagy segítségünkre lehetnek 
a Bzülői értekezletek, a templomi prédikációkba foglalt 
tanitások, aa egyházi gyűléseken éa iBsnereiterjesatő 
estéken a neveléa helyes elveit gyakorlati módon ér-
zékeltető előadások. 

A Bzent cél érdekében feltétlen  kiaknázandóknak 
tartom azokat a falu-nevelő  és erkölcsnemealtő erőket 
ia, amelyek — népmissziók  alkalmával — e célra 
önként kínálkoznak. 

Szenteljünk  külön  napot az iszákosság  és 
bicskázások  elleni  harcra! 

A tömegeket mozgató, aranyszájú Manszvót 
atyánk  szivekbe markoló igéje nem leaz puaztába 
kiáltó szó csupán I... 

Testvérek!  A nagy gátkötéshez  szükséges 
gerendáink, cölöpjeink,  cölöpverő  kosaink  még 
megvannak.  A gitkőtő  kalákára  is sürgetnek 
már!... Hit  csak  a nehéz kosokat  magasba lenditő 
acélos karok  hiányoznának  ? 1 Hihetetlen  1.. 

(Vdge.) - Q. S . -

Az erdélyi l aoa r sán — 
gazdasági szerveztedésének uj utjai. 

Minden nemzet fenmaradásának  alapját gazdasági 
szervezettsége képezi. Ezt hangoztattuk Igen tokszor 
mi ls, mások ÍB, de a aok szóbeszédből gyakorlati 
értékű kezdeményezés nem lett. Az utóbbi Időben 
aztán ilyen megmozdulásról ls hírt adtuok. Amióta a 
kiváló szakképzettségéről országszerte iameit Szász 
Pál került az Erdélyi Gazdasági EgyoBület élére, azóta 
ez BZ egyesület erőteljes munkába kezdett a gazda-
társadalom megszervezése, oktatása ÓB nevelése érde-
kében. Szász Pál gyakorlati gazdi éa mint Ilyen, a 
legjobb reményekkel JogoBil fel  arra, hogy a meg-
kezdett munkát dűlőre la visai ÓB a magyar gazda-
társadalom megszervezésével az erdélyi magyar kisebb-
ség lába alá uj gazdaaági létalapot épít. 

Az E. Q E. uj vezetőségének megkezdett mun-
kájáról már a mult számunkban hirt adtunk. Beszá-
moltunk arról a hatalmas oktató munkáról, melyet 
Szász Pál elnök és segítőtársai tervbe vettek és amely-
nek keresztülvitelére már a télen beindítják megyénk-
ben ls a szaktanfolyamokat. 

A gazdának épp ugy, mint minden más foglal-
kozású embernek, folytonosan  tanulnia, tapasztalnia, 
tudását gyarapítania kell. A mai Idők folyton  fokozódó 
Irányú tempója a gazdasági termelés terén ls ered-
ményeket követel. Az ipari termelés napra-napra fej-

i lődő racionalizálása, a termaléshoaam állandó növeke-
I dósén való munkálódás a gazdasági termelés roboto-
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Baltól IB hMonló tempója haladást követel. A haladás 
elósegltője pedig nem más, mint a termelő kellő fel-
késaűltaégo a létért való küzdelemre. Erre a felké-
saűltaégre pedig különösen szükség van nálunk, ehol 
a gyenge minőségű talajon amúgy Is csak megfaazltett 
munka árán lehet eredményeket elérni. 

A gaida fegyvere  a tudáa. A tanulás, a gyakor-
lat, a klsérleteaés tanltja meg a gazdát arra, bogy 
mint lehet a föld  a t célszerűen, előnyösen kihasználni 
és a legsilányabb viszonyok mellett is a talajnak meg-
felelő,  hasznot hajtó növényeket termelni. A beindi-
tandó téli azaktaefo'yamok  feladata  leBz az a nevelő 
munka, ami a caiki gazdáknál a kellő gazdasági iskolai 
kiképzés hiányát pótolni szándékozik. JJelóra felhívjuk 
tehát gazdáink figyelmét  a téli szakiskolákra, amelyek 
egyúttal alapvető munkálatalt ls fogják  képezni egy 
Csíkban felállítandó  gazdasági Iskolának is. A ca'k-
ezeredai (Mercurea-Ciuc) régi gazdasági felső  népiskolát 
átalakították földmtves-lskolávé,  melytől lett azután 
a Hiztartási Iskola a ezzel mérhetetlen károkat okoz-
tak a megye »azdaságl téren való fejlődésének.  Aa 
Erdélyi gazdasági Egyesület által Cdksomlyóo (Sutruleu) 
felállítandó  uj gazdasági iskola mlnde hiányokat voloa 
hivatva pótolni s azért annak létrehozásában megyénk 
minden gazdájának közreműködnie kell. 

Addig is azonban mig a tanfolyamok  és aa Iskola 
megvalósul, szükségesnek tartjak felhívni  gazdáink 
figyelmét  a gazdasági Ismereteknek olvasás utján való 
gyarapítására n tekintetben lg hasznos segédeszközül 
szolgálhat az Erdélyi Gazdasági Egyesület bsvoata 
megjelenő hivatalos lapja, a „Gazda". A kitűnően szer-
kesztett, tartalmas lap minden száma haBznos gyaVor 
lati tanácsokat és szakcikkeket tartalmaz, ami a fog-
lalkozását szeretettel üzó gazdának szinte nélkülözhe-
tetlen. A ml erdélyi viszonyaink között egy azaklspri'A 
a fenntartása  és szellemi színvonalának megőrzése nsgy 
áldozatokat igényel B éppen rzárt a legnagyobb elis-
meréssel kell megemlókpinünk arról az önzetlen mun-
káról, mellyel az E. G. E. vezetői az ügy szolgálatá-
ban állanak. A cél elérésében ppdig az egyesületet 
minden gazdinak legalább egy előfizetéssel  tâmoţatnl 
kötelessége. — A „Garda" példányonkénti ára 5 lej, 
(nyit pedig a tudásért, a szakismeretek gyarapításáért 
minden gazdának áldoinia kell. 

Az E. G E. vezetőinek, S íáaz Pálnak és társai-
nak munkája nagyszabátuoak ígérkezik és o'yan kilá 
táBokkal kecsegtet, amelyeknek eredményeit a szom-
szédos szász kisebbségnél mir régen tspasztalhaltuV. 
A nemzet létalapja a fö  d s ba e földet  nem tudjuk 
kellőképpen kihasználni, nem számitba'uik máa támo-
gBtáfra.  8 ha e föld  kic u zlk egyaver alólunk, az az 
egész nemzettest létezését megingatja és beláthatatlan 
veszélyt jelent a jövő nemzedékekre. Érpen ezért 
kérjük ismételten gazdáinkat, hallgassák meg az E. G. É 
vezetőinek hívó szagát éa igyekezzenek mlrden erejük-
kel, haladnivágyásukkal és áldozatkészségükkel az 
E. G. E. által belndilo't gazdasági szsrvezkf  dés PP 
fejlődés  aeg'tségére !• nai, hogv eaáltal maguknak éa 
utódaiknak a kenyéradó, létet jelentő földet  b átorít-
hassák. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb én legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mel le t t esakösöl a 

Vákár üz le t t Mercurea-Ciuc. 

Apróságok. 
Az utóbbi időben az egyea falusi,  BŐt városi adóhiva-

talok ia magyarnyelvű felszólítást  küldenek a kisebbségi 
magyar adófizetőnek.  Anyanyelvén kérik a különbeni végre-
hajtás mellett járó állami követelést. 

Örömmel üdvözöljük a kezdeményezést, mégha kizáró-
lag pénzügyi téren alkalmazzák is azt. Egyúttal azonban 
jogos az a kérésiünk is : miért csak pénzügyi téreu? Miért 
nem máskor is ? Akkor, amikor nem kérnek pénzt a kisebb-
ségi adófizetőtől.  Elvégre, ha az adóbehajtással kapcsolato-
san megengedhető a kisebbségi nyelvhasználat, miért ne 
voloa az máa téren ia ? Nem jelent az veszélyt. SBt nagy-
ban elősegítené az egymásrautaltságból folyó  szükségszerű 
megértés lelkilolyamatát. Ez pedig olyan közöa érdek, melyért 
több8éginek és kisebbséginek egyaránt dolgoznia kell. 

£ V 
Nagy ünnepe lesz vasárnap vároannknak. Az újonnan 

épült görög keleti templomot szentelik fel.  Erre az alka-
lomra méltó diszbe fog  öltözni a vároa, hogy nagynevű ven-
dégeit : Balan azebeni (sibiui) metropolitát, Janiandi, Lepa-
datu éa Angbelescu minisztereket illő keretek között fogadja. 
Értesüléseink szerint a szomszédos megyék fejei  ia felvo-
nulnak, hogy a megye katouasága, tisztviselői kara, állami 
tanitói részvételével kidomborítsák a templomszentelés súlyát. 

Hetek óta zúgatják sajtótörvény készül. Sajtótörvény, 
mely körül születése előtt nagy vita kavarog. Editig négyféle 
tervezetet ismerünk. Most tán az ötödik van útban. Titok-
ban settenkedik a közvélemény s az azt kiszolgáló újságíró 
felé.  Az ujságirók és szervezeteik természetesen szeretnék 
tudni, mit tartalmaz ez a törvény, A kisebbségi ujságirö-
szervezet ezért táviratot intézett az igazságügyminiezterhez, 
akit tiszteletteljesen arra kér, hogy ismertesse a sajtótörvény-
tervezetet éa tárgyalja meg azt az újságírókkal. Azokkal, 
akiket a legközelebbről érint egy ilyen sajtótörvény. Az óhaj 
érthető éa indokolt. Viszont kérdés, hogy meghallgatásra 
talál-e. Elvégre nem ez volna sz első törvény, műit az érde-
keltek meghallgatása nélkül szavaztak uieg, hegy aztán az 
érdekelteknek okuk legyen a már megszavazott törvény 
sérelraei ellen tiltakozni. Nem okosabb volna, ba a tiltako-
zást az elején és nem befejezett  tények ulán lehetne küzdeni. 
Különösen egy olyan súlyos jelentőségű törvénynél, mint az 
ilyen sajtótörvény. 

Az utóbbi események ismét arra késztetnek, bogy szót 
emeljünk a mértéktelen szeszfogyasztás  ellen, mely bajba, 
nyomorúságba, börtönbe, sőt halálba juttatja a jobb sorsra 
érdemes, szeszesitaltól állattá siilyesztett embert. Csak etry 
hete, hogy Ördög Imre csikmadaiasi gazda részegen addig 
korbácsolta a lovait, mig egyenMilyát vetzrutte, megvadult 
lovai közzé esett s borzalmas sérüléseibe néhány nap múlva 
belehalt, máris ujabb embertelen vailságot idézett elő az ital 
(iyergyószentmikiós"n (tiheorglienin). Két testvér Kémrne» 
Balázs éa Isiván odavaló testvérek Selyem István nevü 
gazda!ársukkal aiaposau leitták magukat. A uóta vége: ter-
mészetesen verekedés. Selyem menekülui akart s amint 
szaladt, hátulról vasjárompálcákkal verték agyou a testvérek 
Most a helyi ügyészségi fogházban  ülnek. 

Az ebez hasonló, páliukaokozta borzalmakat az idők 
végtelenségéig tolytathatiián!:. Xein tesszük, <U kétségbe-
esetten kérdezzük : nem tud, nem akar a pálinka veszedel-
mes útjáról letérni ez a jobb sorsra érd-mes nép? Nem tud 
parancsolni a torkának ? Hová jut. ha igy halad ? 

Komoly munkára van szükség e téren. Sokszor han-
gőzt al luk már ezt a most ismét abban a reményben figyel-

meztetünk, hátha eredménye lesz. Álljanak sorompóba az 
arra hivatottak. Vegyék munkába a népet és hassanak oda, 
hogy kocsma helyet kulturházat látogasson a székely. A 
munka kétségtelenül nehéz, de nem reménytelen. Erős akarattal 
aok mindent el lehet érni. Próbálni kell s menni fog. 

A helyi kórházban eltörött állkapoccsal és még 14 
kemény tárgytól származó ütéssel tekszik Dánéi .Józsel 
csikmeuasági (armaaeni) közbirtokossági elnök. Adorján 
Ágoston gazdatársa pedig átlőtt karral, véraláfutáaoa  kék 
toltokkal menasági farmaseni)  lakásán nyög. Az ügyre vo-
natkozó hivatalos jelentés szerint a mindenszentek napján 
részegen hajtottak keresztül Csikmindszenten (Misentean, s 
az éppen vecsernyéről jövő életét veszélyeztették vad vágta-
tásukkal. Erre B»rcea (iheorghe csendőrszskaszvezető és 
Fatan loan közeseudőr megállásra szólították lel. Meg is 
állottak, de kővetkező pillanatban a csendőröknek ugrottak 
és le akarták fegyverezni.  A csendőrök Bortüzekkel védekez-
tek. Szerencsire „senkit" sem sebesítettek meg, majd ami-
kor a székely gazdák újra támadtak — elverték Bket. 

Eddig a hivatalos. Ezzel szemben a kórházi ágyon 
eltörött álknpaccsal fekvő  közbirtokossági elnök azt állítja, 
hogy állottak és Dánéi Imre faliijokbeli  gazdatársiikkal be-
szélgettek — szinjózanul —, amikor a csendőrök minden 
ok nélkül megtámadták Adorján Ágostont. Puskatussal l'üldre-
vertéfc.  Nsgy nehezen összeszedte magát és futásban  kele-
sett menedéket. Erre rálüzeltek. Egyik golyó a balkarját 
Iurta át. Megállott. Újból kezdődött az ütlegelés. 

— Xein birtam nézni tovább a dolgot — folytatja  a 
közbirtokossági elnök. — Közbeléptem. Emberséges hangon 
könyörögtem: ne üssék egénzen agyon, hisz senkinek sem 
vétett. Erre nekem fordultak  és ugy elvertek, hogy soha 
sem lesz ember belőlem. 

Nem folytatjuk  a továbhi részletezést. Az sem fontos, 
bogy a sértettek és tanúik állítása szeriül a cseuJüiük ré-
szegek voltak. 

L'uy tudjuk, hogy a verekedő csendőröket őrizetbe 
vételte a szá-nvpaiaitrsii'tk. Ennek ez is a rendje, mert a 
csenilflr  npni büntethet. Az ő dolga a kihágás, vagy bűn-
cselekmény kinyomozása. Az Ítéletet majd meghozza a 1.Író-
ság és végrehajtja az i'gvészség. Így. puskaaggyal elintézni 
dolgokat, még hozzá vitás dolgokat — nem lehet, sőt nem 
szabad. A csendőrlokinlélyt romboló csendőrkatonáknak vi-
selniük kell a példaadó következményeket, hogy a törvény 
legyen egyaránt törvény Borcea ciigentnek és Dánéi .József 
közbirtokossági alelnöknek egyaráut.... 

Mindenből a fiilkerekségén  a nyugalombaronuláa a 
munka utáni iól megérdemelt pihenést jelenli. Xem így ('sik-
ZMigödön i.ligndiuoni. t)rt a falu  vezetősége ugy találja, 
hogy az összes nyugdijasokai: közniuuVa, még hozzá kőtó-
rés illeti. A nyugdíjazott igazgató tanitó. jegyző, vármegyei, 
törvényszéki, inás tiszti iselő — ugygondolják — nagysz--
riien ért a kőlméshcz a láéiő ideje is van a munkára. 

Következetesek maradlak a gondolatmenethez s az 
összes nyugdíjasokat, kon a való tekintet nélkül — kőtöi;. i 
rendelték ki. Az érdekeltek pgyemlirrként mozdultak meg és 
tiltakoztak az eljáiás ellen. Jogosan arra az álláspontra 
helyezked'ek, huev a nyugdíjasokat, hatvan éviiket l e'öltöt-
teket és hadirokkantakat törvény mentesíti a kö. munka ab'.!. 

igy előreláthatólag a Ziög.'id >.1 igodini < község \ez. 
tősége -lesik attól az élvezettől, hogy a nyugdíjasok úzadság-
azagu kőtörését szemlélje. 

„Iliidéi Nagy Antal" cimen Kós Károly, ahogy ,', 
nevezi színjátékot irt. Nagynevű klitikusai szerint, akik 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Éteréi a falaséi . 

Folytatási. 
Mi bekerültünk a házba. Gyönyörű berendezés, pazar 

bútorok. Az elédlőből nyílik egy szoba, megmutatják, ren-
delkezésemre bocsátják. Rendhe szedem magam s a ház 
többi réazét veszem szemügyre: az ebi difiből  a nappali s 
hálóba lehet jutni, onnan a konyhába. Megtudom, hogy két 
nagy szoba a jegyzőségnek van beibe adva. Most építik a 
községházát a akkor Száva uram jobban fog  elnyújtózkodni. 
De megjegyezte, hogy az egyik irodát szeretné kápolnának 
berendezni. 

Közben megismerkedem a Száva pár közvetlen kör-
nyezetével. Egy hófehér  pinlyi ku'yus, a I'atyuka, az úrnő 
kedvence, a Bébi, Patyuka elkorcsult leánya, a Száva Dezső 
ur kedveltje. Ezek a ház bennlakói,a jobb falatok  élvezői. 
Van még máa kettő, de azok láncra kötve a ház éber őrei 
éjjel éa nappal. 

Hamarosan tisztázom az ehek ügyét, kutyának kint a 
helye, egyszerre kiparancsolom. Látom, hogy kissé meg-
illetődnek atentori hangomon, hogy miként jövök ahhoz, 
bogy ezeket kitesaékeljem, de mégie belátják, hogy reudnek 
muszáj lenni. Az urnfl  azomoruan nézi kis Patyukája kime-
netelét, de tekintetével biztatgatja, hogy a jobb ialatokat 
úgyis megkapja. Másnap már a két törzsvendégnek elég 
volt, hogy szigorúan ránézzek, már ia iszkoltak kiielé. 

Megismertem a báz régi barátját s jóismerlsét: Szí-
gethy Lajos bátyámat. Derék, becsületes ember, ő is a mai 
élet hajótöröttje, jobb sorsra érdemes, most küzköd szívós 
kitartással a mindennapi kenyérért. Ritkán láttam ilyen 
korrekt, tetőtől talpig, igaz uri magyar embert. Törthetetlen 
vasakarata, mellyel elviseli az igények teljes lefokozását, 
minden magyarnak utánozandó példaképe lehet. Megismertem 
egy másik régi, földbirtokos  családot: a Rettegi familia. 
Magaslatra épült szép knriája valaha jobb napokat látott 
Az özvegy Margit leánya aziaésznS volt, előnyösen szere-
pelt a jó hirnevet vivott ki magának. Őket ia kellemetlenül 
Aa érzékenyen érintette a mostani gazdasági válság ás pénz-
krizia. Da rendithetetlenül bíznak a jó Istenben, hogy sikerül 
ast a nehéz anyagi helyzetet a holtponton átsagitani, 

A palatcai gör. katb. egyház Asz, veterán papjával is 
találkoztam, a jóságos lelkű P.>p Józseffel,  ki majdnem 
l'élszázadot töltött el hívei önzetlen szolgálatában. Törődött 
egészsége dacára még most is lehet látni, hogy dacol a 
korral s fogatán  siet templomába, bogy népéért imádkozzék. 
Apostoli egyszerűség uralkodik házában, együtt lakik beteg 
leányával. Vagyont urm gyűjtött magának Isten hűséges 
szolgája, de nevét beírta az hlet könyvébe. Kezembe került 
az egyháza régi bélyegzője, melyen a feliráa  román. Még a 
jó béke világhói való, akkor még Erdély (Ardeal) nem tar-
tozott a román korona alá, hogy volt lehetséges, hogy 
engedhették meg a román szöveget ? Igeu nagy elnyomatás 
alatt-éltek akkor a nemzetiségek! Vájjon akadhat s ki 
merészelne csak magyar nyelvű pecsétnyomót készíttetni? 

Közben beesteledett, egyszer rsak hallok nagyhangú 
kiáltásokat. Mi lehet ennek az oka? Talán nem valamely 
részeg kezd kurjongatni ? Már a kies faluról  kezdett a véle-
ményem megváltozni, hogy a cseudbi/.touság nincs meg-
tartva. Száva barátom mindjárt észrevette zavaromat s 
eloszlatta aggályaimat. Palatrán nem dobbal Iliidéinek, mint 
Széken (Sici. hanem a kikiáltó felmegy  a közeli dombra a 
onnan teszi közli Írré A dolgokat s a 1'alu minden részében 
jól hallbalják. Teimészetesen azt az időponlot választják 
erre, mikor mindenki otthon van már, legjobb alkalom erre 
a szürkület. Többször ismétli mondókáját a jó hangú bakter, 
érdekesen csavariiitja meg a végét, ugy látszik, más felé 
(ordul, mert a falu  más-más részeibe küldi tudnivalóját s 
furcsa  véghangjaival jelzi az értesítés befejezését.  Ez unikum 
a/, egész országban, azt hiszem ; egyúttal ötletes is. Nem 
kell (lob, mert vele verebet nem lehet fogni,  legkevésbé 
embert, nem kell trombita, mint némely helyen azokásban 
van, hátha a strázsa nem rendelkezik jó tüdővel a nem 
tudja kifújni  a rigmust. No meg a hangszerek pénzbe is 
kerUluek éa romlanak is. Hallom, hogy egy félkegyelmű 
ember is sokszor telmegy a kikiáltó dombra s hallatja 
szavát, de a nép ismeri a hangot, semmit Bém ad kiabáláaaira, 
ugy hogy őket zavarba ugy aem hozhatja, nem hisznek neki. 

Az előttem nagyrabecsült Száva pár mindent megtett, 
bogy jól érezzem magam Palatcan. Még a gondolatomat is 
ellesték, beletörődtek, hogy a kutyákat rekeumoztam. Felejt-
hetetlen pár napom volt, melyet teljesen gondtalanul, aár-
mentesen, végtelen nyugalomban tölthettem el, Háláa kö-

jszönet érte a vendéglátó gazdáméknak, a jó Isten fizesse  s 
áldja meg érié őket. 

Nem ia kell említenem, hogy volt jó hangulatunk is. 
P»p József  papbácsi, Csillag Laci niócsi (Moeiui róm. kaili. 
papunk B Sziget hv Lajos bátyám jóbaiátaini telstiuiidódi unk 
a légeui Mninár Jóska jó borától s bizony nótára is gyúj-
tottunk, mert égett lelkiintben a azeivel. lángra lebbent 
szivünkben a jókedv s"a házig»;da nótáját csak ugy lujtiik, 
talán még követ-választáskor, vagy a berukkolás napján se 
lehetett volna, igaz a szövegét kissé a cenzura alapjái 
megváltoztattuk (salus popttli suprema lex estü. még a bor,is 
áilspoihan sem tévesztettük szem elöl a t:'ivéovl!t, de a 
dalban maradt a régi: palatcai hetes liátoni-eni-letes rokkant 
kaszárnyája, nem tehetünk mi róla, elszáradt a kaptalY 
palatcai hetes, három-emeletes... T. i. Száva gazdám s Szi-
get hy barátunk félig-meddig  testileg rokkantak is, mi ine»; 
anyagi rokkantsággal izsebláz) kínlódtunk. De a hulelejiő-
vel niegvlgasztalódiunk mindnyájan. Rájöttünk arra ini is 
bort megissza magyar ember, jól teszi, löle ezt a jogát 
senki el nem veheti, mert sirva vigad a magyar, mikor a 
a bor megvidámítja az ember azivét. 

Mondanom 9em kell, nem bántam meg soha. hogy 
kimozdultam Székről (.Sír) terepszemlét tartani a vidéken 
s környezet tanulmányozást végezni jó kedv a hangulat 
dolgában a környéken. 

Bocsásson meg kedves Szerkesztő uram, hogy ilyen 
hosszura nyúlt a levelem, hogy ezzel untattam, de mentsé-
gemre szolgáljon az az igazság, hogy rég nein irtain s 
egyszer be kellett alaposan számolnom számolnom sorsom 
folyásáról  s hogy s mint vigasztalom magam s szerzek 
kárpótlást a nagy sár miatti mormota életemért. Ne tessék 
megijedni, ez igen gyéren fordul  elő, ritka, mint a fehér 
holló. Lehet, ha gyakori lenne, nem értékelnők annyira s 
nem is hagyna maradandó nyomokat emlékezetünkbe. Itt a 
vége, fosa  el véle I 

Vagyok a maradok igen tisztelt Szerkesztő urnák, 
hogy Viktor barátom is legyen minél többször hasonló 
kellemes lélek-találkozásoknak (remélem, a jónak nem el-
rontó ja) réazese, victora — győztese, mindenkor káiz hive 
a őszinte tisztelője 

Szék (Sic), 1936 ivi október hó 30-án 
(Vége), Körösi Lajos, 



45 i»áB. 

elragadtatással iraah . könyvéről, megszületett az erdélyi 
f ^ T j  P a t t t t D á m g f e 8 z U l t  d r 4 m « légkörben, földön, 
butol, bánattol, nyomorúságtól szántott transsylvaniai földön 
mozognak Kooe Karoly történelmi alakjai. Szemünk elé vará-
zsolţak s a maga igazi értelmében mutatják be az 1435-3(i-os 
erdélyi (ardeah) parasztforradalmat.  Döbbenetes erővel dom-
borodik ki az igazság, hogy vallás, vagy más eszmei felfo-
gás mozgato rugója minden időkben az igazságtalan társa-
dalmi helyzet volt és marad. 

Koós Károly Budai Nagy Antalja igazi nagy egyéniség, 
aki évszázadokkal előzte meg a korát. A huszita Bálint 
pap ós az érsek inkvizíciós papja egyforma  kegyetlen dühvel 
rontanak egymasra. Mindkettőt a „szent" bosssu hajtja, miköz-
ben emberek sokasága vérzik el a jobb és baloldalon egyaránt. 

A hős bukását is ez a fékezhel  étlen gyűlölet okozza. 
Hiaba hangoztatja Budai Nagy Antal, hogy neki nem bosszú, 
hanem győzelem kell, Bálint pap az eltogott „pápista' pa-
pokra szabadítja a Nyírség elégedetlenkedő önkénteseit és 
lelkoncoltatja... Az ebből származó felelősségre  vonás során 
az egyik felizgatott  alvezér éles kést döf  a vezér testébe. 
A legyelmezetlen szóazátyárkodás éa a felelőtlen,  a nagy 
dolgokkal soha számolni nem tudó izgatás öli meg az „igaz-
ság, emberség és Krisztus' nevében életre keltett harcot. 

Koós Károly Budai Nagy Antalát minden gondolkozó-
nak el kellene olvasnia. Nagy, soha nem muló igazságokat 
tartalmaz és igszi, hamisítatlan képet ad a felkelések  moz-
gató rugóiról. 

Krisztus király ünnepe 
Gyergyószentmiklóson (Gheorgheni). 

I unepeltünk 1 Gyergyószentmiklós (Gheorgheui) város-
nak Krisztus Király napján emberemlékezet óta párját ritki-
tóan fölemelő,  szép ünnepségben volt része. Ez a nap az 
egész várost megmozgató, minden reményt felülmúló,  nagy-
szerű „térfi-hétu-nek  impozáns befejezője  volt. Már szombat 
estetelé megkezdődött nagyobb arányokban a térfiak  gyón-
tatása. Előtte már 2—3 napja folyt  a missziós gyóntatás, 
'le most 5—6 gvúntatószék körül zsúfolódtak  a gyónni kí-
vánó férfiak.  Éjfél  utáuig (mialatt a fényesen  világított 
teirplomlan szentségimádást folytattak)  nem fogytak  ki a 
a gyónásra jelentkező férfiak.  Heggel pedig már szürkületben 
érkezett az ujabb raj. Fél héttől kezdve 9 óráig kisebb meg-
szakításokkal állandóan folyt  a féifiak  áldoztatása. Arcokon, 
üzemekben a megbékélt, a boldogságra rátalált léleknek nz 
a csodás ragyogása csillogott, ami az egész várost ünnepi 
Í nybe vonta. Egész heti esőzés és borulat ulán még a nap 
is kiragyogott, mintha a természetre is átragadt volna valami 
a lelkek egekig ható öröméből. 

A fél  11 órás főpapi  mise után, amit Szabó György 
apát, főesperes  nyug. plébános celebrált fényes  papi segéd-
lettel s amelyen Dr. P. Vitéz Berard missziós atya mondott 
nagy hatású beszédet, a Központi szálloda nagytermében 
diszgyülés volt. A város legnagyobb előadó-terme zsúfolásig 
megtelt a miséről kitóduló közönséggel. Az alig egy óráig 
tartó diszgyülés a kegyelmi napoknak mindeuképpen méltó 
befejezése  volt. Dr. Csiky János a népszövetség helyi tago-
zatának elnöke, meleg szavakban köszönte meg Dr. P. Vitéz 
Herard ierences atyáuak azt a sok táradságot, amit Isten 
kegyelme ennyire felemelő  eredményekkel koronázott. A disz-
gyülés, mint egy ember állott M éa percekig éljenzett. A 
trviilés kezdetén és végén az ipuiosolv férfi  éuekkí-ra li.ilint 
Ak<.s karnagy vezetése alatt olyan művészi énekszámokkal 
szelepeit, hogy a nagyjában még éhgyomoiral levő közönség, 
leledve a déli óra elmnlását tél 2 felé  járt az idői megis-
mételtette a számokat. Katona Margit megható szavalata ée 
az Oltáregylet vegyes karának éneke emelte a diszgyülés 
szépségét. A gyűlés fénypontja  Dr. Csipak Lujos kanonok, 
] Igiinn. ig. üunepi beszéde volt. Kizárólag a féiliakhoz  szólt, 
inéit — miut mondotta— Krisztus királyságáuak elterjesz-
tése a tértiak munkája. „Eddig azt moudotluk: higyj, mert, 
l.a nem hiszel — elveszted az örökéletet. Most ez a mon-
dás igy variálódik : higyj, ragaszkodj Krisztushoz, mert, ha 
nem. akkor elveszted az örökélettel együtt e löldi életet is 1 
rll»ggyözően bizonyította, mennyire szükség van Kiisztusra 
kint sz éleiben. Krisztust a templomba beszorítani ma mái nem 
lehet 1 II.t csak megtaláljuk, bogy aztán magunkkal vihes-
sek... A pápai himnusz befejezésével  ért véget a diszgyülés. 

Az egész heti missziót az esti hálaadás fejezte  be, 
ítii.il a missziós atya most nők jelenlétében — mondotta 
befejező  beszédét. Visszafojtott  zokogás kisérte minden sza-
vát. A templomot most is 7~> százalékban férfiak  töltötték 
be. Minden arcon, minden szemhen, a hallottaknak olyan 
bensőséges átérzése rezgett, ami bizonyította, hogy ez a hét 
Isten küldöttéhez, a missziós atyához — nagyon szorosan 
t'úzte a szentmiklósi híveket. Szomjúhozták ezi k a lelkek az 
isteni igéket a most olyBn alakban kapták, hogy mind életté 
vált bennük. Várják is mind vissza Berárd atyát ugy, mint 
a gvermek a kenyeret nyújtó édes atyát. Hiszeu az életke-
nyerét ü szegte itt meg sok-aok éhes lélekuek. Reméljük, a 
viszontlátás nem késik sokáig. A Te-Deum ulán, amit ezer 
meg ezer ember oly erővel énekelt, hogy a templom falai 
remegtek bele, László Ignácz plébános köszönte meg a 
missziós atyának önfeláldozó  munkáját és híveinek jóakara-
tát, mellyel megértették az ő szeretetét, mellyel gondos-
kodni kivánt lelkük békéjéről. Hiszi, hogy valóban uj élet 
megnyitója, sok erő forrása  lesz e missziós hét. Kéri, állja-
nak mellé férfi  hivei, hogy kéz a kézben dolgozhassanak az 
egyházközség boldogabb jövőjéért. 

AZ arcok ragyognak, a szemek mosolyoknak és min-
den, de minden tekintet boldogan hirdeti: „Ünnepeltünk!" 
Kiemelkedtünk a szomorú szürke hétköznapokból. Amint 
ránézünk a fiatal  plébános kipirult arcára, ugy reméljük, a 
kegyelmek ideje nem ért véget e néhány nappal. A munka-
kedvtől duzzadó lelkipásztor majd talál módot rá, hogy a 
most ünneplő lelkek ne sblyedjenek soha többet vissza az 
erőtlenségbe! Krisztus Király, aki megfogta  a kis város 
férfi  közönségét, be is bizonyítja, hogy az ő uralkodása 
öröm, az öröm erő és az erő maga az élet. ünnepeltünk, de 
ez az ünnep életfakadás,  uj virág nyílásának reménykeltése... 

K. J. 
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A TEMETŐBEN... 
Oheorţfhfiii,  imrenibei'  1. 

Már  szinte este van. A lenyugvó nap 
visszatűző  aranjBugarai  alig köszöntek  el, hogy 
a sötéten kéklő  égbolt  halvány fénnyel  borítsa  be 
a nagy Mindenséget.  A begyek  mögött  még vörös-
barna színek  csipkézik  az ég peremét,  a csillagok 
szikrázó  fénnvel  bújnak itt-ott  elő,  hogy későbben 
a hold  fehér  áro^a  mintegy észrevótler.űl  lolyon 
össze a sejtelmes éjszakával. 

Halottak  estéje van. 
Mi  pedig,  az örök  sóvárgás és sorsunkba-

hanyatló,  e csodás  világnak  még életben maradott 
számkivetettjei,  néma magunkbaszállással  ballá 
gunk  a temető  felé. 

Érzéseink  vergődő  hullámokként  tőrnek  elő 
s az elmúlás őrök  törvényszerűsége  tesz szomorúvá. 

Hűvös  szellő  bujkál  a fák  kőzött.  Az árnyé 
kok  akárcsak  halottjaink  szelleme,  fekete  madár 
ként  repdesnek  körülöttünk.  Füstös,  a földszagával 
vegyes illat  vesz körül  s a gyertyák akárcsak 
parányi életünk  szimbólumai, sápadtan  kapkodó 
lánggal  veszik  a léíekzetet. 

A virégdiszes  sírhantok,  mint egy-egy fájó 
visszaemlékezés.  Bánatosan, maguk  e.'é néző,  zo-
kogó  embertömegek  rójják  kötelességüket  egy, a 
lelkűkben  izzó kérdéssel;  ki  tudja?  — Jövőben  ón, 
te, vagy ő?... 

Ez, a halál  Lö'.tószete,  mely ha az életben egy 
hatalmas kérdőjelként  ia osztogatja  a bánatot és 
szomorúságot,  de  mi emberek,  még az u.olsó fel-
vonásnál is sóvárogva nézünk vissza, az élet  felé 

Pedig...  Odalent,  mar nem fáj  semmi, nem is 
bánt senki.  És miiyen békebeír,  aendben  vannak, 
gazdagság  éa nyomor. Hírnév,  didöség,  hatalom 
es pompa, ellenség  vagy jó barát. 

De hát mi is ez az élet? 
A tud-itraébredás  íolytocos  keresése,  a jé vő 

megismeréséhez Aiiando  küzkcdes,  án öntudatlan-
sággal,  mely lehetetlenné  tea. i, hogy a főidőn 
boldogok  lehessünk? 

Lelkivilágunk  meddő  köí.dése  a félre  nevelt 
„én" ne',  akik  még ma vagyunk,  de  ki  tudja  hol-
nap, holnapután? Nem-e  jön egy másik életforma, 
melyet a túlvilágon  élünk? 

Azonban, ha többszőr  idéznők  és látnók  Krisz-
tus keresztjét,  melynek  súlya alatt  még Ő is össze-
roskadt, h>> osak egy pillanatra  is erezni tudr.  ók 
azt a sok szeavedést,  mellyel  hnlalra  győ'örtotett, 
dí  fel  is támidott.  akkcr  nem félnénk.  De sötét-
ségben, hitetlenségben  élűnk.  Ó zó rosszaságunk-
ban kidobtuk  magunkból  as Jsteat  s vele azt a 
szikrát,  tmcly Őhozzá veztt. 

Ped:g  milyen jó volna hinni, erősnek,  öntj-
ditosabbnak  lenni és szent meggyőződéssel  élni 
abban az őrök  igazságban,  mely a halál  fölé  emel. 

Qnbé. 

RAPIOT 
csak szakembertói vegyeDl 
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• 15 havi részletre 
már havi 400 lejtől 1 

Kapható: 

VÉCSEY és BIRÓ 
„Rádió-Techoica" 

Csíkszereda (Mercurea Ciuc), Ipartestületi udvar 

A városi tanács üléséből. 
Cdkszrtred-i (Mereurea-C uc) városi tanácsa Fa-

roga Viktor polgármester elnökletével folyó  évi novem-
ber hó 5 én közgyűlést tan ott, a következő tárgy-
sorozattal : 

A Birmann Samu tanácstag eltávozásával meg-
üresedett helyre behívott Popa Precop u tanácsostól 
az eBkű bevetített. 

A tanács Jóváhagyta a város 1935—36. évi zár-
szátnodásMt 6 m'llió 791 ezer 432 lej bevétel, 5 millió 
817 ezer 256 lej kir.daa és 974 ezer 176 le] marad-
vánnyal. A maradványból 766 nzer lej háztartási ulu-
pot képez, 18 ?z*r lej aa u al; phoz, 74 ezer lej a 
vágóhíd alaphoz, 93 ezer a köztisztasági alaphoz tar-
tozik. A városnak ingatlan vag>ona kitesz 11 millió 
837 eaer lajt és aa Ingó vagyon 3 miiiió 67ő ezer lejt. 

A tanácsház mellett megvásárolt H»jaód-felt 
belteleken lévő épületeket a tanács 12 eaer lejért 
nyllváms árlejtésen eladta, 

Módosíttatott a városi taxák szabályrendelete. 
Kereskedők és iparosok a lakbéregyenérték után eddig 
16°/, városi adói fiaettek.  A módosítással eat a taxát 
lOV, r.« redukálták. Azok a klubok, abol kártyajáték 
folyik  n°pi 100 iejt; a szerencsejátékok napi 1000 lejt 
fizetnek.  Minden látványosság, színház, mozi, műked-
velő o őadáeon kibocsátott belépő-jegy után 1 lej városi 
text fi'etendó.  Minden a piacra felhajtott  nagy marha 
utan 10 lej. Az ingatlannal nem biró lakósok a ház-
bérlik u>áu egy ezreléket fizetnek  tűzoltó dij elmén. 

A Dr. Hir.ich Hugó-uccában építendő járda költ-
ségvetési tervét 42 ezer lej értékben a tanács jóvá-
hagyja. 

A tanács as uj vágóhíd épületének csatornázására 
elkészített költségvetést 40 ezer lej értékben elfogadja 
és elhatározza, hogy annak elkészítésére a helybeli 
bádogosok között árlejtést hirdet. 

A piacon ievő sporttelep Kerítésének elkészítésére 
27 ezer lejt szavaznak meg. A tanács a tanonciskola 
igazgatósága által az Iskola fenntartása  iránt benyúj-
tott ker<aei megfelelő  alap hiányában elutasítja. 

A Belügyminiszter megkereste a tanácsot, bogy 
az I C. Bratiacu szobor-alaphoz legkevesebb 10 ezer 
lejjel hozzájáruljon. A tanács ezen öasseget megsza-
vazza. 

Kovács András voit városi jegyző meghalt s 
Özvegyenek a törvény által előirt temetkezési segélyt 
10 ezer lej összoghen a tanács jóváhagyja. 

F.,roga polgármester beszámol a városi erdő uj 
üzemtervének jóváhagyásáról. Ismerteti a tanáccsal, 
hogy a városi erdőnek 80 évre terjedő klhaaznaláBi 
üzemtervéből BZ eddigi 10 év alatt a rendes ÉB rend-
kívüli vágferüietekkel  húsz vágterület használtatott fel. 
Az uj üzemterv a városi erdő további kihasználását 
70 évre állítja be. Kőből az uj üzemtervből most en-
gedélyezték az 1936 avi vágterületet 15 hektár terje-
delemben mintegy 6 ezer köbméter famennyiséggel. 

Meplaiüli a müMamara választott tanácsa. 
Acuaít idején mjgirlu'í, hjgy a muakukamarai 

választások Borán a bacaui kamara liBziaját, ahová 
megyénk is tartozik, törvényes elienliszta hlanyában 
megválasztottnak nyilvánította az illetékes törvényszék. 
Az ügyben felebbezés  történi, melyet időközben vissza-
utasított a bHcaui törvényszék B igy a választott tanács 
eskütétele és alakuló közgyűlése, csak november 3 án 
ment végbe. 

Vármegyénket 4 rendes éa négy póttag képvlaeli 
a tanác-bsn. Az alaiuló közgy"lesre csak a rendea 
tagolt: B io Jjzsef,  Bocskor Károly, Fdrencz Gyár-
fás  es Q>öaös Gyulát hívtak meg. 

Varmegyénk kiküldötteit megkülönböztetett tisz-
telettel és baratBággal fogadták  B>cauban, amiért e 
helyvn is köszönetet mooduik B ĉiu ea a szomszédos 
megyék öntudatos kisiparos, munkás és magántlszi-
v.Stflói  kúrának. 

Az alakuló közgyülfS  Budiiúeanu munkaügyi fel-
iijyíiő eloösiete alait a legnagyobb egyetértésben 

aj ott le. Eskütétel után a kemara elnöiteiil Nicolau 
P Consuntiu bac-ui borbélj mestert válaaztotiak. Az 
"gyes i zako Ziáijoi ei.re Tiuitreatu magántisztviselő, 
D ne=.cu c poszmesttr és M.haiitBCU Stefan  muaías 
kerültek. 

BudlBleanu munkaügyi vezéifelügyeló  becsületes 
munkára I uzditó beezfde  után, Nicoitu elnök szék-
fo  ;laló beszede kereteben határozottan leszegezt?, hogy 
a vezetésért) bizott a unkakamara keretéből egyszer-
smind ókorra Bzámüzi a faji  és filektzali  különbséget. 
A kamarán belül egyforma  joggal rendelkező állam-
polgárok dolgoznak. — Senkire som hozhat hátrányt 
származása vagy vallása. 

R chovlta bacrui szenátor felszólalása  után az 
« gyes szakosztályok üléseztek, melynek Borán erőteljes 
muika indult a magántisztviselők, kisiparoson ea mun-
kások érdekeinek védőmére epyaránt. 

Dá u án u-abb gyűlés keretében az együttes köz-
eyülés helyben hagyta a szakosztályok hatarozalát és 
m ^alakította az egyes megyei kirendeltségeket. A 
Cíikm gyei (Ciuc) kiretd̂ Iiaeg Biró József  elnöklete 
alatt a helyt választott tagokból alakult meg. 

Kii öu kl kell emelnUnk Djnsscu felvilágosodott 
>'s öntudatos c pászme&ttr kedvességét, aki megyünk 
kikü ditteintk bemutatta az ottani iparos szervezete-
ket, látogatásukat az e csira felfektetett  „aranyköoyv"-
brn örökítette mrg s annak szükségesBegút bangoa-
titte, hogy a szakmai érdelek megved̂ se érdekeben 
éa embt-r̂ égea sẑ nspontokbél is az 0 királyság és 
Erdrily (Transsylvanie) öniudatos lakósságának kezet-
kézbe t«ve kell ÓB illik haladnia a boldogulás felé. 

Ugy érezzük, hogy a b&caul íruakakamara meg-
ala u'áBa eorán kiküldötteink értekes muakát végeztek, 
me'ynek hatásai a közel jövőben gyakorlati vonalon 
ls érvényesülni fognak. 

Újból a most már közelről volt alkalmunk meg-
győződni arról, hogy a kenyérgondokkal küzdő azéleB 
néprétegek között nincsenek válaszfalak.  Az emberség 
éa a kölcsönös megbecsülés jegyében együtt akarnak 
dolgozni s ha az emberi sorsozai intéző magas politika 
is ugy milyen m>gértő és emberséges alapokra helyez-
kednek, a történelmi rendeltetés során egymásra utalt 
népek között nem volna mesterségesen saiiott és táp-
lált ellentét. 

Fogorvosok es fogasaok  flgyelmebe.  Kérem elő-
jegyezi. Dentai Depot megnyitás. „DKNT0 8* 
Brassó, P.ata Libertăţi 10, tulajdonosa Dworak 
Jinos szállltt mindennemű berendezést, műszert, 
technikai szerszámot, anyagot. Leggondosabb, 
lelkiismeretes klssolgalás, mérsékelt árak. Láto-
gsláEnál vétel nem Htelező. 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az elmúlt  hit  politikájában jelentős esemény-

ként könyvelhetjük el a többségi népeknek a nemaetl 
kisebbségekkel saembeni barátságos nyilatkozatait. — 
Bnrópaszerte általános volt a kisebbségi megmozdulás 
és legtöbb helyen eredménnyel is járt. Jugoszláviában 
a magyarság jelentés kulturális és politikai eredményt 
ért el. Csehsslovákia főproblémáját  szintén a kisebbségi 
kérdéB megoldása képesl, pedig ett a kisebbségeknek 
viszonylagosan jobb dolguk van, mint Bnrépa bármely 
országában. Belgium flamandjai  ugyancsak hangos zyl-
iatkoaatokban követelték a belga kormánytól a nekik 
érzelmileg la megfelelóbb  nemet orientációt, zót Hollan-
diához való csatlakosásaal ia megfenyegették  a belga 
kormányt. Lsgjelentóaebb eredményeket azonban két-
ségtelenül Spanyolországban értek el a kisebbségek, 
ahol a baszkok, aragonok ÓB katalánok már teljes nem-
zeti önrendelkenési jogot kaptak a népfronti  kormány-
tól. Legutoljára még Bsólhatnánk a romániai kisebbsé-
gekről, amelyek még a meg nem indult parlamenti 
Időanak miatt nem adhattak klfejesést  kívánságaiknak 
s Így caak aa ellenzéki pártok részéről könyvelhettek 
el barátságos fejbóllntésokat.  Hogy Borsuk a jövőben 
milyen lesz, az még egyelőre kiszámíthatatlan. 

Mussolini  vasárnapi beszéde  általános felhábo-
rodást -váltott kl aa érdekelt államok körében. Mint 
Ismeretes, Mussolini beszédét a magyar és német rádió-
állomások la közvetítették. A Duce nyíltan éa batáro 
zottan állást foglalt  a revizló mellett éa hajlandónak 
mutatkozik arra la, hogy Magyarország érdakében 
Jugoszláviának területi engedményeket edjon. A cél 
uty látszik az volna, hogy Jugoazlávia kiugratásával a 
kisantant szövetségen rést üssenek. A beszéd élénk 
vlsBBahatást váltott ki aZ erő'ebben érdekelt cathazlo 
vák és román kormányok körében annál is inkább, 
mart szoros összefüggést  vélnek fennálnl  Horthy ma-
gyar kormányzónak közeli római látogatásával. Horthy 
kormányzót olaszorasági útjára több jelentős magyar 
politikai és katonai személyiség is elkísért s mint a 
magyar lapok Írják, a római találkozón foutOB  po'ltikai 
megbeszélések ls lesznek. Mig az olasz—magyar—német 
blokk alapjait Igy ágyazzák azalatt. 

Károly  román király  csehszlovákiai  látogatása 
a két szomszédos állam barátságának bencőbhó tételét 
volt hivatva megerősíteni. Károly királyt Prágában 
Igen nagy lelkesedéssel fogadták  ÓB a cseh lapok 
meleghangú cikkekben emlékeztek meg a látogatásról. 
Ugyancsak a közös érdekek előmozdítását akarja elő 
segíteni a kisantant államok vesérkarl főaökelnek 
tanácskozása Is. A balkáni szövetségbe tömörült álla-
mok vezérkari főnökei  e hó 4 én Bukarestben gyűltek 
össze, hogy a balkáni államok közös hadi p oMemáit 
megvitassák. A tárgyalások elnöke Samsonovlci román 
vesérkari főnök. 

A spanyol fronton  egy kis megtorpanás állott 
be. A Madrid közeli elfoglalását  hirdető felkelőket  igen 
kellemetlenül érintette Oroszországnak a benemavat-
kozási egyezményből való kiugrása. Oroszország tudva-
levőleg nagy mennylBégü lőszert és hadianyagot szál-
lított a népfronti  kormánynak, sőt állítólag számos ki-
képző tisztet éa katonát is küldött a népfroit  segítsé-
gére. A tankokkal felszerelt  népfronti  csapatok igy 
egy időre megakadályozták Midrid elfoglalását,  de 
jelentősebb sikereket még nem könyvelhettek el. H r 
szerint a spanyol kikötőket számos n*met és olasz 
buvárnassád szállta meg, hogy a további hadlszerszálli-
tásokat orosz részről megakadályozza. O aszország 
olyan hangokat Is hallatott, bogy a népfronti  kormány 
győzelmét minden erejével meg fogja  akadályozni és 
Spanyolország területén még egy öoálló katalán kor 
mány létezését Bem türl. A epanyoi viszály tehát még 
mindig európai hábo'uval fenyeget  B arra vezethető 
viBBza az európai politikának ez u'óbbl betekben oly 
változatos hullámzása Ib. 

A román belpolitika  m;g meglehetősen cjend-s, 
mert a parlament csak e hó közepén nyílik meg. Ad-
dig caak az ellenzéki pártok moz.olódásai hoznak némi 
élénkséget. A nemzeti parasztpárt országszerte rendezi 
népgyüléseit és a párt vezérel mindenütt a demokrácia 
sokat hirdetett Ígéreteivel szállnak síkra, eőt Bocu 
Sever, a párt báoeági vezére az eddigi 8z>l-ójobbot 
hirdető politikájáról egyenesen n̂ pfronti  vizekre evezett 
át, mig a bánsági ifjúsági  tagozat a max'sta alapon 
álló munkáapár'okkall Bzoros együtt müked sét Ib hir 
detl. Ugyanakkor a jobbo dill pártok ls sznrvezkf  doek 
8 a nemaetl keresztény párt közelebbről Bukareatben 
akar országos jellegű népgyűlést tartani, me'yhez az 
engedélyt már meg Ib kapta. Eat a pártot Igen kelle-
metlenül érintette a párt tn'ajdonképeni alapítójának. 
Nicbifo  Carlnlcnak kiválása, ki moBt irtó harcot kezdett 
volt fegyvertársai,  Ooga ÓB Caza ellen ÓB uj párt ala-
pításán töri a fejét.  — Ha nem ls po'ltikai, de szintén 
nagy port felvert  ügy a Románia beléletében. 

Ourie érsek  letartóztatása.  Gurle érseket, a 
romániai orthodox klérus egyik Iege'őke'őbb vezér-
egyéniségét hűtlen vagyonkezeléssel vádolták meg 
Miután az éraek többrendbeli felszólításra  st m volt 
hajlardó méltóságáról leköszönni, l<msndl kultusz-
miniszter a semmltőszék ügyészségénél tett e l -ne fel 
jelentést éa kérte a bírói vizsgálat megindítását. Ugyan 
akkor a szent szlnóduat la felkérte,  hogy Gurle érse-
ket a vizsgálat idejére fóggeBsae  f  -i állásától éa jelöl-
jön ki számára kényszeriakhelyet valamelyik kolostor-
ban. Ezzel egyidejűleg az éraek fizetését  Is letiltották 
és vagyonára zárlatot rendeltek el. Az ügy további fej-
leményei érdekesnek ígérkeznek. 

Segédet keresek azonnali belépézre. Esetleg 
egy-két tanalót is. Miklós Pál, arany én ezü t-
érmekkel kitüntetett clpésr. Maroshévz. (Toplits-
Romana.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Sánlha Imre pénzügyi tisztviselő 

és Sav. László Jlzsefné  szül. Hajnód Eraslke folyó  hó 
7-én tartották esküvőjüket Csíkszeredában (M.-Ciuc) 

— Pater CaUaerElek 80 éves. A cjiksomlyói 
(Sumuleu) szűletésű Pater CslBzer Blek Ferences 
atya, a Rendiek volt provinciálisa, a napokban ünne-
pelte születésének 80 éves fordulóját.  Páter Cilszer 
Blek, a rendkívül közkedvelt, azentéietü, tevékeny 
szellemű és a 8 jent Ferenc rend reformjának  egyik 
veaéregyéniaége. akit Rendje, barátai éa tisztelői igaz 
meleg Bzeretettel vettek körül ezen ünnepélyes alka-
lommal. 

— Disznótor és vargabéles-est Kalfáanál. 
SzembatoJ este (aovembar 7-én) az Ipartestület összes 
helyiségeiben nagy dlsznótoroB és vargabéles-estet 
rendez Kalfáa  József  vendéglős, amelyre ezúton la 
tisztelettel meghívja városunk és vidéke közönségét. 

— Hang veraeny. Astra mozgó kedden, novem-
ber hó 10 én eate 8 órakor Go&u StefaneBcu  hősienor, 
a román opera, a bucureşti rádió éa a „Ha Malster 
Volce" lemezek kiváló énekesének hangversenye. Gogu 
Stefanercu  a nemrégen Őfelsége  II. Károly király jelen-
létében lezajlott tengere szett ünnepségeken részt vett és 
óriási sikert aratott. Az egész sajtó Iasef  Schmidt vetély-
társának nevezi. Műsorán operaáriák és nagysikerű 
románca: „Addio Fjllclta", valamint román népdalok 
és dolnák szerepelnek. Jegyek a mozi pénztárnál kap 
hatók. Hely árak 60, 40, 20, 10 1» j. A hangversenyen 
tanulók IB megjelenhetnek. Ez a galati azármazátu ro-
mán énekes, a nagy Popovlci Biyreuth tanítványa, az 
orBzág minden nag) obb városában nagy sikerrel hang-
versenyezett B programjának a hozzáértők és az egész 
sajtó által való értakelóse azerint hangjának eddig nem 
is sejtett méretű terjedelme, színezete és ereje folytán 
minden túlzás nélkül összehasonlítható Iosef  Schmidt-
tel, ki nemrégen » fővárosban  hangversenyezett. A flaom 
érzésű zenekedvelók értékelni fogják  tehetséget, ha 
meghallgatják hangversenyét. „Rimpa" politikai lap. 

— Értosites. A csikm ĝyei pínzügyi tisztviselői 
kar november 7-én estére tervezett bálja — az újon-
nan épült görögkeleti temlom fölszentelése  miatt — 
november hó 14-én estére halasztódott. 

— Qyásarovat. ÖJV. Sisdor Lajosné szüle-tett 
Koscz Rózálla, fo'yó  évi november bó 2 én, 73 éves 
korában meghalt, Cslkszentmibályon (Mihailenl). 

— ÖÍV. Id. Sántha I'tvánné szül. S tndor Terézia 
87 évea korában, november tó 3 án elhu'yt, Ciik-
somlyón (Sutruleu) 

— Ifj.  B dő Jízsefná  szül. Köilő Vilma, 31 éves 
korában, november hó 3 án meghalt, CaUsom ó̂n 
(Sumu tu). 

— Alsócsernátonl özv. Cseh G.,uláné szül. A''orjji 
Csoboth Msrla, 85 éves korában, november ho 5 en 
elhalálozott CsikezentimréD (S tntimbru) Temetése folyó 
éti november hó 7-én ment végbe, igen nagy részvét 
me'lett. Elhunytban A. Cseh István hentes és mészáron 
édesanyját gyászo'ja. 

— Stultán Izaák Lu'íác, 73 éven korában, ro-
vember hó 4 én meghalt Kászonaltizan (P.aeBil-da-joF). 

— Sjabó Ijnácz birtokom, november hó 5 én, 
41 éveB torában elbuayt, C*lkcs:csón (C cen) Teme-
tése november 8-án d. u 4 órator lesz. 

— Táblai hir. Szabó Djnát madífalvlj(8icu!anl) 
lakos a tru't évben korcsmai mu'atozás alkalmával 
belekötött és összeverekedett Juhász M há'y legény-
tár-ával. Juhász e miatt bosszút eBküdött és kereste 
az alkalmat, hogy dlhét kltöiihesse elletf'lén.  Ez az 
Idő ápriüs 13 án el ia küvetkez-̂ tt. Juhász Mihály, An-
lal nevü testvérével a fa'u  uccáján összetalálkozott 
haragosával és annak testvérével, Sándorral. Bicská-
val éa kövekkel nekiestek Szabó Donátoknak, akik 
szintén kéBt rántottak. A harc nyomán Sfabó  D.nát 
holtan maradt az országu'-on, testvére p d g több seb-
ből vérezve, megfutamodott  A csiki (Cuc) törvény-
szék a gyllkot testvérpárt, frllnriu'ásban  elkövetett 
emberölés büntette elmen elitélte. Juhász Mihály 4 évi, 
Juhász An'al 2 évi höriöot kapott Felebbezés folytán 
a maroaoásárh 'lyl (Tir^u -Murei-) tábla nov. 3-án fog-
lalkozott an ü/gye1, m ilynek során Ju'iász Mibá'y 
büntetését 2 évre, r'cc-<án>-k pjdig 1 évre mérsékelte. 

— A bojkott uj name. Csikt«ploca (Top'ltr-
Ciur) községben bizosyos NinaBl nevü favágóg-p  u sj-
donos, azon a clm n̂, hoţy a kninége'ő j wÓBág rá 
200 lej évi t-.xit rótt ki — az ö fafelvá<ásat  sz eddigi 
50 lejről 60-ra emelte fel.  HJ;V az Ó snysgl érdekei 
Bártetlensk maradjanak, a többi favágó  gép'n'ajdoao 
sokat Ib el'enőrzi, nrhoţy a taplocalaknak clcnóbban 
vágják a fat,  m'nt ő. A községi elöljáróság kellene 
ea ellen tegyen valamit. 

— Üres állások. A háromszékmegyei (Trel-
sc*une) prefaktur  i pVyizttot hirdet egy m î odosztályu 
Írod .főnöki  ál ásra a könyvelési osBtá yon. Fizetés 
4300 lej. Palyázatok ezév november 15-ig beadindók 
a h&rotnŝ ákmeyal (Trel ciune) prefek'U'Ara. 

— Túrnád (Tumad) község pilyázatot hirdetsz 
üres'd^ben lévő községi tisztviselői állásra. Fizetés 
a községi költségvetésben megállapított összeg.. — 
Pályázni óhajtók adják be iratalkat november 10 lg 
Tusnád község elő járóságához. 

— A helybeli Iparos Nőegylet karton-
eatélye. A helybeli Iparos N4e?y>t karácsony másod-
napján nagyszabá'u karlon-estelyt reed-a, amelyre 
Jóelőre felhívja  városunk közönségének figyelmét.  Az 
Iparosság karloneBtélye régi kedvts szol áBt elevenít 
fel  az egyszerűségnek, a közvetlen családlasaágnsk 
jegyében. 

Snép aaazonyok hü barátja a LYSOFORM I 
Haszná'jon valódi LYSOFORM-ot, hogy megszabedul-
jon az örökös félelemtől,  a rettegett következmények-
től, hogy védekezhessen a kellemetlen meglepetések 
ellen, akadályozza meg a fertőzást,  a baktériumok, a 
nem kívánatos csirák megtelepedését. Nyugtassa m»g 
mavát rendaierea és idejében alkalmazott valódi 
LYSOFORM Jhlitésekkel. A h'z'os hatám éa megbíz-
ható LYSOFORM csak zárt üvegben valódi, kimérve 
nem kapható. i— 3 

— Verekedés, Bara Márton és Katona Dénes 
szenttamási (Tomeet1) legények megtámadták SÓB 
Sindor legénytáraukat a verekedés közben elvették 
tőle 360 lejt tartalmazó pénztárcáját. A bíróság a két 
legényt 3—3 hóoapi ÉB 11 napi elzárásra ítélte, amit 
a vizsgálati fogsággal  kitöltöttnek Ib vett. 

— Sikkasztásért feljelentett  községi biró. 
A községi tanácsoknak a po'ltlkától való fo'ytocos 
függővé  tétele kitermeli az t ff  de feljelentéseket.  Scurtu 
Vas le békásl (B caz Chelu) liberális párti bírót jelen-
tették fel  n»mzeti pirasz'p rtl ellenfelei  az ügyészsé-
gen, hogy többrendbeli sikkasztást követett el. A fel-
je'entéa elmondja, bogy a biró a községházát politikai 
érdekből a régi helyéről egy korcsmába költöztette át 
a üzletelt ott bonyolította le. A klszál'o't ügyészségi 
vizsgálat tényleg talált ham'B utalványokat, fizetési 
iveket és több, m:nt négyszáz elkönyveletlcn nyugtát, 
azonkívül erdőalBdás' á1 elkövetett visszaéléseket IB 
fedeztek  fel,  melynek összege 300 ezer lej. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik 
felejthetetlen  édesanyám, anyóeunk, nagyanyánk és 
dádanyáck özv. Sántha Istvánné elhunytakor részvé-
tükkel fájdalmunkon  enyhíteni Igvekeztek, ezu'on Is 
köszönetet monduak. A gyásro'ó család. 

— Meghalt a mult h9<i véres Bzekerenéa 
áldozata. Aa alkohol hatása alatt nem csak írások-
ban, de önmagunkban ls kárt tehetünk. Igy járt Ördög 
Imre nndnrool lakós Is, kiről a mult béten emlékez-
tünk m*g. Ördög rérzi'gen felült  szekerére és sddig 
ütötte lo-ait mig azok m^edu'tsk éB vad iramban 
vágtatni kezdtek. Az egyentulyát tartani nem tudó 
részeg ember a ker> kek alá esett, melyek halálra 
sebezték. Vasárnap reggelre kiszenvedett a helybeli 
kórházban. 

— Köszönet Mindizokaak, iklk drága jó anyánk 
özv, Dsutpch L'pótni elhunyta alka'mival részvétük-
kel ínkirját-tk, ezutos mosd kosaöaetet a gyászoló 
család. ' 
Egy 25—35 éves magánoa-nőt felveszek  ven-

deelőbe kiárusitónak. Cim a kiadóhivatalban. 
Egy darab Pfaff  féle  gyártmányú varrógép, el-

költözés m'att, oloson eladó. Cim a tladó-
hlvatalbav. 

Kiadó lakas A r/m kath teicp!omm tl szemben egy 
3 azob» és konyhából álló lakáx, dec mbar 1-ere 
kiadó. Értekezni Szopos ügyvédnél lehet. i_i 

PUBLICAŢIUNE No. 260. 
In ziua de 13 Noemvrie 1936 se va ţine a 

doua licitaţie publică pentru aprovizionarea de 
carne şi derivate necesare trupei Bat. 2 Pionieri 
de Munte, Cercului de Recrutare şi Legiunii de 
Jandarmi. 

Condiţiunile se pot vedea zilnic la Batalion. 

ERTES1TÉS! 
Tisztelettel értesítjük városunk 
és vidéke borfogyasztó  közönsé-
gét, hogy slkerOlt a termelőktől 
egy tisztán kezelt kUkQlMmentl 

FAJBOR-LERAKATOT 
blsományban létesitini, ahol 
•iszootel&dókoak, ^sbüvőkre, 
társaekiránduloknak már 5 llt^r 
vételnél 10 UjtŐl felfelé  jó 
ztmatu küfcüllAmentl  borokkal 
á lank a közönség szolgálatára. 

V Á R O S I V E N D É G L Ő 
Merourea-Ciuo—Csitsaereda, 
I. G Duoa-uooa 61. szára alatt. 

Ugyanott használt, de jó álla-
potban levő b o r o a h o r d ó k 
megvétetnek. 8 -13 

m 
Elsőrendű német gyártmányú 

oj Nauman varrógépek, 
kerékpárok 
éa alkatrészek 
olcaó áron kaphatók 

Ugyanott szakszerű javítások eszközöltetnek. 
Gábor Áron-fele  varró gépüzletben 

Merourea-Ciuo. 
Octavian Barbat ház. 
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Vftaatett  Vákár könyvnyomdájában, Morouw OiM 




