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Az E. G. E. évi közgyűlése. 
Amint elázó számunkban IB jeleztük az Erdélyi Gazda-

sági Egyesület (E. G E.) 1937 április hó 18-ra tűzte kl évi 
közgyflléaét. 

Moat beszámolhatunk ennek az egyesületnek arról a len-
dületes szervezi tevékenységérdi, amely a mnlt vasáru«p Ko-
lozsváron (Clnj) megtartott közgyűlése keretei között elénk 
tárult s amely biztató jelenség aziránt, hogy a magyar gazda 
közönség megtalálta fejlődésének,  gyakorlati tovább képzésé-
nek helyes ntját s az E. G. E oélkltilzéaelben rátalált a szivé-
hez legközelebb álló munkaprogramra. 

Egy éve, hogy njjászervezték az Erdélyi Gazgaságl Egye-
sületet. AZ általános bizalom dr. Szász Fáit hívta az egyostt-
let élére, aki a gyakorlati gazda egész lelkesedésével, a nagy-
vonalúság minden felkészültségével  vállalta magára a jövőbe 
lá'ó szervezés nagy építő feladatait. 

Azóta egy esztendő telt el. S az a tartalom, amelyet dr. 
Szász Pál baievitt a gazdatársadalom vérkeringésébe, valósá-
gos életaló ellkszirként hatott, Egyemberként állott oda a 
magára maradt, elhagyóit gazda azon lrányitó elgondolás mögé, 
amely a gyakorlati nevelésnek a törődésnek, a felkarolásnak, 
a tanításnak, a gazdasági szervezettségnok, a holrapot jelentő 
megalapozásnak komoly munkakö-ét tűzte zászlójára. 

Egy esztendő jelentéktelen Idő egy ilyen hata'mas építő 
gondolat kiformálásában.  Da osak ht csupán annyi tö.tént 
volna ls, hogy valaki vég-e erre a Bürgató, rendszerbe fogé 
nemzetépítő ntra kénysaerltette a tapogatódzásban kallódó jó-
szándékokat, már ez Is eredmény számba menő eseménynek 
számítana. 

Ennél azonban sokkal több történt ÍZ  E. G. E elmúlt 
egy esztendős munkájában. A tisztánlátó, határozott oélu tömö-
rítésnek elindító kezdete már átlendült a gazda tömegek bizal-
mába, szesetetébe. Az E. G. E. mögött ma szívvel-lélekkel ot> 
áll Románia egész magyar gaz la társadalma. 

TUágosan bizonyltja ezt a biztató tényt sz E. G. E. mos-
tani közgyűlése, amelyen az ország minden részéből 257 gazda-
kiküldött jelent meg. 

Az E. G. E. Impozáns közgyűlését, amelyen r~slkvárme-
gye ls képviselve volt dr. Szász Pál elnöki megnyitója vezette 
be. Az elnök leszögezte, hogy amikor az elmúlt évben a köz-
bizalom a Gazdasági Egylet élére állította nyíltan bejelentette, 
hogy nem híve a papiros programnak. Az É. G E. oéikitűzé-
sen abban foga  mazta meg, hogy meghal'gatja a gazdák óhaját 
és beoaűlottei dolgozik tzok beteljesedéseeit. Örömmel állapí-
totta meg, hogy a gazdatártada om megértette és ahol a 
Gazdasági Egyesület jelentkozett szívesen fogadták  és vele 
egy fitt  dolgozva támogatták 

Az egyesület életképessége a tarelmen éa kitartáson 
malik — folytatta  Di üiász Pál —, ük ezután lunsitette azo-
kat a realizált eredményeket, amelyek vármegyéi k gazdái előtt 
ia közismertek. 

Jólesően mutatott iá az elnöki megnyitó arra, hogy a 
miniszterelnök ls egészben megértette a gazdatársadalom szer-
vezésének elgondolása V S oaak arra kérte, hogy az E. G. K. 
maradjon meg eredeti célkitűzései mellett és kizárólag gazda-
sági kérdésekkel foglalkozzék.  Erre határozott ígéretet is tett 
az egyesület. 

Ezzel a kérdéssel kaposolatban — lolytatta beszéde so • 
ián Dr. Szász Pál — az E. G. E.-el szemben az az alaptalan 
aggodalom, hegy tulaágosan kihangsúlyozza gazioság tény-
kedéseit és tzal'al elazoktatja aa embereket a politizálástól. 
Ez a beállítás oaak félreértésen  alapszik. Mert bár az egylet 
keretiben esak gazdasági kérdésekkel foglalkozunk,  azért ko-
rántsem merítettük kl lelkiismereti kötelességünket, amely 
bennünk él. 

Beszédét azzal fejezte  be, hogy az E. G. E. kaposolatot 
tart fenn  a gazdasági szervezetekkel, mezőgazdasági kamarák-
kal, löldmiveléaügyl minisztériummal éa mident elkövet a jó-
baráti viszonynak, a bizalomnak megszerzéséért Kitartás, tü-
relem, önzetl n munka az az ut, amellyel meggyőzzük azokat 
ls, akik Idegenkedjek az E. G. E.-nek a gazdatarsadalora ér-
vényesülését szolgáló oélkltüzéieltől. 

Nlnosen mit hozzá tenni Dr Szása Pál szavaihoz. Az E 
G E. elmúlt évi tevékenységében minden bizalomunkra és 
íagaszkodásnnkra rászolgált- Cal» vármegye gazda közönsége a 
jövoban ls szeretettel várja és támogatja az E. G. E. minden 
célkitűzését 

A bizalom ezen megnyllatkozáaának egyébként a köz-
gyűlésen -IzakáoB Balázs osikborzsoval (Barzava) gazda ls han-
got adott nagysikerű felszólalásában.  >zakáoa Balázs a köz-
gyűlés általános helyeslése és gyakori éljenzése között fejte-
gette, hogy a gazda politikája az életet adó konyér politikája. 
Őszinte szívvel mondott köszönetet dr. Elzász Pálnak azért, 
hogy építő munkájába Csikvármegye gaz .'aközönségét ls o yan 
lelkesedéssel bekaposolta. Hangot adott azon reményének, 
hogy a oaiki gazda és E G. E közötti jóbaráti viszony a jö-
vóuen még inkább elmélyüljön, az öntudatos, a tervszerű 
munkában. 

A nyomor szava 
napról-napra mind hangosabb lesz. Fülsiketítő lármává fajnlt 
már. Sokan nem hallják. Mindez azonban nem változtat a 
dolgon, Milliók görnyednek a nyomor rabbilincseiben. Vissza-
fojtott  vad indulatoktól dübörög a föld.  Hangjuk megresz-
ketteti a mindenséget. Ameddig ellát a szem, végeláthatatlan 
hoBszu sorokban embermilliók vonszolják az elviselhetetlen 
nehézzé vált kereszteket. Csupa panasz, zúgolódás és elé-
gedetlenség az élet. Pedig ez milyen hihetetlenül hangzik 
azok előtt, akik életükben sohasem találkoztak a sápadt 
nyomorral. Akik még nem láttak soha életükben szükséget. 
Akiknek meg volt mindenük, anit csak kigondoltak. S a 
jóságos sors kívánságuknak tárgyát tálcán hozta eléjiik. 
Nem tudják, mit jelent ez a hangos nyomor azok, akik még 
sose éhesek nem voltak, rongyoa ruhában és cipőben nem 
jártak. A sors kegyeltjei nem is sejtik létezését. Pedig 
itt van közöttünk. Kacagásunkat lanyarrá valtoztatja, örö-
münkbe ürmöt vegyit, boldogságunkra készül minden pere-
ben, mint valami gonosz ragadozó lecsapni. A föld  két-
milliárd embere közül alig egy pár százezer van, aki ön-
magától távol érzi a aápadt nyomort. A többi mind retteg 
közelségétől és fenyegetéseitől  Nem ia oaoda. Hiszen min-
den ártókat éa aaópségat képes megaaBuniaiteoi, 

Amikor hivatásom a nyomortanyákra visz, elszorul a 
szivem a nyomorba sülyedt eciber-páriákon. Arcomba szö-
kik a vér, a Bzégyenpirtól. Szégyenlem, hogy a mi büszke 
századunk sem tudta az emberek millióinak évezredes bol-
dogságvágyát valóra váltani. Slt nem hogy leuditett volna 
az emberek sorsán, még nagyjbh nyomorba BÜlyesztette. 
Pedig a vén Terra bolygó nem két milliárd embernek tudna 
boldog éa gondtalan életet biz<ositani, hanem a mai körül-
mények között tízmilliárd embert tndua ellátni. Hiszen a 
told a képzeletet meghaladóan ontja nap-nap után a bő ter-
mést, csak az elosztódásnál van a hiba. Az egyiknek arauy-
liegyek kellenek, s azokon dőzsöl és rafliuált  ürömök után 
áhítozik, AZ örömök poharát ieuékig üríti. A szív nemes 
és jö hajlamait a szenvedély tüze kiégette. A pernye és hamu 
alatt aztán megszűnik minden nemesebb érzés és könyörü-
let. Szükségszerű következménye a puszlulásiiak a csömör, 
az unalom, a venereás kól házak és a tébolyda. 

Létrehozója az a milliészor megirigyelt jólét s a 
rettegett nyomor. Mert uiiml a kettő egytormán perdita. 
Ugyancsak sz életszentségnek s az erény világának legádá-
zabb ellenségei. Ez volt a világnak mindig a rákfenéje. 
Ezért jött le az Isten tia ezelőtt 2000 esztendővel az égből, 
hogy ezt életpéldájával megváltoztassa. Ezért öltött magára 
Sabatier szerint az altér C ristus Assisi Szt. Ferenc szőr-
csuhát, hogy a világot Krisztus szellemében megretormálja. 
S ba a világ magáévá teszi c tanítást, minden bizonnyal 
megszabadul évezredes rákfenéjétől. 

Valaki ezt mondhatná, bát kétezer esztendő nem volt 
elég a világ megreformálására  'i Hát ha Krisztus nem tudta 
ezt megtenni, hogyan vállalkozhatik erre földön  járó ember? 
Hát mindenekelőtt meg kell jegyeznüuk, ez káromkodás. 
Kétségbe vonni Krisztus munkájának fönséges  eredményét. 
Mert az élet bármennyire elvetemült is és bármennyire go-
nosz és fertőbe  Bülyedt is, még sem leh-t összehasonlítani 
a Krisztus előtti időkkel. A uii nemzedékünk elpuhult és 
elkényelmesedett. A nyomorban lévő ember hasonlítsa össze 
az ő sorsát a gályarabok sorsával. Elképeszti) azoknak 
nyomoruk még a Hímeken is, hát még a valóságban milyen 
szörnyű lehetett. Vagy pedig gondoljunk csak a rabszol-
gákra, akiknek hátin űailt^^^'.t ;.z ostor, s amikor meg-
öregedtek a kíméletlen hajszában, akkor nyugdíj helyett 
ismét rabszíjra fűzték  őket. s kihajtották a piacokra, ahol 
valami csekély összegért eladták őket halastavak' részére. 
Fölkoncolták őket s halaikat hizlalták darabokra tépett 
teBtükkel. A piramisok építésénél hany százezer ember veszi-
tette életét. Mennyi nyomorról és embertelenségrői beszélnek 
nekünk az idők múlandóságával dacoló királyi sírok. 

Igaz, hogy a mai nyomor is égbekiáltó. S az ember-
ben eláll a lélekzet, amikor szörnyű megnyilatkozásaival 
találkozik Sohasem tudom elfeledni,  egyszer egy ilyen véres 
drámának voltam szemtanuja. Az egyik nagyváros szegé-
nyes negyedében vitt el az utam. Gondtalan proletár gyer-
mekek játszadoztak az uccán. Senki sem törődött velük, 
ijitazott rajtuk, hogy a jólét nagyon távol jár tőlük. Ruha-
ioszlányok hullottak le vézna testükről. Egyszer aztáu éles 
auiótnlkölés verle lel a csendet. A gyermekek, mint ijedt 
madarak szétrebbentek. Az egyik gyermek valahogyan ott 
maradt. Az autó végig robogott kis vézna testén. Egy rövidke 
sikoly s a CBontok szörnyű ropogása hallatszott. Aztáu 
vége. A szegényes putriszerü vityillókból a kiáltásra egy-
szer csak egy munkásasszony rohant elő. Koldus rongyait 
B kibomlott haját himbálta a szél. Egyenesen odafutott  a 
kÍB áldozathoz. A vértócsából felkapta  összezúzott kicsiké-
jét. Magasra tartotta. Szemei villámot szórtak az ég leié 
s azt kiáltotta: Köszönöm iBtenem, hogy elvetted, legalább 
nem kell többé éheznie és rongyoskodnia. Megdöbbentem. 
Hiszen az igaz, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, 
de nyomorultaknak nem volna szabad lenniök. A nyomor 
szava egészen felforgatta  a lelkemet. Nekem is volt részem 
benne, de még ilyen közel nem éreztem magamhoz soha. 

Sok ideig motoszkált a lelkemben ez az eset, amig 
egy másik borzalmas eset figyelmemet  másfelé  nem terelte. 
Sürgősen haldoklóhoz hívtak. Nyomban indultam. Sok gyer-
mekes cealádapához hívtak. Csak amikor odaértem, akkor 
tünt tel előttem valódi borzaimásságában a helyzet. Az em-
ber elveszítette sok évi betegeskedés után életpárját, AZ 
ellene tornyosuló nehézségekkel egyedül nem tudott meg-
küzdeni. A nehéz haroban alul maradt Látta gyermekei 
nyomorát, caaládja züllését. Nem tudta tovább nézni. Köte-
let vett és felakasztotta  magát. A segítség későn érkezett. 
Livágták, de már nem tudták megmenteni az életnek. Mikor 
odaértem már halott volt. Gyermekei ott jajveszékeltek 
mellette. Tehetetlenül tördelték kezüket Vigasztalhatatlanok 
voltak. Minden zokogásnk, minden könnyük a nyomor szava 
volt. Mennyire bővelkedik an élet ilyen n hasonló esetek-
ben. Ki tndja megállítani a nyomort diadalmas előretörésé-
ben ? Az, aki magáról azt mondotta, hogy meggyőzte a 
világot. P. Oá bor Ana*?.'*-.. 

Tűzmentes pénzszekrények 
birmllyen méretben kaphatók 

Puskás Dénesnél, Mercurea-Ciuc 
Strada I. 6. Duca 86. szán alatt. 
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A csiki székelyek. 
Irta: Gáspár Jenő. 

Seholsem láttam még annyira beigazolva Tain miliő-
elméletét, mint általában a székelyeknél, de különösen a 
csikiakuál. A természet, amely olyan szeszélyes gazdagság-
ban vette körül óriási havasokkal a caiki medencét, azáu 
totta fel  folyókkal  és patakokkal a völgyeit, jellegzetesen 
érezteti a maga erőit a csiki székely típus kifejlődésében. 
A Kárpátok legkeletibb gerince s másik oldalról a Hargita 
havas hegylánca zarja le keletről és nyugatról a csiki me-
deucét, délről a tusnádi szoros hegyei szűkülnek ugy össze, 
hogy CBak BZ Oltnak, a vasútnak és az országútnak van 
kijárása Háromszék (Treiecaune) telé, a szomszédban pedig 
a Nyergestető zárja keresztbe a másik háromszéki átjárót, 
amelynek gerincén gyönyörű szerpentin ut vezet keresztül 
KáBZonba (Casin', ahol 1849-ben Kiás honvédezredes és 
Gábor Áron székelyei állták útját egy hétig az orosz invá-
ziónak. Es északon a Maros (Mures) völgye vezet ki Gyer-
gyóból Marosszék felé.  Ulyan az egész megye, mint valami 
külön ország, mindenfelől  elzárva, csak szorosok és hágók 
vezetnek a külvilágba. Talán azért is beszélünk mindég 
külön Csikországról, amelynek 'fenyvesekkel  borított hava-
sain, a kászoni völgyben, az alcsiki, felcsiki,  gyergyói éB 
tölgyesi (Tulghes) medencében, a völgyekben és a hegyek 
alján meglapuló falvakban  egy minden székely széknél érde-
kesebb és jellegzetesebb nép él: a csiki székely. Természeti 
zártságában fejlődött  ki olyanná, amilyen évszázadok óta, 
nem házasodik még más székely székből sem, egységes 
földrajzilag,  termésietrajzilag, embertanilag, néprajziiag, 
nyelvjárásában és vallásában is. Inkább apró termetű, zömök, 
szép embertípus férti  és fehérnépe  egyaránt, csak a kászo-
niak és a gyimesi csángók növése msgasabb s a még közé-
jük keveredett csikszépvizi (Frumoasa) és gyergyói örmény 
is felvette  a jellegzetes csiki tulajdonságokat Csak a barna 
arcsziut tartotta meg, máskülönben járásában, kiállásában, 
minden mozdulatában s izes beszédében ö is csiki székely. 

Sorsa, történelmi elhivatottsága s a természet vad 
erői a havasok alján, az örökös harccal éa küzdelemmel 
jegyezték el a ubiki székelyt. Akár a Csaba legendát fogad 
juk el, akár a határőrszolgálattal magyarázzuk a osiki szé-
kely virtusos, katonás, harcos egyéniségét, akár a természet 
erőivel szemben való örökös viaskodás fejlesztette  ki a csiki 
székelyben az éberségnek, a ravaszságnak, az ötletességnek, 
a hősi kiállásoknak szinte állandó feszültségét:  a csiki 
székely lelke mélyén kemény katona-típus. Hiszen évszáza-
dokon keresztül állt őrt a Kárpátok gerincén és a szorosok 
kapujában. Szűk völgyekben és hegyek oldalán szinte erő-
szakkal kell kicsikarni a Ibidből még ma is a termést, 
havasok meredekjein kell kaszájával levágni a füvet  a apró 
tehenekkel vagy lovakkal valósággal ístent-kisértő utakon 
kell hazaszállítani a szénát. 

De a Csiki lélek kemény, férfias  és harcos alapvonáaa 
mellett ott van még az érzelmesség, a misztikus iránti nagy 
hajlam s az eleven évődő kedély. Az érzelmesség a leg-
szebb emberi tulajdonságokból takad: a röghöz a család-
hoz, az apró vagyonkához, a szülőhelyhez s általában a 
faluhoz  való nagy ragaszkodásból. A családi érzés erősen 
ki van fejlődve.  Nemcsak egyenes és oldalágon, hanem a 
rokonságnak olyan szövevényein keresztül is, amelynek 
fokait,  ágait és bogait csak Bzékely ember értheti meg. Ez 
magyarázza, hogy egy-egy csiki község tulajdonképpen 
négy-öt családból áll, amelyek ugy keresztül-kasul vannak 
rokoni szálakkal szőve, mint régente a törzs-rendszer ide-
jén. Igy érthető, hogy minden csiki szinte testvére a másik-
nak, vagy legalább is rokona a ez a nagy családi közösség 
teszi még zártabbá, egységesebbé a csiki székelységet, Csik-
széket Csikországgá. Talán ezért is van, hogy a csiki szé-
kely akárhová vetődjék el, mindig akad földijére,  rokonára, 
testvérére s mindig könnyes szemekkel gondol vissza arra 
a templomtoronyra vagy arra a faragott  kapus, zsindelyes 
leuyőfaházra,  amely szűkebb és nagy családjának is sejtje 
volt. Ezzel lehet magyarázni a keménynyakú, keménylelkü, 
sastekintetü csiki székelyben a gyakran a azentimentálíz-
musig ellágyuló érzéseket a a miszticizmus iránti hajlamot, 
amely embsrt és földet,  állatot és havaat egyetlen nagy 
közösséggé olvaszt össze. 

Az a nagy teatvériség és családi összetartozóaág, 
amelyről fentebb  beszéltem, okozza azt, bogy a caiki azé-
kely lelkében és minden érzésében a legnemesebb értelemben 
vett demokrata. Mindnyájan külön egy országnak, Csikor-
szágnak a lakói. Talán egy törzsnek vagy családnak a 
leszármazottjai. 

Csikban a legérdekesebb a birtokelosztás. Alig van 
nagybirtok, de még középbirtok is. Mindenkinek meg van 
a maga kis háza, kertje, gyümölcsöse, néhány véka vagy köböl-
férő  földje,  mindenki egyformán  ur vagy szegény. Még a 
szellemi kiválasztódás sem okoz nehézségeket ebben a nagy 
testvéri érzésben. A székely gimnáziumok tanulóinak leg-
nagyobb százaléka a székely gazdák fiaiból  kerül ki, akik 
éppen olyan csizmásan, piros zsinórral díszített fehér  haris-
nyásan jártak az én időmben a osiksomlyói (Şumuleu) gim-
náziumba, mintha csak falusi  székely legények lettek volna. 
Emlékszem, még érettségire is ilyen székely osizmában, 
harisnyában éa njaaban jelentek meg a diákok a volt idő, 
hogy a koloiiv&ri (oluji) jogáaabálokon valóságos frakk-
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pótló divatot teremtettek a osiksomlyói gimnáziumból kikerült 
hallgatók. 

Nem volna külön ország Csikország ós nem volna 
külön azékely a székelyeégben a csíki, ha nem teremtett 
volna magának kttlön nyelvet is, amely még a többi székely 
székek nyelvjárásától is különbözik. Ez az a hírei csíki 
tájbeszéd, amelynek izét, zamatát leírni, megmagyarázni nem 
lehet. Talán nyelvtndósok lel tudnák állítani a választó 
falakat,  amely megkülömbözteti a csíki nyelvjárást a maros-
széki, vagy az „ő"-ző udvarhelyitől, a zárt e megyében. 
De azt a sok furosaságot,  különleges hangsúlyt, a mással-
hangzó hasonulásnak mindenféle  megcifrázását,  ősrégi magyar 
kifejezések  megőrzését, vagy jövevény szavaknak megezé-
kelyeeitését, amellyel a hétköznapi életben lépten-nyomon 
találkozik a beszélgető, vagy hallgató ember, még a nyelvé-
szek sem tudják visszaadni. Hallani kell a rövid tőmonda-
tokból álló és mégis hegyi folyamként  zuhogó, szaggatott 
s mégis gyorsütemű, félmultu  és bevégzett multu igékkel 
elbeszélő csíki beszédet, amelyben a mondatokat, mint Begéd-
hang köti össze az mássalhangzó s abból a szóvégek-
nek valami különös szájviszhang és utózengést is ad, a 
hangsúlynak azt a boszorkányos hangskáláját, a mellyel a 
csíki beszél. Különösen, ha évüdik valakivel, gyors egymás-
utánban tudja feltenni  kérdéseit. Csípnek, vágnak, szúrnak, 
harapnak ezek a kérdések, hogy azután egy bocsánatkérő 
nevetésben oldódjék fel  a kérdés éle, vagy simogatnak a 
bársonyos tájszavak, amelynek külön zenéje, még sokszor 
külön értelme is van. Emlékszem, amikor 27 évvel ezelőtt 
Egerbe kerültem, mint VII-ikes diák, külön csodaként mu-
togattak, mint olyan valakit, aki két magyar nyelven tud 
beszélni: magyarul és székelyül. Nem hinuém, hogy ilyen 
nagy különbség volna az irodalmi magyar nyelv és a csíki 
tájszólás között, de az biztos, hogyha két székely ember 
az egyenlitOnél találkozik, az eUO *s" betűről, vagy az első 
furcsa  hangsúlyról megismeri egymást s igy ölelkezik össze: 
„Gyilkosteremtette, hát hogy es kerülünk mü ide?* 

Az ős székely foglalkozása  szántás-vetés és az erdő-
lés. A csíki székely kétszeresen löldmüves és kétszeresen 
erdőlő. A kászoni völgy, az alcsiki és felcsiki  medence, a 
gyergyói lapály kevés szántóföldet  nyújt ugyan, dc a jó 
székely tehénkék és lovacskák megmásszak a hegyoldalakat 
ia, ahol megterem a rozs, a pityóka és a törökbuza. Amit 
nem ad meg a löld, megadja az erdő s a havasok alján a 
borvíz forrás.  A híres, nevezetes ditrói (Ditrau) márvány-
törmelékekkel kirakott székely utakon léccel, deszkával, 
boronafával  vagy borvizzel megrakott székely szekerek esi 
korognak. Egyes községekben fejlett  a fazakas  ipar is. 

A hegyek, a völgyek, borvizes kutak és a gyümölcsös 
kertek évszázadokon keresztül hűek voltak a csíki székelyek-
hez és azok maradtak ma is. Néha mikor megrohannak s 
gyermekkori és ifjúkori  emlékek, hallom ezeknek a szeke-
reknek csikorgását, ahogy mennek az országúton. Egyik 
falu  elindítja és a másik szeretettel fogadja  3keţ. Napokig, 
hetekig eltart az ut, mig a fából,  lécből, deszkából, borviz-
ből kenyér lesz. Az apró lovacskák békésen poroszkálnak 
az uton, még éjjel sem pihennek. Ilyenkor ég a rúdra tűzött 
petróleum lámpa a szekéren és a szekeren csöndesen szun-
dikál a „kóber* alatt. Amikor végigjárták az utat, haza-
térnek a faluba.  Lehet, hogy örök egyhelyben topogás, örök 
körbe-körbe ez. De azt hiszem, hogy ez a székelység lété-
nek a titka. 

A romániai Magyar Dalosszövetség közlése. 
A romániai Magyar Dalosszövetség 1937. julius 1-től 

31-ig négyhetes továbbképző tanfolyamot  rendez. 
Tárgyak: I. Enekgyakorlat (éneklés hangjegy után 

ennek tanítási módszere és zenediktálás). 
II. Összhangzattan. 
III. Karvezetés. 
IV. Énekkari hangszerelés. 
V. Zenetörténet. 
VI. Zeneesztétika. 
VII. Folklore-zene. 
A tanfolyamon  a következő kategóriák vehetnek részt: 
I. A Dalosszövetséghez tartozó dalárdák karnagyai. 

Ezek fizetnek  200 lej dijat, illetve ezt helyettük a dalárda 
fizeti.  Ezen karnagyok ellátásáról a Dalosszövetség gondos-
kodik. 

II. A Dalosszövetséghez még nem tartozó dulárdák 
karnagyai, ha a dalárda írásban kijelenti, hogy féléven  belül 
belép a DalosBZÖvetségbe. Az ilyen karnagyért a dalárda 
tizet 200 lej dijat. A karnagy pedig fizeti  az ellátási költ-
ség felét,  azaz 500 lejt, vagy pedig saját maga gondosko-
dik az ellátásáról. 

III. A tanfolyamon  résztvehetnek az előbbi kategóriák-
ban fel  nem sorolt mindazon egyének, kik magukat a kar-
vezetésben tovább képezni óhajtják. Ezek fizetik  a 200 lej 
tandijat és ellátásukról saját maguk gondoskodnak, illetve 
a szállás és ellátás lejében 1000 lejt fizetnek. 

A tanfolyam  szabad óráiban Kolozsvár (Cluj) városá-
ban található gyűjteményeket, muzeumokat és gyárakat lóg-
juk bemutatni. A tanfolyam  hallgatói részt fognak  veuni 
egy kerületi dalosversenyen, mint megfigyelők. 

Felkérjük mindazokat, kik e tanfolyamon  részt akar-
nak venni, bogy a felvétel  iránti kérést legkésőbb lolyó év 
május hó 15-ig adják be erre a cimre: Romániai Magyar 
Dalosszövetség, Cluj, str. Cogelniceanu 7. 

A kérvényben tel kell tüntetni azt, hogy a folyamodó 
melyik kategóriába tartozik s ezt a körülményt az egyház, 
a dalárda, vagy az intézet vezetősége a kérvény záradéké-
Lan igazolja. 

Kolozsvár (Cluj), 1937. április 7. 
Dr. lnczédy-Joksman Ödön Tárcza Bertalan 

elnök. főtitkár. 

SiQkségem van „Transsylvania" Bank-féle  konverzió 
alá esett régi betétkönyvre, az őt év alatt kapandó 
Ssaaeg 60'/o-át most késspénzben kifizetőm  vételár-
képpen. C.m a Csíki Lapok kiadóhivatalában. 8-3 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
— Angbelesou minlaater a ssékely fővárosban.  Aoghe-

leaou román közokta'ásBgyl miniszter április hó 21-én Maros-
vásárhelyen (Targu-Muref)  széleskörű megbeszéléseket folyta-
tott a székelyföldi  megyefinökök  és a vldék'Al behívott taní-
tóság értekeiletével. A megbeszélésekről minden nyilvánossá-
§ot kizártak, de buoureţtl rádióhír szerint az értekezleten a 

zékelyfSld  románosltásának a kérdéséről folyt  tanácskozás. 
— Nem iiabad különbséget tenni aa orsaág állam-

polgárai kőzött. Iamandl kultuszminiszter április hó 17 én 
réastvoU a llberállspárt Jaslban megtartott propaganda gyűlé-
sén. Beszédében határozottan elitélte a szélsőségeket, különö-
sen pedig a nemzeti alapon alló Jobboldali törekvéseket látja 
veszélyeseknek az ország jövőjére. A kisebbségekről szólva 
hangoztatta, hogy nem azabad faji,  vagy vallási a apón különb-
séget tenni az ország állampolgárai között. Ellenkezőleg, a 
többségi nép és kisebbségek között a mély megértés kaposo-
latait Kell kiépíteni. 

— Leégett a temesvári (Timişoara) betegsegélyió pa-
lota. Aprilia hó 19-én a temesvári (Timişoara) betegsegélyzó 
palotában robbanái történt amelytói hamarosan lángbabomlt 
az egész épfllet.  A hatalmas tüzvéazuek két halottja, 50 sebe-
sültje van és meg«einmlstl*t az egész épület. A kár 6 mllllo lej. 

— A kormány bistositja aa ország rendjét. Sassu 
Igazaágtlgymlniszter a legutóbbi eseményekkel kaposolatosan 
kijelentette, hogy a kormány minden tekintélyével megvédi az 
ország demokratikus Irányvonalát és a pultmenti rendszert 
A rendbontókkal szemben sz'goroan fognak  eljárni és minden 
zavargást legnagyobb eréllyel elfolytanak. 

— Tovább kísért aa aránynám. Pop Valér nem mor-
dott le azon tervéréi, hogy a vállalatok alkalmazottainak arány-
számát rendezze. Ugy látszik, hogy rendelettöivéonyel lógják 
ezt a kényes kérdést megoldani, miután a liberális párt elnöke 
hazaérkezik külföldi  ttjáról. — A kereskedelmi miniszter te-
kintettel az uj munkatörvéoy szövegével kaposolatosaa az 
utóbbi idAben megjelent Bzámtalan riasztó hírre, április 23-án 
hivatalos oáfola  ot adott kl, amelyben közli, hogy a nemzeti 
munkavédelemte vonatkozó és egyes {óvárost lapok' an meg-
jelent állítólagos szövegek nem fedik  a resdelettörvények Igazi 
tartalmát. 

— Aa Averesou értekezlete. Amint Ismeretes A veresen 
tábornagy április 22-re értekezletre htvia össze Románia ösz-
szes jelenlegi és volt minisztereit az ország Ügyének megbe-
szélésére. Mintegy száz közéleti fér  ti kapott meghívót az érte-
kezletre, amelyen mindössze 15-en jelentek meg. A megbeszé-
lésen osak a Brat'anu Oh^orghe ujllberália pártja és a Qroza 
féle  EkéBlront képviseltette magát Az értekezlet neui volt 
nyilvános. K'szivárgott hírek szerint azóbakerllltek az ország 
belsó és külső bajai, amelyeket az értekezlet memorandumba 
foglalva  az uralkodó elé terjiszt 

Beok ltngyel kfilOgyminisster  április 22-én Baoureştibe 
érkezett. Hlr szerint a lengyel kUlUgyminl»zter lépéseket tesz 
a román-magyar viszony megjavításának Ügyében. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS I 
Szíves tudomására hozzuk tlsstelt 
vevőtöknek, hogy teljesen moder-
nül berendezett uj rádtóüsletttnket 

május l-el 
as Apponyl házában megnyitjuk. 

V É C S E Y é s B I R Ó 
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Nyilt levél a rádió-zavarókhoz! 
Mélyen  títttelí  Uram  ! 

Sílves elnézését kérem azért, hogy háborgatom, 
de egy pár ssavam lenne Ölhöz. 

Nem tudom Öi tud-e airól, hogy a köz ellensége 
lett, de igy van amióta Öinek villanymotora van báni 
vízvezetékéhez. A sors megengedte, hogy ön a kényel-
mét a legjobban biztosítsa. Régebb rabszólgák hsj'.ották 
a vízmérő kereket, ujabban egy-egy türelmes Bsamár 
járt körbe lankadatlanul, hogy urának Ivó- és fürdővi-
zet merjen, sőt később a szamarat automatizálták és 
m°gBsUI*teU a villanymotor hajtotta tnrbo-ezivattyu. 
Mindaddig nem is voit baj, mig nem jött a rádió, öa 
nyugodtan gyönyörködhetett a technika vívmányában, 
ha bekapcsolta motorját senki nem szldts, de most a 
helyzet megváltozott. Bzabad lesz önt felvilágosítanom, 
hogy Öa tulajdonképpen felcsapott  éter kalóznak, mert 
sok-Bok rádió hallgató türelmét és idegeit rabolja el. 
ö i egyszerűen nem törődik azzal, hogy rádió IB van 
a vllágoo, h^cem háztartási alia'matottjánsk kiedja a 
parancsot, bogy „Mari lelkem, kspciold be a motort 
és bukass cpy kis vizet*, pont o'yantor, amikor a sze-
gény rédiózó a regge l tornát szeretné hallgatni, utánna 
hanglemezeket, egy kia kedvet szeretne ezáltal nyerni 
a napi munkához, de öa ehelyett belegátol aa éterbe a 
motorjával, megferiőzl  a környéket szikrazajaival és 
már reggel bosszúságot okoz a rádiósoknak. Ba ntm 
elég, meri napjában többizör folytatja.  Ugyanis a „Mari 
l-ilkem" elfelrjette  reggel leljesrn megtölteni a víztar-
tályt és eb d után már nincs mosogatáshoz vize, alig 
várja azt a nevzetas fél  2-őt ebéd u án, bogy ismét 
bekapcsol hassa a motort. Öa bisonyára íudja, bngy még 
a rádlÓBOk is várják, aztán egyszerre Bt r;ol Öa IB a 
rádlózókkal, egyezerre kppcso!ja be a motorát a rádió-
sokkal. Öl tud vizet húzatni, d j mások nem tudnak 
rédlósnl. Sót hallottam már ast is, bogy Öi egy pohár 
visért Indította be a motrot, meri kissé langyos volt 
már a víz a csőben, természetesen Igy ez nem mehet 
tovább, Ói egy kis jóakarattal belátja. A jó Bksraton 
van a hangsu'y, remélem es Öaben a legteljesebb mér-
tékben megvan. 

Kérem Eok-sok rádiózó nevében: kapcsolja be mo-
torját olyankor, amikor nincs rádió müeor, pld. délelőtt 
10 órakor pontoBan, vagy délután 4 órakor, hltz csak 
egy kis figyelmesség  kell, semmi más. Aztán kérem, 
hogy teljesen töltesse meg víztartályát, ne naponta 
4-zser részletezze, remélem megtessl öo, rnint tu tur 
ember és mint társas lény. Bst asérl bérem Öltől, mert 
esetleg sajnálna pár ssás lelt a savar mentesítésre ami 
nagyban csökkentené a motor zavarodat. Ugyanis addig 

aavarmentea vétel nem less. amig öaaél nem less 
aavarmentesltve a motor, hiába hirdetnek a napilapok-
ban szenzációs zavarszűrőket és még ast la kilátásba 
helyezik, hogy caökkenti a késafllék  áramfogyasstását 
éa nem kell hoszá szakember, caak bekapcsolja éB késs. 
N»m tud aaaal Benki boldogulni, hiába ngrlk be egy-
egy naiv kereskedő éa még garantálja is zavarmente-
st tő hatását Ursm ez mind nem segít, mert öanél 
van a hiba, pontosabban as öa motorjánál. 

A kis motor ssvaró rezgéseit kibocsátja a háló-
saira, a villanyhálózat, mint adóantenna klsugároaza 
a zavarokat éa a készülék vevő antennája pedig aa 
állomásokkal együtt a zavarokat ls felvess!,  Így astán 
nem lehet klBsürnl, csak keveset, ast Is rosBzul. Ilyen 
tényállás mellett remélem Un nem fog  elzárkózni kéré-
aem elől, a kért Időben f  Jg vizet húzatni. HÍ esetleg a 
zavar mtnte°itáB mellett döntene, ugy kérem aat meg-
tenni, hogy fáradjon  el a Ganz céghez, olt felvilágo-
sítják öit, hogy nem elég egv egv szerű blokkot a kon-
nektorhoz kötni, hanem apróbb átalakítás szükséges, 
de nem veszélyes köttség, mindenesetre kl kell próbálni, 
hogy milyen fajta  zavarmentesltés felel  meg öinél. 
Ugyanis helyenként kell megállapítani a asürés módját. 

Azért bátorkodtam Önökhös szólni, mert önnel 
együtt 60 savaró motoroa van ÓB természetesen nem 
egyeztek össze, hogy egyszerre húzassanak vizat, ha-
nem egyik ebkor, másik akkor, sőt sokan még vasár-
nap délután is arra törekszenek, bogy lehetőleg a vá-
rosban aenti ne tudjon zavnratlanul rádiózni. 

Míg egyazer kérem Öi*, hogy ne felejtse  el a 
kérdáina vizmerltésl Időpontot. Elvárva szlvea jóindula-
tát, ő»<nte híve maradok: Véeiey  Oyula. 

Chestiuni Minoritare. 
Tibb izben magsm'ékeatttnk a Maursr Béla aser-

kesstésében Bucurastiben megjelenő Chestiuni Mino-
ritare (klaebbségl kérdéssk) clmtt havonkéit román 
nye ven migjeleiő folyóiratról.  A má'odlí évébe lépett 
most es a fiizites  kiad HU ujlág, amelyet azzal acíllal 
ludltott kiváló képsjttségü es gyakorlati ut*kot járó 
BBerkeaatője, hogy a magvar nemzeti kisebbség törek-
véseinek szószólója legyen a tárgyilagosan gondolt ozó 
román kösvéleményben. Nem hangulat Írásokkal dol-
gozik. Minden sora adat, szám, történelmi dokumentum 
és valÓBég. Nem a hazugságok népbolonditó eszközeivel 
él, hanem a két nép kibékítésére törekvő tárgyilagoi 
Igazságokkal. Számról-aaámra ciltuiatos türelemmel 
és munkával gyűjti és tárja a román olvasó elé, a két 
nép életéből azokat a kapcsolatokat, amelyek a törté-
nelem fo'yimán  bizonyító erővel mutatják a román-
magyar egymisraulaltiág törvényét. A folyóirat  olva-
sása k'sben látjt az ember, hojy kevés jóakarattal éa 
több lelkiismerettel milyen asépsn lehetne egyengetni 
a testvéri együttélés útjait. 

A Chestiuni Minoritare munkája megbecsülésre 
ssámottsrthitó törekvés. Mindkét fél  számára. Minden 
megjelent Bsáma külön érték azon a területen, ahol 
nem egymás elvadltáBában, hanem a közös munkára 
való összefogásban  látják a jövő blstosltását. 

M>st megjelent 11—12. számában figyelemre-
méltó írásba! foglalkoslk  Románia történelmi hivatá-
sával. A cikk E. Gíjduiak 1861-ben tartott btszédM 
veszi alapgondolatnak, amely hangoztatja, hogy a ro-
mán éa mtgyar nép össsefojá^ából  fényes  jivő szü-
lethet. egym^B hircáutk a vége mind a két nép elve-
szése lehel Következő clkkébín a klaebbáégek ellen: 
vádakat fogla'ja  ÖBize éj számszerű adatokkal igyek-
szik kimutatni azoknak roaazindulitát Különösen rá-
ír, utat annak a mi olyan aok igazságtalansággal Bujtó 
felfogásnak  tarthatatlanságára, hoţy a mai magyar 
kiBebbaéget, amely ezen a földön  mindig békesség-
ben élt a román néppel, nem lehet a régi hibákért 
büntetni. Ismerteti as 1936 november 12-én Kolozs-
váron (C.uj) megtartott katolikus parlamentnek mun-
káját, a Székelyföld  nyomorúságát. As Aatra 186I I 
megalapításának ismertetésével kapcsolatosan érdekes 
adatokat közöl. Az erdélyi románságnak ez a nagy-
multu kulturális egyesülete, amint annak alapító köz-
Hyüié-e bizoayltja, Axenle Sjver indítványára az Altra 
tiszt -1'tbill tagjául választotta gróf  Ciáky György 
akkori ko'ownugyal (C u;) alispánt, aki a romái nep 
törekvés-*! iráit mindig őszinte b?riisággal vlsalfteti. 
A C uji roaián olvasókörnek ezer forintot  adományo-
zott; Alm^u Mara romín közsáinek pedig 5000 hold 
szántót, 1680 hold legj'őt, az lsko'ának erdői, épület-
fát  és pénat adott. Dcyaiebbau aa időben V ad Aloií 
kras'óiiőróayi (CiraO román képviselő Indítványért 
Keca'ieméthy Aurélt a .Sürgöny" elmü bulapasti lap 
ssar.íesz őjét választják az A sir a tiszteletbeli tagjának, 
a román níp Iránt érzett emelkedett gondokodásáért. 

Nyilatkoztokat közöl, Pnaskl-Popovicj József 
s>jtó alatt levő éa a tavasain magyar nyelven meg-
jelenő „Kisebbségi BravUrtun^-ából, amelyek neves 
politikusok, közéleti férfiak  megnyilatkozásait tartal-
mazzák a kisebbségi kérdésről. 

As egésa folyóirat  tartalma, sselleme, a bét nép 
őszinte megbékitéaét szolgáló nemes törekvése meg-
érdemli a IVfigyelést  Bármennyire olyan Idők járnak, 
emelyben az emelkedatt Bzellemü akarásoknak nincsen 
talaja, mégis hissaük, hogy a „Chestiuni Minoritar' 
komoly békülést kereső hangja nem marad minden 
nyom nélkül asokbtn as Irányító lelkekben, ai>lknek 
hivatása megtalálni ennek a két népnek jivőjét. Kiadó-
hivatala: Bucureşti, Calea-Victoriei No. 208. 

Karosfalvi  (Carta) plaotéren, a Bzőcs József-féle 
forgalmas  rőfös  ilalet aseptember l töl késs rak-
tárral, barendeséBsel, 4 szobás lakással hoassabb 
időre kiadó, értekesul lehet 

a-k Ssflos  Jó ase ín él Karcsfalva  (Carta.) 
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Összefogás. 
Varmegyénk egyik legnagyobb társadalmi hibája 

a sséttagoltság. E téren ujy náa kl a dolog, motha 
minden kösaég, tises teljesen külön élna egi-mástól, 
nem is bessélve a járásokról, sőt a régi saáib?o:atá-
Bokoo alapuló nagyobb réBsekről. 

Különösen Györgyé (Gheorgbeni) és vidékére áll 
a fenti  megállapítás. 

Sairkesatónk éa a körülötte csoportosait emberek 
rágjta felismerték  eat a jelen körümények köaött 
igaaáa tarth italian helyzetet Migláuák aat, bogy a 
miataal idikbea ÖSBIBOO kell hoau aa amb íreket, ie-
baatani a múltból kísértő válaiafalakat  éa megismer-
tetni aa értékeket. Egyidejűleg ugyanes a gondolat 
fog  alkoBtatott egy gyergyói (Gieorghen) saellemi cso-
portot la. 

Régi igaaság, hogy a jóhlsaemü emberek egy-
másra találnak. Igy erkesett közöd nevesőre a két 
csoport. StamélyeB megbasséiéa soréi mig jobban ki-
domborodott aa egymásrautaltság gondolata a ebből 
kiindulva elhatároaiák, hogy a „Csiki L»pok*-on ke-
resztül fogják  m9gtsremtenl a rég várt ösasefogást. 

Lipuok örömmel karolja fel  a gondolatot. 5 hogy 
aa valóságban ls testet öltbeBsen mai naptól fogva 
.Gyergyói élet* cim alatt rovatot nyit, amit aa ottani 
szellemi cioport rendelkexeaére bocsát, ahol aa elkép-
zelések, problémák, közérdekű hirak hetenként nap 
világot latnak B ezial ténylegesen la beindul aa a 
munka, mely a BséttagollBág megszüntetésére irányú 

Aat hlssaük jó muokét Indítottunk be. R iméljük, 
minden Jóhiszemű ember támogatni fogja  elgondolá-
sunkat, msly a mostani körülmények köaöti elBŐrendü 
köaérdek. 

( S y ţ r g y o i ţ l ţ t 
megnyilvánulások. A belyárak ne legyenek tnl magasak, 
legalább ne magasabb mint bármely nagyvárosi fott-
ball csapat mérkőzésein..: 

Kérjük a köaönBéget legyen áldozatkészebb a 
a sporttal aaemben, legyen BB bármilyen vonatfeoB&u: 
foot-ball,  atlétika vagy tennls éa látogassa Inti-nziveb-
ben. Gyergyó közönsége évenként clrca 30 milliót költ 
dohányra éa ssesseaitalra, tehát ne sajnáljon egy pár 
lejt testnevelési célokra ts fordítani. 

Végül pedig BBÓInnk a köantálatnak örvendő eport-
akarnokokhoa éa arra kérjük, ne akarjanak minden-
képpen döntő befo'yiat  gyakorolni Gyergyó felfelé 
Íveld sportjának alatu'ására éa ne gördítsenek aka-
dályokat a aavartalan fejlődés  elé. 

GyergyóBBentmlklÓB (Gheorghenl), 1937 április 21. 
A. G. 

Has-, élelmiszeráruk és bérkoosi ár-
megállapítás Gyergyó - Szentmiklóson 

(Qheorgbeni). 
Aa elaőrendü köasattkBágleti cikkek és a bér-

kocsik saemeiyasállitásl árszabály ozáeát as 1937 évi 
április hé 20-tól május bó 20-ig ér/ényes hatállyal a 
varoBi idóköai blaottaag BB alábbiakban allapitotta meg. 

I.  Lisztek: 
Barna fcuiaUsat  klgrmja 
Köaép febér  Hsat 
4 es Bsámu fehér  főaő 
0-ás fehér  llsst 
Tengeri Hsat . . . 

II.  Kenyér: 
Barna kenyér klgrmja . 
5 öa aaámu febér  Hsaiból 
0-BB fehér  Hsaiból . . 

III.  Hua: 
I. OBBt. marbahna klgrmja 
Növendék és II. osst marbahna 
Szopó borjú 
Sarieshus . 
Serteakaraly . . . . 
OlvasBtanl való szalonna 
Haj (olvassiatlao) 
Zur (olvasatve) . . . . 

7.— 
9.— 
9.60 

L»i 10.50 
Líi 4 50 

Lai 
L*1 
Lel 

L?i 6 60 
Lel 9 -
L*1 10 — 

LjI 20 — 
Lal 16 — 
L:i 26 — 
Lal 26. -
Lal 28 — 
Lai 30 — 
Lal 32 — 

. LI ii 40.— 
IV.  Vendéglők  ée szállodák: 

Déli étlap: 
Hus- ás csorbalevea a vendéglőben I. oast. 

borjn vagy sertés Bttlttel . . . Lal 30-
10 deka kenyér és II. o. sütemény Lil 25.-

Esti étlap: 
Sült v. pörkölt. I. o. gyümölcs v. sajt Lai 25.-
10 deka kenyérrel II. o. Lei 20.-
1 liter tehén tej Lii 4.-

V.  Bérkoosik: 
A városból aa álloatásig v. vlasaa 1 Baemély Ld 15.-
Éjszaka 1 szemely • Lil 20.-
Mtnden további aaemály nappal . L;i 10.-
Éjscaka . Líi 16.-
'/« orai viteldíj a vároaban • Lii 20-
*/i órai vite'díj a vároBban . • L >i 30.-
1 órai viteldíj a városban Lei 60.-

A fennti  tarifák  saámittatnak reggel 6 érától 
este 9 éráig, éjjel 50V, pétdíj BBámittatik. 

VI.  Cukor: 
Sávegcukor klgrieja Lil 30-
Kockacukor klgrmja . Lel 31.-
Porcukor . . L»i 30.-
Kristálycukor . . . Lal 29" 

S P O R T . 
Kasdatél vette a spart élet városaikban ls. Kát 

két merkóiBB volt a helyi L:c3ul Bfantul  Nloolae és 
ai 8. 8. G. csapatai kősóit, meiyeket ntóbbl 4.2 és 1:0 
aranyban nyert meg. Pénteken, 23-án Bfi.Gneorghe 
jataaik, Bslntén bajnoki mérkőaéBt, aa 8 8. G as oltani 
Ba. II. T.-vel. 

Mielőtt komoly munkára kerttlne sor, egy pár 
Bsavunk volna ngy a játékoao^hoa, vesetőkhös, mint a 
nagy köaónaéghea. 

Esősorban ia a játékosok vegyék komolyan a 
dolgokat éa a sportsserü életet. Legyenek fegyelme-
settek, hogy a mult ssomoru tapasstalatai ae ismét-
lődjenek. 

A vesetőség pedig Igyekesaen a lehelőséghes 
mérten váltoaatoa Jó programot össaeállltanl, hogy a 
kdsSnség érdeklődését mind Inkább megnyerjék a «port 

H Í R E K . 
Egy távirat... 

Késő este volt már, amikor kézbesítették a távi-
ratot. Némán meredtünk magunk elé egy pillanatig, 
m^g a kézbesítő sem mozdult, aki tudta hogy BZO-
moru birrel jött. 

KónnyeB, szomorú éjszaka volt. 
Hiloxp délután négy órakor temetik... 
A távolBág több mint hatszáz kilométer, kóaben 

orsaághatár. 
Kapkodó, izgalmas telefon  beszélgetések és tá-

virat váltások eredm ínyeként, a beiyl rendőrség főnöke 
a legmesasebbmenő jó indu attal javuBol három napi 
határátlépést. 

A tematéa napján reggel a határnál állok éB 
sar<ntül hiaíitn, hogy diiuiáa n é g y órakor, olt lehetek 
a véfilsít»BBégnól. 

Újból tavedtem... 
Nem engedik, nem adhatnak határátlépést. Hiába 

mlodso könyörgés, biaonyllás; n> m lehet. Nincsenek 
rendben ts iráa&im. 

Felnéztem a messzi magasba a mélyen a földre 
Ei, a végtelen mezőkön, ahol olyan asép eöld volt 
minden, Náztam a virágba bornlt fákat  B hallottam a 
madarak dalolását. Tavasa, napsütéses tavasai reggel 
volt... É'et... Ciak bennem balt meg valami újra. 

Fátyolos Bcemmel néztem kl a visszafelé  Bzaladó 
meaőre a dacára hogy voostom ellenkező irányba ho-
aott, én... én a lélek aaárnyáa repültem egy leaárt 
soporsó mellé, u olsó líten hoaaédit mondani egy öreg 
BBBaonynak aa Édesanyámnak. C .̂ L 

— Majláth püspök Jubiieuma. A gyergyó-
aaentmiklóai (Gbeorgh^n ) hívok m\r hetek óla késisUi-
oek májua l-re, bogy minél impo<wsabb keretek kö-
aött ünnepelhessék betegen fukvó  fópé^ztorukat,  Maj 
láth püspököt, aki papp^santelóaének 50 ik, püfcpik-
aégének 40-lk határkövóhee órkenfctt, 

— Május 9 én aaavalo-est leaa Gyergyó 
saentmiklóson (Gheorghenl). A róm. kath. egyház-
község május másodikán vasárnapján, aa Anyák napjaa 
— szavaló-eBtet reodta — ms joek keretében Mécs 
éa Ady verseket ad elő Csendőr JJDŐ aegedielkóBB, 
aki eddigi eiőid^Baival la nagy sikereket aratott. 

— Hadirokkantak gyülese Oyergyöaaent-
mlkloBon (Oheorgheni). G>ergyószentmialóB és vi-
déke hadirokkantjai közeljövőben nagygyüléa kerete-
ben akarják megtárgyalni as ő*et ért sérelmeket óa 
aaok orvoilásanak lehatőjéget, ntveaeteaen kérni fog-
ják tüal- és épületfa  Bzükségieteinek klelégitesét, ami-
hez eddig aa I. O V. törvény 44. szakaszában blato-
aliott jogaik dacára aem jutottak hozzá Továbbá ille-
tékes helyen BÜrgető lépéseket kívánnak tenni a nyug-
dijaiknak aa egységesítő törvény keretein beiől vaió 
felemelése  érdekébeo. 

— Klnbháaat épit a Oy. S. C. 1937 évi ápri-
lis hé 18 áa megtartott évi rendes köagvd esen eina-
tároBta GyergyószentmlklóB (Gaeorghem) város spori-
"gyesülete a Gy. 8. C., hogy a Te.ntee-keribe a mar 
maglévő teniszpályák mellé, a mai idők igenyei-
oric megfuleiő  K ubházit épít. Erre a cáira a köitség-
vatéaben megfelelő  összeget irányoatak elő. R •méiia, 
hogy még a nyár folyamán  átadhatják a házat rendel-
tetésének. — AB épüle'ben terv aaeriit öltözőket, 
mozadókat, korcaolya éa jogkoroogütő szakosztály ré-
azere nagyobb melegedőket, irodát éa felügyelő  Bse-
mólyzetl lakást fognak  berendezal. — A köegyülés 
Dr. Bsnke Antal elnök veaetéaévei a Bsakosatályok 
vezetőit Jelölte kl az ötöa épitő bizottságba, mig annak 
felügyeletére  építő gazdaként Dr. Gaál Alajost óhaj íja 
megnyerni. — Aa epltkezés kapcsán ugyancsak a jág-
pályát la áthelyeal a sportegylet a Tenisz-kertbe. — A 
több mint 50 éves muitu egyeBület veaetősége meg-
felelő  keretek éB ünnepségek között, a testver egye-
sületek bevonásával fogja  átadni aa uj sport hajlékot 
éB jégpályát a rendeltetésének. 

— Kegyes adomany a gyergyósaentmiklósi 
(Oheorgheni) arvahaanak. A Gheorgbeni Gazda-
sági és Ipari Hitelsaövetkezet ld. Bajna Andráa egyik 
alapító tagjáaak, több éven alelnökének temeteae alkal-
mival kossorumegváitás elmen 200, Katlószáa lejt ado 
mányozott az árvahásnak. 

— Lopásért — 15 nap. Meael Lajos gyergyó-
ditrói (Dltran) lakóa lopás vádjával került a beiyi tör-
vényszék elé. A vádirat nserlnt Küsmödl Farenc asa-
talosmühelyéból egy 1500 lej értékű aa'.ut viit ol a 
vádlott. A törvónysaék belgazoltnak látta a büncseiek 
ményt s aa enyhítő körülmények figyelembevételével 
16 aapl elsáráars ítélte Msielt 

— Booletataa Sportiva (Gheorghenl.) S. B. G. 
rendes évi közgyűlését folyó  évi május hé 4-én, a ta-
gok kellő Bsámban való meg nem jelenése esetén pe-
dig a rákövetkező 8-lk napon, — tekintet nélkttl a 
megjelentek ssámára — a .Central* ssálló nagyter-
mében tartja meg. As elnökség. 

A sepslsaentgyörgyi (Sft.-Gheorghe)  Zene-
saövetség hangversenye. A Zaneaaövétség cBlk-
megyel (Clnc) oaalálya Molnár János karnagy veseté-
sével, Ctomafalva  (Ciumanl) kösségben tartja meg 
idei aeneveraenyét, mely alkalomra, a rÓBBtvevő zene-
karok, nagy buzgalommal készülnek. A siker bisonyára 
nem marad el, amiről annak idején részletesen beszá-
molnak. 

— Haiaioaás. Mélik Istvánná szül. Láiiár Matild 
április hó 11-én, rövid Baenveeéa után, 87 éves korá-
ban maghalt. Temetése folyó  hé 13-án voit. A remetei 
caaládi sírboltba helyeatek örök nyugalomra. A Nagy-
asszonyt Bzéleskörü rokonaágán kívül a község osstat-
lan részvéte la kísérte utolsó utján, akinek elhunytával 
nemcsak a saegények éa árvák, de több jótékony Intés-
mény la igen sokat vesztett. 

— Résneg emberek nem utaahatnak a 
roman vasutakon. A Cfr.  vezérlgazgatózág uj ren-
delkezese alapján Ittas ember a jövőben nem saállhat 
fal  B vonatra. Az ilyen ntaaokat aa első állomáson 
leazállitják. A jegy nélkül talált utasok büntetését la 
felemeltek,  amennyiben már as elBÓ kihágásnál 500— 
1500 lej a büntetés, a másodiknál pedig 15 napi el-
zárás. A vonatok Bsemélysete rendőr-tisztviselőkként 
működnek éB fegyvert  fognak  viselni. 

— Nem / árulnak marhahúst a gyergyó-
aaentmiklosi ^Gheorghenl) mésaárosok. Gyergyó-
saentmiklóaon (Gbeorghen ) 18 lejben állapította meg 
aa árak szabályozásával megbízott Időközi-blsottság a 
marhahús árát. A mészárosok kifogásolták  est, Bőt arra 
aa álláspontra helyezkedtek, hogy a mostani Bsarvas-
marha árak mailéit llyea alacsony árban nem tndnak 
hmt adni. A város ársaabálysé bizottsága azonban nem 
engedett, mira az összes mészárosok beszüntették a 
marhavágást B egy hét éta caak serléa-, borjú- és 
báranybus áll a fogyasztóközönség  rendelkezésére. 

— Halaira gaaolt földbirtokos.  Ciáky György 
gyergyósaentmlklóal (Gheorgheni) gazdálkodó Miklés 
nevü fia  kíséretében Krumplival terhelt szekérrel akart 
áthaladni Vakár Lijos földolrtokos  területén. Vákár 
vasvillával felszólította  a jogtalan .utalókat,* hogy 
keressenek más kijáratot ÓB ne tegyék tönkre a földjét. 
Caákyák nem engedelmeskedtek. VessekedéB keletke-
zett, malynek során Vákár földbirtokos  a sulyoBan ter-
helt szekér kerekei alá kerüli a néhány nap múlva 
belehalt suyos sérüléseibe. Az üggyel moBt foglalko-
zott a helyi törvényszék. Ennek során a vádlottak assal 
vedakestek, hogy Vákár vasvUIahadonásaáBBal és a 
nyomában keletkezett zűrzavarral megbokroallotta a 
lovakat. A toborzékoló állatok elütötték és igy került 
a szekér alá. A kereaatkórdések Borán a vádlott apa 
és fii  ellentmondásba keveredtek aa egyes réssletek 
felett,  mire a törvónysaék helyaainl tárgyalást rendelt 
el. Janiui 5-ikén a tör/eoyjZ6k büntető tanácsa a bely-
sainan fogja  megáilapitanl, hogy véletlen BserencBét-
lenaég, va^y bűncselekmény áldoaata-e Vakár föld-
blrtozos ? 

— Kihágások. Költő Ignác gyergyócsomafalvl 
(Ciuman ) gazda hatÓBágl vizsgálat nélkül bust helye-
zett árujiiáaba. Feljelentették B most a törvényszék 
500 lej bírságra Ítélte. Tilea Joan gyargyótölgyesi 
(Tulghes) lakós a köaaég erdőültetvényoben marhákat 
iOjCelteteit, amiért 2700 lej bliságot kapott. — Márkos 
Dlményné és Gyenga Gergelyné cslkdánfalvl  (Daneatl) 
asszonyokat tiltott pálinkafőséBen  érték az ellenőrzéssel 
megbízott pénsügyl közegek. A falvett  kihágáal jegyső-
könyvek alapján a törvényszék 5—5 ezer lej blnággal 
sújtotta ez asszonyokat. — Erdőkihágás elmén Luka 
Miklós gyergyótölgyesl (Tulghes) gaadát 4000, Ferenca 
Jacos cyergyótekerőpatafel  (Valea-Biramba) földművest 
1300, H igyes Pai cslkbánáfalvl  (Bancu) lakóst 1000, 
Kements Ferenc gyergyószsotmiklóai (Gheorgbeni) 
gaadát 300 Os Bójthe Ferenc kászonlmpéri (Imper) 
földművest  1500 lej pénzbiraágra Ítélte a törvényasék. 
A kiszabott bírságokat behajthatatlanság esetén a btk. 
vonatkozó intóakedaael alapján fogbásbOntetésre  vál-
toztatja át a bíróság. 

Mussolini 
SZÉKELY MÓKA.: 

A remetei (Remete») Gasdakörben 
beszédet fogják  a rádión. 

Bemondó:  — Mussolini most halad el as éljensők 
sorfala  köaött fehér  lován. 

Jakab  Alózai a szegény megjegyzi:  — A sár-
gámat látatlanba es elcaerelnem vele. 

Folyó  hó 24. éa 26-én, szombaton éa vasárnap as 
Urániá-ban 

.NAPSUQABKA* 
ez a nagyszerű éa pompás fi/m  telitve  van zenével, 

tánooal,  énekkel,  vidámsággal  óa boldogsággal. 
Főszerepben:  Shirley  Templa  ás John  Bolas. 

Zsögöd (Jigodin) községben e l adók : 
épületes bslsöság, gazdasági épslstekkel jól 
berendezve, clrca 5 hold szántó, >/* része 
1935 -36-ban lucernával és V* része régeb-
ben fűmaggal  befüvesitvs.  - Cim a kiadó-
hivatalban. 3_j 



oldal. C S Í K I 17. sám. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— UJságlró-kongresBsus. A Romániai Nép-

kisebbségi Ujsáclrósserveset májua 2. és 3-ik napjain, 
Tusnádfürdón  (Tuanad Bal) tartja rendea évi kongresz-
Bzusát, melyre a kisebbségi ujságlrósze'vezetek városi 
éa vármegyei caoportjat 4—6 kiküldöttet küldenek. Ijy 
60—60 hivatásos éa snlyt Jelentő kisebbségi njaágiré 
találkoalk a fürdőhelyen,  melynek ebből csak hassna, 
még boasá nagy banana lehet csak. Megvagyunk győ-
ződve, hogy a aajtó munkásalt messzemenő jóindulattal 
fogadják  a fürdőhelyen  a mindent elkövetnek, hogy jói 
éressék magukat ott éa kellemea benyomásokkal tá-
voaaanak. 

— A törvénykeaési hatóságok hasvéti ssü-
nete. Aa lgazságügymínisster rendelkeaéae aaerint a 
törvénykeaéel hatÓBágok húsvéti szünete április 24-én 
kezdődik éa májua 11 ig tart. 

— Doktorrá avatás. A kolozsvári (Cluj) egye-
temi jogi kar folyó  hó 17-én főglmuáalumuok  végzett 
növendékét, Csutak Gábort aa államtudományok dok-
torává avatta. 

— A polgármesteri hivatal kérése a kő 
BÖnséghoa. A város polgármesteri hivatala esuton is 
kéri a közönséget, hogy a kövesés alkalmából a hásak 
előtt formált  gyepesített területeket virággal beültetni 
ssiveskedjenek. Egyben kéri, hogy a gyermekeket, al-
kalmazottakat figyelmeztessék  a vlraggal beültetett 
területek kímélésére és védőimére. 

— Hájas hó 2-an tartja a C. B. C. jégkorong 
ütő ssakosztalya a „ Bucureşti" szálloda éa étterem 
megnyitáaával kapcsolatos teaestjét, amelyre ezúton is 
meghívja Mercurea-Ciuc város és vldeke sportkedvelő 
és táncolnlazeretó közönségét. 

— A kiskereskedők és kisiparosok üaleti 
könyvveaetése. T.mlaoarin a pénzUgyigatóság köze 
gei több hentes üzletben jegyzőkönyvet vettek fel  és 
bírságot róttak ki aaért, mert az Illetők nem vesették 
az előlrásszerlnti könyveket. A hentesek a bírságolás 
ellen a törvényszékhez felebbeatek  s a bíróság beiyt 
adott a felebbeséBeknek  és a kirótt bírságokat törölte 
aszal aa Indokolással, bogy a hentesek la kisiparosok 
a mint Ilyenek, nem kötelezhetők az előirt könyvek 
vezetésére. A bíróságok több hasonló esetben a fenti 
álláspontra helyeskedtek s remény van rá, hogy a 
pánsügyi kormányzat is be fogja  látni, bogy a kis-
kereskedők és ki-Iparosok nem vesetbetoek könyveket 
s az ids vonatkozó retd eletét mcdontanl fogja. 

— Agyafart  vendég VL-g  1934 ban tcrt^nt, 
kojy Gál János gyergyós^ntrokiósi (Gheorgheni) n»p-
számoa ember beállított L^joa Ferenc calkd&rfilvl 
(Danesti) Ismerősében és szállást kért. Munkakeresés 
ürügye alatt bárom n*p:g vendégeltette magát, amikor 
kijelentette, hogy semmit sora sikerült elérnie es tovább 
utaalk. Szíves házigazdái m*g útravalóval ls fdtariaz-
nyálták a csak néhány óra íruva vették éazre, hogy 
vendégük egy rend ruhát, egy pír csizmát, egy sapkát 
éa egy zsebórát magával vitt. A szomszédok segítsé-
gével bajtóvadássatot rendestek uténnt, de más nyomot, 
mint a mesőn levetett ócska holm-jalt nem találtak. 
E4ek mindennél beszédesebben bizonyították, hogy Gál 
kiö'.tösködö.t s vendéglátó gardájától ellopott ruhAkbaB 
akar ssolgálatot keresni tovább. Az ügyet most tár-
gyalta le a helyi törvényszék a a beszerzett bizonyí-
tékok alapján egy évi fogházra,  5000 lej pénzbírságra 
és 3 évi politikai jotvesztésre ltél'ék Gál Jinost. 

— Felmentett kereskedőnő Annus id ĵ-ta 
nagy feltüoéBt  keitett városunkban, hogy G:o?sberg 
Franciska ktraskedő.iót katonai ügyből kifolyó  veszte-
getés kísérlete gyamja alatt letartóztatta aa ügyészség. 
Kisóbben szabadlábra helyeztek a kereskrdőnőt, de BB 
eljárást tovább fo  ytattáV ellm®, sőt a törvényszék bit 
hönapi fogházra  ltel.e. Fil<;bbez*s torán a napokban 
foglalkozott  a marosvásárhelyi (Targu Murea) tábla az 
üggyel B a bósserseti Ngon<itekok alapján jogerősen 
felmentette  Grossberg Frai clakát cz e'lene emelt vád 
és következményei alól. 

— Tűzmentes pánoél pénzsaekrények bér 
mlior megtekinthetők a Vakér üzleib>n, ahol m?gren-
delébek ls i>szközoibHtők B azoV t4tsz'!H*z"rlntl mére-
tekben teljes felelősség  mellett a Pu*Vá-i-féle  g/pjavltó 
műhelyben 25—30 napon belül elkészülitek. 

— Ötven ssaa lekos vaaati kedvezmény. 
Az államvasutak vezérigazgatósága 50 .száza'4kos vltel-
dijkedvezményt léptet életbe a román hutvó'l ünnepek 
alatt. A kedvezmény áprl ls 30 án éjjel 12 órakor ken-
dődik és május 25 án éjszaka 12 órakor j^r le. A k< d 
vezmény nem vonatkozik a gyorBvooati pótdljr*. 

— Nagyaránya pénzhamisítást lepleztek le. 
Az utóbbi időben arra lett figyelmes  a fővárosi  randór-
Bég, bogy nagymennyiségű és kl;üriő*n sik-iüit 250 
lejea hamisítványok kerülnek forg/tlomta.  A htmls 250 
lejeses olyan tökéletesek volUfc,  hogy azokat a azas-
ember la csak nehezen ismert? fel  éa mindössse acnvl 
volt a különbség, hogy a hamisitváayokon Őfelségének 
a kóps valamivel erósebben domborodott kl, mint a 
valódi pinseken. A nyomozással a fő  táros legkiválóbb 
dstektivjelt bízták meg, akik a kolozsvári (C .ujl) rendőr 
Bégjei karöltve rövideBen megá'apltották, bojy a hamis 
pénsek Szllágymegyéból (Sali-j) kerülnek forgalomba. 
A randirság a nysmoi ahpján rajtiüléssaerü n meg-
lepte a Bsliágymegyei Borsa községben levő Freunl'ch-
család olajmalmát, ahol valóságos hamis péizgyárat 
talált. A további nyomozás mintegy negyventigu tár-
saságot lepleaett le, akik közölt olt van Zmm irmnnn 
Emii mechankua 1B, városunkiak egykori lakóit, akit 
1931-ben bamlB 20 lejraek gyártása miatt elitéltek 
volt. A viasjálat kiderítette, bogv a hamis pénzgyártók 
mintegy 20 millió le] értékű 250 lejest koatnk for-
galomba. 

— Hirdetmény. Az 1934—37 évre szóló betegsegélyzó 
kSnyveoakéknek ajakkal való kicserélésére és az 1936—37 évi 
járnlékllapok visszavontaira, valamint as 1935—38 és 1936—39 
évekre szóló betegsegélyzó! könyvecskéknek érvényesítésére 
vonatkozólag tudomására hozzak az ös8Z;SklBmnnkaadóknak, 
hogy a Társadalom Biztosító Puniti ' (Betegsegélyzó) ellenőrző 
kOzegel, a fal\11  vizsgálás alkalmával, amely Háztól-házra fog 
megtönénn*, a fenntl  munkálatokat a helyszínen fogják  elvé-
gezni. amelyek oéljából tehát a klsmonkaadók nem fognak  a 
Társadalom Biztosító Pénztári Hivatal helyiségébe személye-
sen menni. A munkaadók kötelesek a betegsegélyzól bélyege-
ket a járalékl lapba a dolgozott ldóre mindvégig beragasztani, 
elleneseiben kl leBznek téve a Társ. Blzt. Egységesített Tör-
•ényénék 103 és köv. paragrafusaiban  elilrt büntetések meg-t 
fizetésére.  Felhívjak a biztosított k slpart munkaadók figyel-
mét, hogy 1937 április hó 1-tól a Társ. Blzt. TBrv. 41 lk sza-
kasza értelmében kötelező módon a 3 utolsó bérosztálynak 
megfelelően  kell járulékaikat fizetnlOk,  vagyis: ha egyedül 
dolgozik a lll.-ik osztálynak, (22 lel hetenkint), tanulókkal 
IV -osztálynak (30 lel hetenklnt) és ha a munkásoktól (segé-
dek) segítve dolgoznak az V.-ik osztálynak (üti lel het) meg-
felelően.  Minden fenntt  rendelkezésekkel ellenkező, edilg en-
gedélyezett beosztás 1937IV. 1-től érvénytelennek lesz tekintve. 
Azon nagyvállalatok (nagy munkaadók), amelyek illetékeiket 
bérlajstromok levonásával fizetik,  a járulékl lapok visszavoná-
sánál és a betegsegélyzól könyvecskék átoserélésénéi ugyan-
úgy fognak  ejárnl, mint az elűző években, vagyis miután as 
ös-zes fizetés  Jajstroml bélyegek (tlohetek) a járalékl lapba 
be lesznek ragasztva, ngy a betegsegélyzó! könyvbe (9 old) 
valamint a járulékl lapba (10 old.) az összes beragasztott heti 
bélyegeket és tlohetekct osztályonként éB végül összeg ive 
be fogják  vezetni. A járalékl lapok az ő folyó  számuk szerint! 
soi rendben, megkezdve a legkisebb száma lappal, egy kimuta-
tásba lesznek bevezetve és azután ugy a járulékl lapok, vala-
mint a betegs»ftélyzói  könyvecskék az Illető Társ. Blzt. Pénz-
tári Htvatilhoz lesznek előterjesztve érvényesítés, aláírás és 
becserélés végett. A szükséges kimutatási Űrlapok a Társ. 
Blzt. Pénztári hivatalnál ^Betegsegélyzó) beszerezhetők. Ilivel 
ezen munkálatok nagy fontosságnak,  kéretnek a munkaadók 
ezeknek a betartására és elvégzésére a ltgnagyobb figyelem-
mel tekinteni. M.-Uiuo, 1937 április 20 

Oficial  de Aslg. Sociale U.-Cluo. 
— A rosszul sikerűit haaasaag büniiggyel 

végződött. Lukacs Lőrinc csikmadefaivi  (S.̂ Uieni) 
fiatal  gazdi kei hónappal eaeióii vezette oltárhoz Mihály 
Ju lansa caikssépvlsl (Frumoasa) leányt. Nahány nappal 
eaelőlt a fiatal  asszony otthagyta aa urát B másnap 
szülei éa fivére  kiBéreteben szekereken a bútoréért 
visszatért. A butorkiadás körül veszekedés keletkezeti, 
melynek hevében a m-inyicske fivere  fejszével  támadt 
a sógorára. A helyszínre erkezó cjend*rök ak&daiy óztak 
meg a meggondolatlan tmberi a gyilkosságban. A helyi 
ügyészség vizsgalatot rendelt ei az ügyben B minden 
jel arra mutat, hogy ssabélyazerü büoügyl eljárás fogja 
lezárói a rosszul sí kerüli házassagoí. 

— Kirándulás aa Egyesköre május 1., 2 ts 
3-án az E. K. E. csiksseki o;Zi. kirándulási rendez a 
brassói B. T. E. tagjainak részvételével az Egyesiére 
(<s onnan a Gydaostóra) H lyet a menedekbasban 
ciafc  anuak biztosítanak, aki április ho 29 élg a Dárr-
Uzleiben jelentkeaik. 

— Köaerdek. A kiskereskedőit éa kisiparosok 
kötelező könyvvezetése. A pénzügyra niezterlum bt ille-
tékes kimtrák közbeojárasara a kiskereskedők és kis 
ípsneok előirt kónyvvezetesl kötelezettségét folyó  évi 
junlus hó 16 eig felfüggesatette.  — Tehai fenti  erd : 
keltek a regísterakel (pénztárkönyv ea leltárkönyv) c^ak 
juoiu i 16 tói kezdve kötelesek vezetni, de remeny van 
rá, bogy ez Időpontig Bikerümi fog  a pénzügyi kor 
manyzatot jobb be.átasra birnl éa a kiskereskedők éB 
kisiparosokat a könyvek vezetése alól teljesen ft>l  fog' 
ják menteoi. 

— A Tordai-haaadek monograflaja  díszes 
kláüitBau könyv alakjában junius végén fog  megjelenni 
A szerzője a közietn-rl hoianlkus Nyárády E. Gyu'a 
s a kiadója tî. K. E Erdtlyi Kaipát EgytBÜ.'et, nme.yDtt 
a Torddi-basadeknál egy nsgyBtab&hU, luriista-mállója 
van. A könyv körülbelül 100 drb rajzot, feoykepst  es 
6 spines tirképel hoz; terjedelme 10 ív s előfizetési 
ára 240 iej. A kóuytr.e e hó végalg lehet e őjfgy^zuí 
az E. K. E ciilrszékl o.sztáíyánái, a Diirr-fale  üzletben 
va;y Vamszer Giza tanáraál. 

— Nyoioeves aüket-nema gyermek gyújto-
gatott. Mdit számnnkbaq j^it-ztük, boty Gyergyti-
kilyenfjiVb  (Cinen.1) közsagben Jikab F^recc gazda 
istaiiója tüaut fogott.  Az áprilisi tsolood ezelben gyorsi>u 
terjedi a tüz s fulóra  leforga-a  aialt 12 gazdasági 
ép.íiei âlioŞ| lángokban. A fa  u ed a környék ery^si-
teit lüzoitóságt kömény munkával tudta a tüz további 
terj desét megakadályozni. A tűzesettel kspciolatos 
CBendórse î vizsgalat most fej.-ződa.t  be, msiynetr Borán 
megáll»p:iottat, hogy a tüz-jt J .«ab Feri-nc oyo csveB 
süzet uoica fi  c-kaja idézte n ó A játszókt dvébtn lovó 
gyermek felmeni  edesupja Istállója padlására, össze-
kaparta a Bzénsmtrndv&nyoLat B meggyújtotta. Jelekkel 
ciagysrazia es Ismetelte el a tüz keletkezesét. Az 
ügyész 'ég meg nem dia tölt a szerencsétlen gyermek 
további sorja falói,  síit egyelőre a szil.el gJDdjznak. 

— Kifosztottak  a lakasat Antal Bala gyim^s-
kösép oki (Luccidejos) gaxdékltodó fai  jelentést tett az 
oitani csendóraégen, bogy ismeretlen tettesek éjjel be-
hatollak a lakásaba s egyik szobáját takarékosan ki-
ürítették. Tibb mint 10 0G0 lej ertéktt rnba- és fehér-
nemükkel vittek maguikal. Annak a gyamjának cidolt 
kifejesesl,  hogy a betörést a fa'uban  nebény nappal 
azelő.t üvegnemtteket áru ó cigány társaság követie el. 
A csendőrseg erelyea nyomoaáBt vezetett be a tetteBek 
knzrekeriiése érdekében. 

NYILTTÉR.*) 
Figyelmestaté*. 

Fiam, Kovács Lajos magát az ai<al fi  gydem alól kivonva, 
a szülői házst 1937 évi április hó 23-án tadtom ÉB beleegye-
zésem nélkül elhagytr. Tttiéért semmi felelói-aéget  nem 
váll.lok. — Csíkszereda-Merourea-Ciao, 1937 áprll B hó 22 

Eováos Lajos, nyomdász 
*) E rovat dat t közlőttakért nem vállal felelős-

sévet a Szerk. éa Kiadó. 

M.-CIUC város és vidéke mslysn tisztelt közönségéhez. 
Tekintve, hogy a Bucu-estl szálloda bérletére vonatkozó 

szerződésem 1937 évi május ho l ével lejár, ezúton ragadom 
meg az alkalmat, hogy 17 évi együttlét után barát.lm, jólBme-
róselin és a minden nebéa időkben megpá-tiió nagyérdemű 
közönségtői elba-BQzzam és arra kérem, tartsanak meg jó 
emlékükben s ha sorsom újra visszahozna Önök közé, újítsák 
fai  Irántam tanasltott megértő barátságukat és jóindulatokat. 

A legmélyebb tisztelettel: 
VAS8 G É Z A , 

A Buoureţtl-ssiUola volt bérlője. 

KERESEK Május 1-ére egy 3 szobás, 
konyhás, kamrás lakást, istállóval 
és külön udvarral. — Cim a kiadóban. 

DIÁK EGYENRUHA SZÖVETEK 
valamint 

SCHERG es ZINIHERHANN SZÖVETEK 
gyári lerakati árakban 
b e s z e r e z h e t e k 

KARÁCSONY JÁNOS-nál , M. -Ci t i c . 
I. O. Bratianu-uooa 13. saam. 

Ntgy választék bélés-árukban 1 
3—4 

m-m- ~ 
Pályázati hirdetmény. 

A szentegyházasfalul  (Viahlta, jud. Olorheiu) róm. 
kath. templom tornyának horganylemezzel való ujrafö-
dénére ezennel pályázatot hirdetünk. Pályázitl határidő : 
1637 év aprilia hó 86. 

Pályázati feltételek  a szentegyházasfalul  (ViahilB) 
róm. kath. plébánia hivatalnál beieklnthetők. 
2—a Róm. kath. egyháatanáoa 

W 

I 
• 

I 
i 

Értesítés. 
Tisztelettel van szerencsénk városunk és a 

vidék nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy B 
„Bucureşti" kávéház-, 
é t t e r e m - és szállodát 

1837 május 1-én sajat kezelésbe vessaük. 
Kitűnő  tájborok.  Leaiállitott  árak. 

Jó  házi konyha. Abonántokat  felveszünk. 
U i r d e n e s t e városunk szülötte Mloii Q y u s s i 

jónevü j a w senakara játszik. 
Május bó 2-an Qnnepiea msgnyltó esist tartunk. 

Síivea pártfogást  kérnek 
kiváló tlsatelettel: 

3—4 Xjea.lE T e s t v é r s i c . 

I 
• 

I FláHÓ1 ^ " < ' a r a b puszta telek, a somlyói volt cte-
LiaUU. m 9 t 9 k , , r t mellett. E'tek>zni lehet FJMCCÍ 

Kiroly tulajdsnoísal Ciomortinbin (Soimení.) 2-8 

£ NŐI K A L A P O K £ 
5 KÉZIMUNKAANYAGOK J 
S ÉS ELŰNY0MTATÁS ff 
JÎ AZSURl ENOLII 
as GÁBOR ÁRONNÉ-nsI, CSÍKSZEREDA (M. CIUC) 
ţ ţ O o tavi an Barbat háaában. S—26 j ţ 

m 

Nem érdemes a női talapot vasalói, formázni,  alakítani, T mert üsletemben megerkeitek a 
Párisi ós Béosi model kalapok a leg-
olosóbb árban, nagy választékban. 
K a l a p o k m á r 140 l e j t ő l . 

Tisztelettel: 

I Orócsa István, I. C. Bratianu 40 
m 

Z—8 

s 

a •as 
M M o n m f w v n m m i n m m r a n i n i ^ w w H I M I M A M A A M U K M U I M M M U K I 

MODELL KALAPOK * 
tla napenkéat nj termik oloaó 
árba*, m • a t w l r l n t n «t^kr 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott késatUmek mlndem-

5 aemfl  aől kalapok tuőrsadA 
I anyag koaaaadáaával. Kahpak 

fttalakltáaa  a legrövidebb ldó alatt. 
Mareuraa-Cluc, I. C. Bratlaan (Olmaa-
alom)-aeoa 111. sa., a SörhAa kőselében. 

^ ^ i ^ ^ M U M U I U M U M U M U M w a l 

M * 
* 

5 
8 * 

Egy fényezett  diófa  ebédló-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

I H U M Vákár khr iq ia t t l ik i i , Muoirta-Oiifl 




