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As alap meg van. A Magyar Párt a romáA aeékely festékeaeket Gyergyóból a Oál Ferencné
niai magyarságnak politikai és gazdasági szer- állal betanított és irányított székely asszonyok BzőnyegA szebbnél-szebb mintájú szőnyegek éa
POLITIKAI,
TARSADALMI
HETILAP.
vezete magában egyesítiÉS
az egész
ideszakadt |el képviselik.
Szatmáron elhuuyt a mult
héten RtaayKÖZGAZDASÁGI
között szenzációs meglepetésként bat a Nagy
István esperes p'ebános. Végrendeletét moat cerazettestet, mindenkit, aki magyarnak vallja teritők
Imre cslkasögödl festőművész tervesete alapján készíbontották fel. Példát mutató és megható a magát.
tett fallszőnyeg, mely teljesen uj lehetőségeket mutat
plébános végsó akarata. Tekin'élyeB vagyonáNem kell egyebet tenni, mint szeretni éB a székely festékesek fejlődésében. A művészi és ropnak nagy részét a Magyar Pártra hagyomá- bizalommal lenni ezen párt iránt. Éreznie min- pant eredeti mintájú fallszőnyeg két BBékely legény
klánétájára táncoló Bzékely lányokat ábrázol és ugy
nyozta.
denkinek, aki magyar, hogy neki ott a helye színében, mint rajzában versenyen a legművészibb goÁlljunk meg egy pillanatra egy embernek a Magyar Pártban. Gondolni életünkben és belinekkel.
ennél a felemeló elmúlásánál. Adózzunk tisz- halálunk óráján ennek a pártnak az egész
Mjzey Tamás fabzobráaz munkáin klvfll megemtelettel annak az ideális, nemes gondolkozású magyarság érdekében vállalt nehéz feladatára, lítésre érdemes még a Bíró JÓZBef faragott ssékely
Birótl Lajos cBomBfalvi asztalos mesterhegeléleknek, amely a födról való elBzálláRa pilla- munkájára. Azt jóindulatiuan támogatni, segí- kapuja,
natában is fajának küzdelmes életére és jövő- teni. Megépíteni a pártéit áldozni tudó köteles- düje, valamint a Cslkl Sándor tiszafa dísztárgyai.
A kiállításnak rengeteg látogatója akadt, amelyet
jére tudott gondolni. — MaritBünk példát as ség érzést as egységes magyar társadalomban. a kifogástalan
rendezésen felül, i melyet Gál Ferencáldozatoeságnak ebből a nagyszerű megnyilatMennyi hilalozás történik csak a Székely- oén kívül Fülöp JAzsefné, Scbu'ler Károlyné, Ferenczy
kozásából. Hirdessünk pártunk iránti ragasz- földön. Jó módú gyermektelen családok hagy- Ilonka és Fülöp Margitka láttak el, a pompás bflffének
kodást, szeretetet és kötelességtudást ezen nak itt, kilátástalan, neh^s helyzetünkben, la lehetett köasöoni. Legkelendőbb cikke a helyBsInén
Bzékely kürtóskalács volt, Bmelynek ínycsiklandó
cselekedetnek beszédes önzetlenségéből.
anélkül, hogy gondolnának a Magyar Pártra. sütött
szaga meBBslről beterelte a látogatókat.
A romániai magyarságnak a pártélet fegyel- De az élők közül is hánynak jut eszébo, hogy
A Leányklub dicséretreméltó buzgóságot fejt kl
mezettségére alig van késenfekvóbb pilda, támogassák bármilyen csekély, de rendazereB a székely Bzőtteaek uj életrekeltése érdekébea éa nem
mint az erdélyi román nép magyar idókbeli teherviselésnek önkéntes vállalásával biztosít- lehet eléggé d csérnl Gál Ferencné agilitását, amellyel
sák a pártirodáink munkájának zavartalan mü fáradságot nem kímélve Igyeksrik a BBékely szőttesek
faji küsdelme.
és featékesek szeretetét ÓB művészi tételét a nép köAz erdélyi román a nemzeti pártban szQ ködésót.
A szervezett, öntudatos kisebbségi élet zött értékes vezetésével, IrányltáBával megkedveltetni
letett ţs abban balt meg. Bs a párt volt a
(A. I.)
bölcsője, majd koporsója. Attól eltántorítani feladata, hogy megoldja mindazokat a nehéz
nem lehetett a román
lelket semmilyen eez ségeket, amelyekkel a pártéletünk küzd. Megközzel, mert a n 6 p belenevelődött. Belenevelte oldja pedig azokat a Migyar Párt iránt ragasza kisebbségi sorsuk, a közös küzdelem, aa kodó magyar tömegek támogatásával.
Ebben a szellemben példát mutató a Rónay Közoktatásügyi miniszteri rendelkezés a sévvegyeleazét
együttes áldozat és mindig csak a jövőt teszigorú alkalmazáaáról.
esperes
egész élete és halála is. Életében aktív
kintő cél.
A
mult
Iskolai
év végén remegő tanítók, ssorgoamunkása és mindenkor áldozatos adakozója
A romániai magyarság kisebbségi élete volt a magyar kisebbségi mozgalomnak. Halálá kodó tanfelügyelők ÓB díszkapuk jelentették, bogy
jön a Székelyföldre Gustl valláa éa köznagyon nagyon fiatal. Természetesen nem fej- Iában sem feledkezett jaeg fajáról, magyarsá- látogatóba
oktatásügyi miniszter. Elismerő szavak hangzottak el
lődhetett ki még a turáni lélekben cnoyi idő gáról s arról a küzdelemről, amelyet az élők- a felekezeti lBkolákró), azoknak a felestreléfléröl, kialatt az összetartó, egymáshoz ragaszkodó, nek folytatniok kell tovább.
elégítő eredményéről és mindenképpen az a látssata
volt a dolognak, hogy BZ eddigi túlzottan sovén iskolaelhatározásainkban feltétlen egységes magaTiszteljük és hálásan emlékeztünk ennek politikában jótékony váltoaás áll be, a kisebbségek
tartás szüksége ugy, mint az a sok évszázaAzonban nem igy történt. Szept. 1-vel megdos kisebbségi népek öntudatában élni szokott. a fenkölt gondolkozású papnak bőkezű adako javára.
kezdődtek a beiratkozások. Talán egyetlen egy eszzásáról
s
a
M*gyar
Párt
iránti
meggyőződéses
Űrre idő l eli. Erre nevelődni kell. Sok
1
tendőben sem volt annyi erőszakoskodás, fenyegetőzés,
szenvedésen, megpróbáltatáson keresztül vezet lelkülotérő . Becsüljük a példát s aki teheti ígéret, névvegyelemzés, dovádák láttamozáaának megkövesse
azt.
tagadása, mint ennek BB lakolal évnek a kezdetén.
az ut, a fegyelmezett, fajáért harcolni tudó,
Keserű igazsággal azt lehelne megállapítani esekból
egymást támogató, Bzerető, ez egy fajiságban
a végletekig vitt jogtalanságokból, bogy a székelyföldi
összetalálkozó, kőzÖB védelmet és testvérisé- A oGriyószentmillósi székely népművészeti kiállítás. kufturzóna csődölt mondott, nem váltak be aa eddigi
get érző kisebbségi szellem kiforottBágához. Gyergyó a kath. nagygyUléa alkalmával bemu- trökknk, lélekfogdosáíok, azért ea a hajráa erőaaakoBkedá*. Elég BB hozzá, hogy GUBII mlnlaster Angelescut
Több száz vagy több ezeréves kisebbségi
tatta aajatoa aaekely népművészetet.
ÍB megszégyenítő erőszakkal saabadltotta rá a székely
nemzetekben ma is naponként megcsodáljuk
A gyergyószentm klósi kath. nagygyűlés alkalmá- kathoilkuB gyermekekre kuHurzócás keresatea vltéselL
azt az egybekovácsoltságot, amely világBZtr val Gyergyó bét nagyközsége ls módját ejtette, bogy A fenyegetéseket, bogy Így lesa, ugy lesa, valamint
vezet erejével kapcsolja ÖSBze az egy faj bemutassa sajátos, nagyon fej'ett népművészetét a az lgérketéseket, hogy ruhát, tankönyveket, Írószert
kapnak a gyermekek, már Ismerjük. Aa sem uj
gyermekeit. Hivatkozunk arra. Elkeseredéssel Bzeptember bó 2—4 ig megrendezett Baekely népművé- atb.
előttünk, hogy évssázadoB székely családokat romáállapítjuk meg igen sokszor, hogy milyen mások szeti kiállítás alkalmával. Gyergyósaentmlklós, Gyergyó- nokká akarnak vegyelemeznl, aa azonban merőben uj
Qyergyóaaárhegy, Gyergy ó B felháborító arcu'csapása a magánoktatásügyl törvény
vagyunk mi. Megennénk, felfalnánk egymást. CBomafalvs, Gyergyóujfalu,
és Gyergyddltró a központi elemi iskola Ó
Nem támogatjuk testvéreinket, ha bsjban van- tekerópatak
külön termeiben hordotta ÖSBBO régi Bzékely bútorait: 19. szakaBzában biztosított szabad Iskolaválasztásnak,
nak. Még örvendünk ason, ha oda jutottak. a tul;pátos ládákat, aBZtalokat, székeket, saroktékákat, hogy a nóvelemiást maga miniszteri rendeljeezéf
feszi kőtelezővé. Ide írjuk a mlnlssteri rendelkeaéa
Ott van a zsidó. A kerek világon, ahol még almáriumokat, keudŐBsegeket. Bsmutatták a magara számát
örök dokumentumként, 106.471/1983. BB aa a
egy máBik zsidót érés, ott nem érzi már egye- vetett ssékely ágyat hlmsett párna .bütük"-kel, az miniszteri rendelkeaéa, amelyben többek között aa is
guzsaly', máktörót, osztovátát, „caöllókereket*, foglaltatik, hogy „vissza kell románositani azokat,
dül magát. Feltétlen Bzámithat a segítségére. ŐBrégl
székely boká'yokat, színes cseréptálakat, kályha- ekiket a papok elmagfaroíitottak". Kimondották,
És igy tovább. Peroenként látjuk és megálla- BÓtörőt,
csempéket, mázaa korsókat, régi hlmaéBeket, ujabb hogy a Bálintok, Deákok. Molnárok, Baliák. Siőcsök,
pítjuk, hogy nem jól megy a mi kisebbségi kender és len „uőtkmény'-eket, asztalnemUeket, füg- Hunyadiak, Lacakók, Oláhok, Sorbánok. Bartbák,
életünkben as egyforma gondolkozásnak, as gönyöket Btb.
Nylkák, Borcsák nem magyarok, aminek Isten éa ember
összetartásnak Ogye. Példákra hivatkozunk,
A kiállítás művészi falragasialt Varga Béla ko- előtt vallják magukat, hanem románok éa Igy akár
más népeket idézünk. S amellett alig látszik lozavárl featómüvéBS készítette és azokban mindenütt akarják, Bkár nem, gyermekeiket aa állami iskolába
kell lratnlok. EB nem egyéb, mint hivatalos hatalommeg rajtunk, hogy tanulnánk, gyakorlatosita- megcsillan a székely népművészet Ismerete és szeretete. mal
való riMzaéJés, amelyet a törvény büntet
A
kiállítás
különösen
gaadag
régi
Bzékely
vanotnánk ezeket a körülöttünk levő, felismert értétasokban,
szőnyegekben
és
leBtékeaekben.
Csíkot
Pál
keket as egységes kisebbségi magyar lélek Gáborné gyönyörű ssőnyegel, ssékely szőttes szoknyaHogy aztán akadt Csíkban olyan magyar nemaemegteremtéséhez.
szövetei, valamint Vámszer Imre Iparművész dísztár- tlségü állami tanító, kl a hivatali kötelességén tul,
gyai képviselték. P>gi minták felhasználásával készült faja, nemzete. Iskolája éB vallása meggyaláaáaával
De ez nem baj. Nem megy mindez máról- ujabb
varrottaeokkal különösen'a gyergyóaaár- arra IB vetemedett, hogy köflalkalmaaásbaa levő magyar
holnapra. Másfél évtised nem idő arra, hogy hegylekssékely
d caekedhetnek. Míg kell említeni Meaey Ta- "zűlőket feljelentsen köavetlen hivatali elöljáróiknak
megépüljön egy kisebbségi nép lelki frontja, más gvergyóditról faluéi szobrásst, aki magakéaaltette azért, mert gyermekeiket felekeseti Iskolába akarják
— ea annyira elvetemedett dolog, bogy örök
hogy kitermelődjenek as össsefogáB és egy- bicskájával faragott ssebbnél-asebb állatokat, doboso- járatni,
szégyene annak aa állami tanítónak, egésa családjának
kat,
kéBsiteU
saékely
kapukat
és
máa
tárgyakat
arámásra u'altság érzéséből mindazok as erkölcsi
és nemaetaégének, amiért eat megmerte tenni. Valaés gazdasági felkéssültségek, melyek egy nyosan megkonstruálva. Érdekes megemlíteni, hogy mikor saját lelkiismerete éa aa laton előtt la folelato
a ssékely óseróből fakadó eredeti tehetségnek
kisebbségi nép küzdelmének komolyságát, félel- ennek
a méltó Örököse akadt fiában, aki csodasaép Krisztus- kell. —
metességét adják.
Egyébként garmada saámra adtak be panaszokat
szobrot faragott, Joliebet még caak harmadik elemista.
Da dolgozni kell azon, lépésről-lépésre A kiállítás Bsárhegyi saobájában Sslnl Lajosnak, a nem a azülők a mlnlssterhea éa jólndnlatnlag várják, hogy
elhunyt kitűnő saékely írónak az öavegyét találjuk. a miniszter, akinek kötelessége érvényt saeresnie a
munkálkodni kell mégis, hogy a romániai ma- rég
Valami tlssteletet parancsoló halk meghatódottság törvénynek: minden névvegyelemaéal rendelkeaéoe
gyar kisebbség lefektesse megsaervesésének veaa erőt aa emberen, amint meglátja gyássfátyoloaan ellenére, lgaaaágot ssolgáltat a aaabad lakoláatatáa
alapját. Olyan kell legyen pedig ennek as alap- aat aa aassonyt, akinek férje caak ugy ontotta magá- kérdésében. A kisebbségek mindenesetre Bokareetbea
nak, amely elbírja egy nemset minden meg- ból a ssékely humor és jóízű ssékely történetek fel- akarják megoldani sérelmeik orvoslását annál la Inkább,
•art a Népszövetség előtt csak aaárt aem ksrttll aaaak
vidító, miadlg eredeti .fébéaágalf.
próbáltatását.

A példa.

A szabad iskolaválasztás a Gyakorlata.

•Ik oldal.
lde|én tárgyalásra a névvegyelemaéal és más Iskolai
panaszok Ugye, mert a román kormány kijelentette,
hogy blatoaltja a aaabad Iskola választás jogát éa megaaüntetl azokat a sérelmeket, amelyek aa Iskolakórdés
körül fennforognak. Igy néz kl tehát a gyakorlatban
megvalósítva a román kormány megnyugtató kljelentéae és a szabad Iskolaválasztás. Ezek után lehetne
csodálkozni azon, ha az országosan összegyűjtött paneszokat és sérelmeket ujolag a Népszövetséghez akarná
vinni a magyarság? A Népszövetség előtt ferdítésekkel, kétes okmányokkal lehetett Ideig-óráig elnyomni
a magyarság jogos panaszát, de nom lehet a végletekig. Jobb volna tehát, ba a román kormány megtlsatelné első sorban magát azzal, hogy respektálja a
kisebbségek iskolai, vallási éa társadalmi jogalt éa
ezzel megelőzné a Népek Szövetségéhez teendő panaarok áradatát.

Politika és túlhajtott sovinizmus a trnistaMiráliaii.
— Történelmi feljegyzések
aa Egyeakői menedékház vendégkönyvében. —
A BMBBÓI Turista Egylet kebelében működő Csiki
Turista Bgylet alig pár éve alakult. Lelkes vezetői faj
és nemzetlzégl külcmbség nélkül azon mUködtek, bogy
aa egyesület ugy anyagilag, mint erkölcsileg eredményi
tudjon produkálni Csíkban, abol a Bzékely nép c odálatosan aaép természeti kincseinek alig vt.n tudatában.
A tago"i ÖBBzetett lejelra támaszkodó kis egycslllet
hamar megmutatta életrevalóságát. Eţy évvel ezelőtt
felépítette első menedékházát, kiásta afl'.ódl Xánlusakápolna romjait, több a turisztikát propagáló értekezletet tartott és Bok olyan köz és történelmi érdekli régiség feltárását vette tervbe, amely Igen sok vona'koaásban hozzájárul a székelység ma ls a mlthószok
ködében kereseti eredetének a mego dásához.
Ezt az eleven és Igen basrnoB Turista Egyesületet moat bántó sérelem érte. A Jávárdi, Biakedvt-tetó,
Térkő, ö^sám, Ntgyhagymás festői szép vidékén, a
balánbányai havasok Egyeakői láncolata alatt épített
menedékházba bevonult a román túlfűtött npcionalizmuB. Abba a menedékházba, amely magyarnak, németnek ugy, mint románnak egyformán rendelkezésére
állott... iiert nim po'ltlzált, kizárólag a turiBtakultúrát,
az emberbaráti szeretetet és a fenséges természet
megkedvelteiéaét Bzolgálta, éjjel, hóban, viharban bárki
rAsaére: menedéket nyújtva... Annak Idején országos
Ünnepség keretében adták át hivatásának éa aki csak
megfordult fjlal között, érezte B közös emberi szolidaritás nagyszerű érzését, köszönettel éB hálával telt
meg a szive azon nem»s gocdolkodásu emberek iránt,
akiknek van érzékük és Bzlvük a közért á'dazatot hozni
éa fáradiágot nem kímélni. Egv év után aztán akBdt
egy román ember, nem va'ami kis műveltségű, indulatainak és érzéseinek szabtdfoh ást engedő kisebb honpolgár, hanem egy táborook, akinek a lelke nem tolt
meg a csodá'atosan szép begyvidek nagyszerűségével,
hanem klfogá-o'ta, hogy a vidéknek még mindig
igen magyar jellege van, mert a románok nem látoga'ják gyakrabbas A menedékház v*ndégkönyvébn irta
Otorgs Oritescu tábornok, a román h-tdsereg Kj'ógyazeréfz főnöke szóról-szóra a következőket:
.22—8. 1933. Am oercetat tlora aoeatal mante, de nnde
am reooltat frnmoţl spooll. Regret, că romănll nu vin r&t dea
pentru a da oarasteral oa totnl românesc. Co-stat. oă ungurii
din aoeste pirţl oăt ţl seofnnea C ubulut na vrra să stle, că
trăeso tn ţara romăneasoă. Firma foestnl oase de adăpost o
oonfirmă oa totnl. Gen Farm. O o-ge Orlnţeson, Farmaotst
|eL al Armatei, Baonreitl." Vagy s: „Megvizsgáltam enek a
hegynek a vidékét és Igrn 8-ép terméHt raktároztam el msgxm
nak (Nagyon te szett) Sajnos, hogy a románok nem kere»lk
1*1 gyakrabt an, hogy megadják egéBzen a román jellegét. Megállapítom hogy ennek a vidéknek a magyarjai, valamint a
Turistaegyesület, nem tadják, hogy a román államban élnek
Ennek a menedékháznak a felirata teljességgel b'zonyltja ezt.
George Grlţeacu tábornok, a hadsereg gy így szerét z MnSke.
Bakarest."
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A menedékház felirata, a brassói városi oimerrel, Nínos a lelkem mellett más érték, mint a virágaim a termő-

háromnyelvű, román, magyar és német. Ugyan Ilyen
nyelvű a házirend la. Tehát Indokolatlan a felháborodása. Báca Márton pedig nem alkalmazottja a tábornok
urnák, hogy kivegye azt a pár le) értékű falatot is a
szájából, amit aa őrzésért keres. Ilyen mentalitás mellett sohasem lesz Itt konszolidáció, megértés, amelynek
pedig politikusaink annyi sok szép frázist elpvffogtatnak.
(A. I )

BEL- ES KÜLFÖLD.
A kisantant

külügyminiszterei

Sinaiaban. A

sinaia! királyi kastély ünnepségekkel kapcsolatosan
kezdődik meg szeptember bó 26-én a kisantant konfe
rencla. A kisantant kOIOpym nlszterel a szőnyegen
fekvő Közép-Európa legfontosabb problémáit beszélik
meg.
Az orosz—román egyezményt Moszkvában
ratifikálták.

Károly román király rádió szózatot intézet a

nemzethez a mult vasárn> p. B szélt arról, hogy mindenkinek kötelessége becülettel munkálkodni az ország
nagy gazdagságainak gyUmö'csöztetésén. K^rtp, hogy
ebben a közös colban ne legyen féltékenység az ország
nép«l között. Bár meghallgatták és megszívlelték vo'na
a királyi Bzót mindazok, akik épp^n 16 esztendeje aa
orazág nsgy értékelnek azétzűlleBztéBén do'goznak.
A romániai magyar nemzeti kisebbség a

földben, azok szegények nem érdemelnék meg, hogy szégyenemre jótálónak csapjanak fel mellettem... Aztán szokstlannl szégyenteljes volna, ha az én virágaim lelett, amelyek
eddig a földnek a tartozékát képezték, máa rendelkeznék...
— Hát az üvegházi virágok? A pálmák, filodendronok,
fiknszok, kaktuszok és a többi féltett értékes CBerepes virág ?
Azok ingóságok. Éppen ezért foglalást vezetek rájnk... Megejtem a becslést, lefoglalom őket a kincstár javára és azoknak az árát köteles leBZ hozzám, az eladás sorrendjében
adó cimén befizetni, mert, ha nem...
Fehér papírlapot dobott le a kerti padra a végrehajtó
és köszönés nélkül távozott...
A virágok az ösvények mentén védekezve, félve zárták
össze kelyheiket, érzékeny szirmaikat... Féltek az embertfii,
aki profánul beleavatkozott az Ok és jóérzésű gazdájuk
póétikuB életébe...
A fehér lapot felkspta a hirtelen keletkezett szellő,
szárnyára vette és vitte, vitte, messzire...
A kertész megkövülten nézte, nézte és ugy érezte,
hogy valamit szétromboltak a szivében, a szépségnek, a
jóságnak, a szelídségnek szivéhez nőtt gyermekei virágoltárát és — nem sietett utáns...

Albert István

Méhészet.
Szeptemberi herék.

berni kisebbségi konferencián. Bz< pt< mber bó 16-án

Normális években a hereüzés augusztus hó közepéig
nyílt meg B rabén az. európai kisebbségek konferen- teljes befejezést nyer. Ezen minden tekintetben abnormális
ciája, amelyen 42 nemzeti kisebbség képviseltette ma- esztendőben azonban a helyzet egészen másképpen áll s a
cát. A romániai magyar kisebbséget n konfereraíán telelő fészek elrendezésekor a méhcsaládok igen nagy százaDr. J ikaiflfv Elemér képviselő és Dr. Balogh Artbur lékánál rendes lakókként szerepelnek a herék is.
szenátor képviselték. A romániai német kisebbség képA szakkönyvekben — nagyon helyesen — olvasható,
viseletében Hans Ottó Rotb julert meg a konferencián. hogy ha a méhcsalád az anyák elpárzása után, a hordás
A kolozsvári magyar színházat, amelynek 37 csökkenésével nem fog a hereüzéshez, sőt a gyűjtés végleéven keresztül volt J tnovlcs J mó kiváló Igazgatója, ges megszűnése után is türi azokat, valami nincs rendben
s az ok föltétlenül az anyában keresendő.
most átadta a Szlnpárto ó Egyesületnek.
Olyan sokan kerestek fel engem ezen ok miatt aggoA romániai nyugdíjasok szep'ember hó 17-én
tartották meg nagyaránj u kongresszusukat Kolozsváron. dalmaskodó soraikkal, hogy képtelen lévén valamennyire kiElkeseredett hangon tárgyalták meg a romániai n>ug- merítően válaszolnom, a Csiki Lapok utján küldöm megnyugd jftsot katasztrófáiig h»lyz«tét. Aonxk megjavítása tató szavaimat sz érdekelteknek, biztatva, hogy a jelen évi
érdekében a nyugdijatok a királyhoz és a kormányhoz szeparált jelenség mintegy természetellenes kilengés csupán
s nagyobb nyugtalanságra ok nincsen.
részletes memorardumot terjesztettek elő.
Idei elpárzásu fiatal anyával rendelkező családoknál
Kánya magyar külügyminiszter a mult h^ten
nem fordul elő s ha mégis tapasztalható, akkor már jogos
FrarciaoHzágbnn volt. Hivatalosan
tárgyalt
Paul
Bon
cour francia külügyminiszterre1, a középeurópsi válság az anyában való kételkedés. Az állandó, hideg esőzéB miatt
megoldásától. Kányát fogadta Lebrun köztársasági az anya nem ludott nászútra menni s a költfitészekben felhalmozott mézkészlet mintegy ösztönözte a szaporításra s
e'nök is.
Papén német birodalmi alkancellár GijmböB szűzi állapotában hozzáfogott a peték lerakásához, melyekmagyar minleztereloök meghívására szep'ember 16 án hói természetesen csak herék fejlődhetnek. A herepetéző
anyával rendelkező családok már csak azért sem olyan veMagyarországra érkezett.
szedelmesek, mint sz álanyások; mert könnyű megtalálni
Ooga Octavian Hitférnél. 1Ooga O^'avian románőkemét s elpiiHztitva, a nép termékeny anyával látható el,
politikus kii fóidi utján Mu-solinlnó történt látogatása vagy minden veszély nélkül egyesíthető. Ha herepetéző anyáu'án N <metországbn utazott, ahol Hitler aud-rciat fo- val vau dolgunk, nem annyira a herék jelenléte ad ntmutagadta. Ugyacciak Hitlernél j írt T<t .reKcu Stifsn ezrt- tást, mint inkább azon körülmény, hogy a családban most
des a romániai nemzeti szcciállnta párt elnöke is.
is feltalálható a mindenféle korú tiasitás. Ha ellenben semmiI féle tiaBÍtás nincsen, az anya jóságábsn nincs okunk kétel1
kedni. A lierepetéző szüzanyás, vagy álanyás CBaládok szepA napsütéses üvegház és a tragédiás élet... tember hónapban nem lejezik be a Hasítást, hanem folytatAranyló nyári napsütés szomjasan issza fel Isten csók- ják még november, sőt december hónspban is, talán egészen
ját : a kertészet virágaira rászállott hajnali harmat csillogó addig, mig a fokozott fűtés következtében a kész!"' mind
gyöngyszemeit... A virágok királynője, a büszke rózsa; a el nem fogy s a különben is halálra itélt méhcsalád vegeszagos szegfű, a törékeny tulipán, csokros violák, a csodál- táló életét lie nem fejezi.
kozó szeniü árvácskák, a hunyorgató délignyilók pazar illatHogy miért találhatók kilogástalan jó anyák mellett
tengert ontanak az ég felé: a hálaadás és köszönet illatos is ezen évben fölös számú herék, a következőkben iparkoimáját Tereintőjükhöz... Szikrázik a napfény aranyzuhataga dom magyarázatát adni: A természet rendje szerint a csaláaz üvegházuak csillogó aldakszemein s a felnyitott kis abla- dok rendszeres herenevelést űztek a közben a lfejzási öszkokon át buján, szinte hallhatóan lélegzenek a szellőtől is tön felébredésével anyabölcsőket is emeltek, melyeket az
óvott, féltett pálmák, kliviák, flkuszok, petúniák, begóniák, anya be is petézett. Ezen anyákat nevelni kezdették s a
ainaryliszek, filodendronok, abutilonok...
közbejiitt tartós rossz idő miatt a bölcsőket levágták. A
Ebben a ragyogó napsütésben hatalmas szál ember család időközben szaparodott s újból anyaneveléshez logott,
kerül elé az épületek mogul: a kertész. Nagy szalmakalap- de a fejlődő anyák megint csak halálra lettek Ítélve s ez
jában ijesztő csóvaként hat. Azt lehetne hinni, megijednek igy folyt csaknem az egész nyár folyamén. A fiatal anyák
tőle a szerény, Bzelid virágok... Amint azonban öntözőjével nem fejlődhettek ki; miért is megtartotta egyeduralmát
leléjiik siet, öntözi, gyomláljs, simogatja őket: szelíd bolon- mindvégig a régi anya, sőt tartani fogja a méhálom nyugagatással ismerősként köszöntik, mosolyognak rá és sz illú- lomra vonulása után is.
ziók színes köiltelhőjében illatoznak tovább, tovább, mindenki
Leggyakoribb jelenség volt, hogy az első raj megjeszámára pazar kézzel szórva BUgárzó szépségüket...
lenésével fiatal anyák is csatlakoztak a rajhoz B SZ uj csaLangyos légáramlat keletkezik a bejáró ucca felől. lád ezen anyákból elfogadottal alapította meg otthonát. Hogy
Csattan a kert kis kapuja: hóna alatt aktatáskával férfi ellenben az öreg anya jelen volt-e a rajzásnál s az anyaközelit az ösvényeken a kertész felé... A kertész tisztesség- kérdés elintézésénél veszett-e el, vagy pedig már az előtt pusztudóan leláll és kezét kalapjához emeli.
tította el a rajzásra készülő türelmetlen nép, nyitott kérdés
— Iliivel szolgálhatok ?
marad. Erre pontos, határozott feleletet már csak az adhatna,
Az adóért jöttein. Rég nem fizetett. Rendeletem van, ki a rajzásra készülő családot képes lett volna alapossbban
hogy a legszigorúbban járjak el. Elvégre egy ilyen kertész- átvizsgálni s megállapítani, hogy meg van-e, avagy nincs
telepnek kell hogy olyan jövedelme legyen, hogy megfelelő az öreg anya.
sdót tudjon fizetni, — mondja az idegen.
A legtöbb valószínűség a mellett szól, hogy a rajzásHirtelen felhő snhan át az égen, a verőfényes napsil- nál jeleu volt a régi anya is; mert ellenkező eBetben a
téa alkonyati Bzinbe rezdül.. A kertész arca elborul éB fiatal anyák feleseltek volna, ami azonban nem történt meg.
kifejezéstelen acemeivel a messzeségbe néz, mintha vala- Én ugy magyarázom meg ezen legalább is 76 százalékos
jelenséget, hogy a dolgozók őrizték a bölcsőket a a meghonnan onnan várna és kapna segítséget...
A gyönyörűséges illatot árasztó, érzékeny virágok érett fiatal anyákat kibújni nem engedték. A rajzási zűrzaapró virágBzellemük kollektív lelkével megérezték, hogy varban a jobbára körülrágott bölcsőkből könnyű szerrel
gazdájuk bajban van... Nem értették meg ugyan, miről van bújtak ki az anyák a csatlakoztak a különben kicainy rajokszó, de létezésük első percétől együttéreztek vele igen-igen hoz. Nekem mindössze 4 rajom volt a valamennyinél fiatal
nagy jósága miatt... Emiatt most ők ia mélységesen szomo- anyák is jelentek meg a mind a négy uj caalád azt ia logadott el.
rúak lettek...
— Kérem, beismerem, tartozom és meg is fizetem,
Az aggodalmaskodók nagyobb részben azért kételkedazonban most nincs egyetlen lejem Bem, — nyögte ki ki- nek az anya jóaágában; mert a caaládban semmiféle Hasínosan a kertész. —Több olyan névnap következik, amikorra tást Bem találnak. Nem, mert a osaládok azt teljesen beszünvirágosokrok készítéséből valami jövedelmet várok, addig tették, sőt a nektárképzés a hideg idő miatt teljesen megkérem szivea türelmüket..
szűnvén a még nyitott fiasitást a beérett bő mézkésiíet
— Nem lehet kérem I Akkor kénytelen vagyok az daoára ia kidobálták.

Évszázadok óta békésen, mindenkitől csodálva
állanak az égretörő sziklaóriások és közel kétezer év
óta Benklnek aem jutott eazébe mást látni éB érezni,
mint a természet csodá'atoa föoaégesBégét, nem vizsgálta aenki, milyen nyelven nevezik az emberek a havasodat, nem észrevételezte, hogy anaak Ilyen, meg
olyan nimzntl jellege van- A Hchuiler, a N"gol, a
R ityezát a'jában épített menedékházakat a szász TurlBta
egyesületek építették és azokat tiszta némotnyMvD feliratokkal látták el. A magyar kormány arnak Idején
nemhogy kifogásolta volna ezt, hanem teljes erejAve*,
örömmel pártolta meg nemca törekvésüket... Akadt
azonban 1933-ban egy magnsrapgu katonatiszt, aki
politlzá'nl akar a kőórlásokkal és azzal az emberi
jó.»á>idékkal, amelyet ctak elismerni és dicsérni lehetne,
ha a klc iny érzéseket letudná győzni a természet
nagyszerűségének átérzéaével egjmást szerelővé emelkedett emberi lélek.
Oritescu tábornok a fenn'i sorokat Irta történelmi
dokumentumként az Egyeakői menedékház vendégkönyvébe. Annak a menedékháznak a könyvébe, ame y
ót U a legbarátságosabban fogadta és vendéiül látta.
Htlátlan vendég volt QrUeacu tábornok nr I Mert nem
elég, hogy Ilyen bántó megj gvzésekkel állított emléket magának, tintával lekicsinylő megjegyzéseket irt a
Vámsaer Imre Iparművész mttvéezl pasatellrajza alá,
amely minden felírás nélkül az Egyeskövet ábrázolta.
Astán megfenyegette BAcs Márkon egysaerü havapi
páutorembert, a menedikház őrét, amiért nem lud
románul.
Jsgyezaq meg, hogy Romániában éa nem Magyarországon élünk, — mondotta az őrnek — éa ha jövőre
nem tanai meg románul, elfogom caapatnl, értette-e? állami járulékok erejéig foglalni.
A petelerakáa ébrentartására nem méskészlet, hanem
— Nincs én nekem a világon samim, amit lelehetne friss nektár kell I Itt a baj tulajdonképpen kedVes méhésiSzegény Blca Márton nem értette, de nincs miért
uégyenkeznle, mart ml Is a'lg értjük a táborook arat. foglalni, de fölösleges is. BaostUettelfizetek, mihelyt tudok. társaim I Ninoa nektár s hiába adtuk mézet, nem tudjuk
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tiasitásra ingerelni az anyát a ennek következtében tol kevés fiatal néppel mennek a oaaládok telelőbe.
Ha jé meleg őszünk lesz, alaposan felhígított meleg
mézzel biztassuk az anyákat, különben a bő mézkészlet
dacára sem lesznek tavaaazal erősek méhcsaládjaink.
Végezetül következtessünk, hogy miért is akarják kiteleltetni szokás ellenére a heréket: Egész nyáron rajzásra
készülve, a heréket nem űzte ki s az ösztön megszűnésével
egyszerre szűnt meg a nektárképzés, a fiasitás korán befejeztetvén, a cellák megteltek a mézkamrák készletéből s a
népesség számarányához viszonyítva sok a méz s mintegy
érzi a család, hogy a falánk herék miatt sem tog fi szükséget szenvedni, de talán érezvén a népesség öreg korát,
ugy véli, bogy igen korán fog létrehozni a fiatal néppel
együtt anyákat is s akkor talán szükség lehet a herekészletre.
Ezt különben majd eldönti a jövfi.

CSIKILAPOK

Mk aláaL

— A hivatalok téli órarendje. A belflgymlnlsitorlnm
— Szélhámost fogott a oaikmadéfalvi osenhivatalok téli órarendjére vonatkozó rendeletet szétküldött*,
dőrség, — de elosökött. A cslkmadéfalvl állomás aamely
»z egész ország területére egységes Intézkedés azarlnt

fűtőházába egy előkelően öltözött 24 év körüli fiatal- — eltörli a téli hónapokra, az ünnepeket kSvetó félnapos

ember je enkkezett. Atansslu dr. néven mi tatkozott be weekend-azünetet a a munkaórákat reggel fél 8 órától déli fél

és kijelentette, hogy vasúti mérnöki mic őségben vizs- 2 óráig áflap'tja meg, kivéve a keddi éa pénteki napot, amigálatot «kar tartani. A mühelyfónök igazolásra szólí- kor délután 4-tól 7-lg ls vannak hlvataloa órák.

— Ismét embert ölt a háborúból vlaaaamaradc gránát. Bíró ViImoB CBlkszentdomokosI 17
éveB legényke a régi batársaél mellett, ahol aa 1916
és 17-ea harcok lefo'ytak, juhokat őrzött. Pásztorkodás
közben a környék alapos átkutatásával töltötte idejét.
rült, hogy közönségéé szélhámossal azonos és tulajdon- E munkája közben egy kéalgránátot talált. A szerenképpen CoBma Gsrgelynek hívják. Régebbi bűneiért CBétlen fiu nem volt tlBBtában a veasedelmes Baeraaám
országszerte körözik. AB IB kiderült, hogy a madéfal- pusztító hatásával és Igy történhetet meg, hogy egy
Whos hasonló trükkel a Székelyföld kisebb állomásalt tuskóboz vágta. Az ütéa következtében felrobbant grávégig BaélhámoBkodta. „Ellenőrző* körútja alkalmával nát darabokra tépte a sserencsétlen fiút.
egy egéaa csomó vasúti jegyet lopott el éa ezenkívül
— megfenyegette a járáabirót — 6 hónap.
Bléaetbj Károly.
minden kisebbségi alkalmazottat kisebb, nagyobb ösz- Pál Ignác gyergyóa falusi gazdát, mert Mlhaleanu
Bsegekkel megvágott. A veszedelmes BzélhámoBt át gyergyÓBzentmíklóal vezető járáabirót nyilt tárgyaláaon
akarták kísérői a csíkszeredai UgyéBZBégre, de Időközvádolta ÓB feljelentéssel fenyegette meg,
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ben elszökött. A nyomozó hatóságok széleskörű Intéz- elfogultsággal
a törvényszék 6 havi fogházra éa 5 ezer lel pénablrkedéseket foganatosítottak kézrekerltéBe érdekében. ságra Ítélte. A vádlott a tárgyalás során ártatlanságát
iparkamara közleményei.
— Irredenta harisnya. Kopecz Ferecc cslk- hangoztatta és ezen se alapon felebbezett 1B.
A Munkaügyi Miniszter 64442 számú 1933 évi
— Méhetető oukor a méhesnek aaámára.
Augusztus 24-én kelt rendeletében megengedte, hogy pá falvi legényt a csendőrség letartóztatta éa az ügyész- Az ErdályréBzi Méhész Egyesülethez Igen sok pansBB
gyümölcsárusltő üzletek és fcédék vasárnap és a tör ségre kísérte. A letartóztatás indoka az, bogy a legény érkezett amiatt, hogy a méhek nem tudták még a téli
vényes ünnepnapokon is nyitva tarthassanak, éppen fehér harisnyáját piros és zöld ZBinorokkal díszítette. mézszükségletüket stm behordani a mindvégig hideg,
ugy mint a cukrászdák és a cukorka kereskedések. A csendőrség szerint ez a tény kétségtelenül és kime- esős tavABz és nyár folyamán. Szeptember hó 19-én
rítően Igazolja BZ irredenta vádat. Megvagyunk győződve
— A marosvásárhelyi 20. Divízió 1933 évi októ- róla, bogy a vádat az illetékes blrÓBágl fórumok meg- Erdélyszerte óriási havozások voltak, amelyek nemcsak
bar hó 2-án a paranc-nokság épületében árlejttat tart, érdemelt mértékre fogják leszállítani.
átmenetileg bütötték le BZ időt, hanem tönkretették
igen Bok helyen BB egész őszi méhlegeiőt,
ugy, hogy
a katonaság részére 1933 évi október 1-től 1934 évi
— MÍS vármegyében la dolgoalk a osiki Igen Bok méhcsalád étlen pusztu1, ba a méhészek a
október 30-ig szükséges hu»n"mllek beszerzésére vonatbloaka
öl
CHlkaz"ntkirá'yi
legény
deszkával
megrakott
legsürgősebben nem gondoskodoak etetésükről. Éppen
kozólag, érdekeltek felvilágosításért t>z Intenditurához
szekerekkel B BSBÓ felé Igyekezett. Közben O tszem ezért az E M E. fellratllag kérte a kormányt, hogy
fordulhatnak naponta 8—1 óráig
háromszékm*gyel községben pihenőt tartottak, a Rt- adómentes cuVrot engedélyezzen a méhészek részére.
poltl korcsmában. Cmk természetes, bogy az öt csíki Egyidejűleg a cukorgyárakat IB felkérte a méhésaek
deszkás Inni kezdett. E nélkül, hogy lehetne eltölteni támogatására. Amennyiben az E. M. E. kérÓBel megKÜLÖNFÉLÉK.
az Időt. Ittak és az ivásnak, a korcsmának nem szo- hallgatásra találnak a tagjait értesíteni fogja.
Yeni Sanote a osiksaeredai főgimnázium- kott jó vége lenni. Most is ugy lett. Éjf*l körül a tárSaekerestől éa lovaatól került aa ügyészbán Szeptember hó 15 én az óul. Ünnepélyes Veni saságból hárman kimentek BB leállóba, bogy AZ ott ségre.—Vad
István gyergyótölgyesl származású többSsncte-val nyitották meg az 1933—34. tanévet. Fel- elhelyezett lovaikat megnézzék. Meglepetéssel tapasz szörösen rovottmultu
betörő Igen furcsB körülmények
olvasták sz Iskolai törvényeket s Pnpp János Igazgató tslták, hogy lovaik elől ellopták a takarmányt. Mint- között került az ügyészségi
fogházba. Néhány hónaphogy
a
korcBmában
ueyAnebben
az
Időben
senki
más
a szép számban beiratkozott ifjúsághoz intézett szavaipal ezelőtt Bzabadult a kényszerszáiló falai közül. A
nem
tartózkodott,
mint
Tánczos
Ábrahám
szintén
csikban kiemelte a bitvallásos iskolának kivált a ma formás vagyonát igen kedvelő terméssete újból betörésre
roogó időkben való rendkívüli jelentőséget. A mélyen sz-'ntkirályi fuvaros és annak Albert nevü testvéröccse, késztette, mire a gyergyószentmlklÓBi rendőrség lefüvallás erkölcsi Bzellem, mely áthatja sz ilyen Intézete- a már berúgott legények eaekre támadtak. A aréna lelte. Az Illegális mesterség annyira jövedelmező volt,
ket s amelyet szilárdan megakarnak gyökereztetni az vitából egy kettőre verekedés lett. E ókerült a bicska hogy VHd egy egyeB fogatot la tudott váaárolnl. Most
i'jmág fogékony lelkében — Irányító és bo'dogitó és Cslszér Károly, Szőke Kálmán, André Ágoston cslk- a lopott fogattal együtt került az ügyészségre, ahol
kalauz n különböző eszmeáramlatoknak B BZ egész szentklrályi legények olyan súlyosan összeverték Tán ugy döntöttek, hogy a megrögzött betörő lovát és koéletnek forgatagában Ebből a szellemből mély éB igaz czos Ábrahámot, bogy az a helyszínen meghalt, test csiját elárverezik és a károsultatat kárpótolják. Vad
vérét pedig ugy megbíoskásták, hogy azt haldokolva
Bzociálle érzület fakad, mely tudni fogja kötelességét szállították
bn a sepsiszentgyörgyi kórházba, A vere- természetesen sehogy sem akar belemenni a kénysser
fjjával, egyházával, az emberi szo!idáritáB?al szemben, kedő legényeket
a csendőrség letartóztatta. — Most üzletbe. Azt állítja, hogy csak a ló, "zármazik lopott
csak legyen bú e szellemhez az ifjúság nemcsak az már nem elég széles
e vármegye a csiki bicska vlr pénzből, a szekoret apjától örökölte Értesüléseink sseiskolában, hanem az iskola psdjaln tul ÍB. Kérti az tuskodásához. Atrándu'unk
máa vármegyékbe ls a vsd- rint Vad állításainak nem sok hitelt adnak aa ügyészIfjúságot, hogy amikéit év végén leráata az iskola aágunkkal, a részeg<w meggondolatlanságunkkal
egv ségen és Igy egész ingóvagyona dobra kerül.
pirát, most, az Intézetbe való beléptekor — rázza le kis ió nevet szerezni Httulról szálllijuk a testvér vért
— Elnapolták a osiktaplooal halálosvégü
att a port, amelyet aa élet a vakációban rárakott s Is. V*o elég belőle. Kívánságra házhoz megyünk egy- vérengaea főtárgyalását. A bora tavasai ujoncbemegfiÍRSÜIt lelkét nylBBa meg az Iskola eszményi világa mást ölni. Amint akarják. — Hát a ml népünknek nem vonulások alkalmával V áccsá István csiksomlyói legény
előtt, hogy oda mloél mélyebben behatoljanak sz jő meg soha as esze. Nem látja azt a kulturátlan sö két társával a cslktsploczal községháza udvarán agyonerkölcs ÓB a tudomány, a jámborság és igazság nagy tátséget, anHybe egész vármegyénk birét juttatja verte B^nes József cslkjenőfalvl legényt. AB elvetemült
gondolatai 8 legyen igy valóban uj nemzedék; uj ezekkel a folytonos, gyáva Öldöklésekkel. N^m tér verekedők ügyét keddre tűzte tárgyalásra a törvénybajnoka a régi, az emberiséget fentartó nagy eszmék- észre már egyszer. Hiszen egy marok Bzénáért két szék, da mivel a tanuk nem jelentek meg, a főtárgyanek és eszményeknek; uj nemzedék, melyből uj élet testvér vére méglB csak sok
lás! október hó 17-ére halasztották.
árad ki a régi, megrozzant világra.
— a. ditrói adóhivatali lopaa a törvényMegható látni a szeretetnek éa AB áldozatkész— ÉrtesitéB. A csíkszeredai pénzügyigazgatóság szék előtt. 1931 nyarán nem kevesebb, mint 360 ezer
ségnek azt a hősi fokát, amellyel magyar szülők — bár a közönség tudomására hoztuk, hogy a C <H»a de leit loptak el a ditrói adóhivatal Bzabálysserüen lesért
eser nehézség éa mondhatatlan küzdelem van — isko- Amortizare 1450—1933 Bzámu rend olete értelméb-n kasszájából, anélkül, hogy a pénzsaekrényen BB erőszak
láiakba Igyekeznek hozni gyermekeiket. öakéntHerül kivételesen 1933 évi október hó l g meghosszabbítta- nyomai felfedezhetők lettek vo'na. A vakmerő lopással
nrzik, hogy az iako'ától cBerébe valami o'ysn kincset tott actakla fizetési követelések iránt beadott kérések kapco'atosan az ügyészaég Partlu Miklós adótárnok
kapánk, ami megérdemli a fáradságot: müveit, egye- átvételének határnapja, tekintet nélkül azok jogcímei- ellen nmeit vádit. As ügyet kedden akarta letárgyalni
nes, becsületes, Igaz lelket, ami nélkUl aem nemzet, nek alakjára, mint kiutalásod, flz-tésl utalványok, ki a törvényszék, de a védő bejelentése szerint Szebensem család fenő n >m állhat. Az a gondosság és sze- nem utalt statok, avagy egyéni és közös ideiglenes ben, a lehető legnagyobb nyomorban élő adóhivatali
retet fenmaradásuknak biztató záloga.
(—t). letéti nyugták.
főnöknek nsm volt útiköltségre pénze éa Igy nem tu— A branBói prefekturára delegálták Gul— Fogva maradt a gyergyószentmtklósi dott a tárgyaláson megjelenni. Dacember 12 lkére előman fősaolgablrót A belügyminlsater távirati uton, rendőr altiszt. Mull számunkban megírtuk, bo<y vezetik Partut és akkor folytatják le a nagyszabású pert.
szolgálati érdekből Br-tsnómegve prefektusi Igargatójá- Nichita Vaslle gyergy észen' mik lósi rendőr legénységi
— Joghallgatók vizsgálata. A kolozsvári egyetem jogi
nak küldötte kl, egyelőre Ideiglenesen, Guiman Győrgv parancsnokot 53 ezer lel ellopása miatt órlzetbn vették. és államtudományi barán'k dékinátnsa közli: — Felhívjuk a
figyelmét
jogkarl egyetemi hallgatóknak, akik aa
dr. csíkszeredai fős'olgablrót. A tekintélyes előlépte- A súlyos bűnnel gyanú ütött rendőr altisztet, állhatatos 1932 -33 mindazon
Isk. évben az úgynevezett előkeszltó évfolyamra
téssel kapcsolatosan Csikmegye rgyik legjobb lodulatu tagadása dacára átadták aa ügyészségn'-k. A vizsgáló- (an de îndrumare), (« tanulmányi rend I. éve) voltak beiratközigazgatási emberét vesztette el, aki tőle telhetőleg bíró előzetes letartóztatásba helyezte Nichita I ÓB a kozva és vlzpgá a cgyi'talán nem jelentkeztek vagy amenyjelentkeztek az 1931 junius! vizsga Időszakban éa vlaaza
megelégedésre intéate a közügyeket.
törvényszék 30 napra helyben hagyta a letartóztatás! nylben
lettek utasítva, hogy joguk van az egész vizsgára, vagy a
— Megérkeaett a a n j plébános Bíró Fereno, végsést.
javltóvlzigira, mely 1933 október hó 1-ével kezdődik jelentóéiból kötelesek 1933 szeptember hó 30-ilg Bzabilykit Msjláth püspök esperesBO és csíkszeredai p'ebánoBdá
— Halálozsa. Kósa Géza birtokos, folyó évi krznl. E felszerelt
(Index) és felbélyegz> tt (L, 11fise. 1 aviaţie
nevezett kl s akit a fóespjresl helyettességgel Ib m g Bzeptember hó 22 én, 61 éves korában meghalt Cslk- szerü'n
és 10 Lel Timbra untvers'tai) kérvényeiket a dékinl hivatal
totta fel, amit afiatalember sértődötten utasított vlaszz.

Néhány perc múlva megjelent az állomásfőnök két
csendőr kíséretében és újból Igazolásra Bsólitották fel
AZ állltólBgos Atan&Blu dr.-t, aki nem tudta Igazolni
magát. AB őrsre kisérték, ahol néhány perc alatt kide-

bízott — folyó bó 19 én vonult be uj székhelyére cBlcaóban.
titkáránál hétköznapokon d. e. 9 - 1 óráig benyújtani ia egyidejűleg vizsgadíj fejében 3C0 lejt és a Javltóvlzsgadlj fejében
M idófalváról, hol 22 esztendőig működött. A hosszú
—
Hat
hónapot
kapott
a
gyergyóssentmik200 lejt lefizetni. Azok a jogkari hallgatók, akik ezúttal aem
ldó alatt madéfalvl hívei mind Inkább Bzlvükbe zárták
IOBI ékszer tolvaj Siono'fl Miklós CBernovIci Illető- jelentkezhetnek vlzsgira, vagy ameonylben Jelentkeznek, vizsaz ó jó pásztorukat; az évek multával caak mind
nem sikerül, kötelesek az elókeBzItó évet megismételni,
kereskedelmi akadémiai hallgató ez év juniuBában gájuk
jobban becsülni éB saeretni tanul'.ák. E kisérték útjára ségű
vagy az egyetemi jogkurl anyakönyvból kltOröltétettaknek
Gyergyószentmiklóson
tartózkodó
rokonai
látogatására
tekintetnek
Cluj, 1933 FZ ptember 19. Dr. Bolla Bomulua m.
s könnyek kösött vettek tőle buc-ut. Megérkeztekor érkezett. A jó megjelenésűfi italember rövidesen barát-

az egyházközség nevében dr. D irad cs Félix egyház- ságot kötött Tiltaeber András bsnkkcnyvelővel, aki elég p. a oluJI jog és államtudományi kar dékánja.

— A gáa elleni videkeaéa ismertetéséből háborút
UnácBOB köszöntötte as uj plébánost kösvetlen, meleg könnyelműen megmutogatta hatalmas értéket képviselő
a falusi nép. Ai egész megyében hatalmas kéksslnü
szavakkal. A volt madéfalvl p'ebánoa neve és egyénisége ékszergyűjteményét. A több mint 200 ezer leit érő emleget
falragaszok hívják fel a lakóssig figyelmét arra az elóadiara,

jól ismert vármegyénk határán tul is. E név és egyé- gyűjtemény nem hagyta nyugton afiatalembert. E'ba- amelyen háború «setén, a gáztimadások elleni védekezést Isniség a mélyebb lelkiséget ÓB a magasabb szempontú tározta, hogy minden áron megszerzi. Junius hó 25 én merteti egy kapitány megfeleli asszltztenoiávaL At Ilyen termunkát jelenti. Örömmel üdvözöljük uj állomáshelyén betörés utján megkaparlniot'a BB ékszereket. Néhány mészetű ellátások Gyergyóbrn és nálunk la megvoltak is
a'ia voltak Jók, hogy a lakósság körében kfizell háború hírét
B munkájára Isten ál dán át kívánjuk.
óra múlva le Is tartóztatták. A törvényszék bélfőn tár hlntrék el. A falvakban á'taliooe szó beszéd tárgyas háború
és fölöslegesen izgatja a kedélyeket.
gyalta
aa
Ügyet
és
a
belxmoiésben
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főiskolai
hall— Bókba kerül a tiltott pálinkafőzőé. Több
— Igy ls lehet tiltott íngyTarvlselésért elítélni valaalkalommal mutattunk rá arra, bogy a tiltott pálinka- gatót ae enyhítő körülmények figyelembe vételével 6 kit Tima
Sándor kászonujfalvi lakóat orvvadásznak ismerte
főzés az egyik legroaszabb üslet. Még kényszerűségből havi fogházzal sújtotta. AB ítélet jogerős.
a faluban mindenki. Tlma 1930 JulluBában elmezavarban magsem szabad űzni. Eltekintve attól, hogy a tettenérteket
— Október elsején lejár a mértékbltslesltések határ- halt és özvegyét 1931 februárjában elvette Bartók Miklós odagazdálkodó Mivel az asszonynak nagyobb háza is gmshihetetlenül magas bírságokkal Bujtják a péosűgyl kö- ideje. A hivatalos lap 1933 mi|->s hó 19-lkl 114 tzAmiban való
dasigi épületei voltak, Bartók az asszonyhoz „szilit". Szomzegek, bűnvádi uton Is felelősségre lesznek vonva. — megjelent hltelesltéal tOrvény értelmében október hó 1-én lejár szédja
Gergely Dénesné feljelentette a kiszonaltlzl osandAisia faaongiból vagy vashói készült, hordók olaternák éB minden- gen hosszából,
Hétfőn 14 tiltott pálinkafősést ügyet tárgyalt a törvény- nemű
hogy fegyvereket rejteget a háznál. As Arve
ármértékek h'telealtéaének hatirldeja. Azok ellen, akik
szék. Aa összea vád1 ottak tagadták a terhükre irt bűn- ezen kStelemaUaégQkn>k eleget nem tesznek, a törvény sz'go kisérték és mlutin tagadta, hogy fegyyerak lenninek nála
elrejtve, az őrmester anlyosan elverte. Majd hiikatatist tarcselekményt, de a helyszínen felvett jegyzőkönyvek rával Járnak el. A vándorkereakedók tej, gyOmBlos, zO dség tott.
A padláson, aa ócskavasak kSzött talált agy egyes fagyalapján, melyek világosan tettenérésről számoltak be, éa általábvn aa Oaaiea piaci és nooal árasok mértékel hitele- veroaOvet, Ot drb Orea vadisslagyver-hBvalyt, tis agr. puskaaitéaének
utolsó
határideje
október
hó
1.
Esen
Intézkedés
a
*>y és két hónapi fogháara ítélték a páHnkafősőket. termalikra la vonatkozik. Eaen utolsó hatiridó lejárta ntán a port, valamint egy rozsdás bajonettet a aOtdhelytsighn a
közé felszórva. A bíróság alAtt Bartók hiába a i M .
Tehát a bírság tetejébe még be is aárják a kihágókat. mértékhitelesítő hivatal kOuget minden hitelesítetlen mérle- gerezdek
hogy a talált tárgyak aa elhalt orvvadász, Tlma Sándor
Minden ember tisztán saját érdekében cselekszik, ha get, snlyt vagy más mérAesskBst alkoholnak és tulajdonosaik tette,
talaj donit képezték, migta M«a«r lel piasbiraáfgml B^teMa
eUea k&ágáaTJsgjsíkOnyvBt TMuak fal
Ultott uton nem állit slő pálinkák

CSÍKI

*4k «Ma
— Bokkantaigl tratai elvesetek • katonaságnál ia a
román Impérium alatt még nem kapott nyuf dijat. A katonai bflrokratlimua áldosata Vltoa Balázs calkaMntlmrel gaadálkodó, hadirokkant. A háború alatt a 2i-ea honvédeknél
szolgált és dtun-dum lövés folytán oombtörést kapott. A magyar Impértnm al tt a rokkant diját pontosan flsették. 1029
október hé 9-én kelt behívást paraneosal a helybeli hadklegéazltó paranosnokság behívta Brassóba a X. sz bizottsághoz
felülvizsgálat végett. Ennek eredményeképpen a hadklrgéailtd
bekérte a születési és házassági bizonyt ványát, amelyeket a
62. ssámn és a közmunka alól való felmentést bizonyító Írással egyfltt 1930 Jnnlus hó 2-án Cslkszentlmréról a csíkszeredai
hadkiegészítő paranosnoksághoz küldött fel. Ezek után arra
kBvetk' ztetett, hogy rokkantsági nyng Hja megá'lapltána végett
eljárás tétetett folyamatba és türelemmel várta az eredményt,
Aioban 3 év alatt sehová aem htvták, sem aa Iratokról nem
akarnak tudni, annál ke7ésbé a rokkantsági nyugdíjról. A
Hagyar Párt vette most kesébe az Ogyet és tgy lehet remélni,
hogy a 15 év óta hiába várt rokkantsági nyugdijat végre kiutalják.

— Olosón eladó ház. Kórház-uccuban 16.
«—a
— A mnnkáspinatárak megssfintetett Itar, kereskedelem ntán ls járulékokat vetnek ki. Az uj tá sad alom biztosító törvény, amint köztudomása, igen eulyos munkáspénztárt járulékokkal sajtja az Iparosokat, kereskedőket. Csíkban
Is megkezdették ezeknek a járulékoknak a kivetését, mégpedig
olyan buzgósággal, hogy az évekkel ezelitt megszüntetett
üzletek és felhagyott Ipar után Is klrójják a járulékokat. A
Magyar Párthoz nap-nap után érkeznek ilyen panaszok, amelyek
fölöalegesen zaklatják a* embereket, kérvényezési és bélyegköltségeknek teszik kl.

SPORT.

Nagy aport teaest a Bakuresti saélló össies helyiségeiben. A U. S. C. sporl egylet folyó évi szeptember hó
30-án, este 9 ó'al kezdettel, nagy aport teaestet rendi z. Lesz
tombola és bemutatásra kerülnek változatos kacagtató, egyolóre el nem árulható magánszámok. E mulatságon nem szabad egyetlen kis helynek BJm Ureisen maradni, mert minden
egyes üresen h gyott hely sportszerető közönségüok szégyenere válna. Ulndenkl rójja le tebát kötelességét, aki csak
némi kötelességet ls érez sportegyesületünkkel s amikor a
Bukaresti termelnek villanylámpái felgyúlnak, szeietnók ' t t
látni társadalmank minden rétegét ezen az ószl Idé-y első
megmozduláson, ahol a rendezóség minden igyekezete oda log
Irányain!, hogy a Hamza Gyuszi közkedveltségnek örvendó
kitűnj muzsikája mellett minden résztvevi egy felejthetetlen
eBt emlékével távozzék.

Futbal-mérkőzés. A helybeli Ko'plng Egylet
folyó bó 24-én, vasárnap, délután 3 órai kezdettel özv.
Keresztes Anlalné, a gimn. uccában fekvő belsőségén
mérkőzik meg aa udvath-tlyi Kolping Egylet futbalistálval Bzsn érdekfeszítő mérkőzésre városunk sportkedvelő közönségének figyelmét falhívjuk. B ?járat ö<v.
Qondoané-féle belsőség mHetti mezei útról van.
Valóban nálunk repedt volna meg Pelle István

Siremléket, hadiemléket g 1 Közönség figyelmébe I 2
éB mindennemű kíipari tárgyat,
hasai és kQlföldi m á r v á n y b ó l ,
trachitból éB különböző kövekbfll,

bú és buzgó szolgálataimért leépítettek a most Csíkszeredában

ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM.

Fancsali Bálint, köfaragómester

Elvállalok minden e szakmába vágó
eiektromoa munkakat, u. m.:

Székelyudvarhelyt,

mopern lakberendezéseket

— a vasúi állomás mellett. — 4-

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA
könyvnyomda, könyv , papír-, iró éa
rajtasarkereakedáa, könyvkötészet
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o-eogöket, erőátviteli saereleaeket a legjutányosabb árak mallett.
Az általam végeztetett munkálatokért szavatosságot vállalok.
BZIVFB pártfogást kér:

Paulovits Antal villanyszerelő,
G i m a a a i u m - a o o a 109. aaam.
18-13

Baülök flgyelmebe I
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség és t szülik Bztves figyelmébe
ajánlani újonnan éikczett árokkal dúsan felszerelt

könyv-, írószer-, tan- és
rajzszerkereskedésemet
Állandóan nagy raktár román és magyar tankönyvekben,
legjobb ralnflségQ körzdk, könyv- és tolltartók, Iró- és
rajzszerek, kltünfl gyártmánya hegei a k, hegedüharok,
hegedű-alkatrészek, fest ék t-k és íestAszerek, valamint
mindennemű Iskolai felszerelési olkbekben.
Das választékban kaphatók Irodafelszereléal
olkkek, dtszlevélpaplrok, pnplrkülönlegességek, disz- és ajándék müvek, román és magyar ifjoságl iratok, Ízléses helybeli és művészi képeslapok, Irodalmi és zenemüvek.

Hirdetmény.
Armăfini (Caikm^naság) község vadászterülete 1933 évi október hó 6-án delátáll 3 órakor, a községházánál n y i ' v A D o a
árverésen haszonbérbe fog adatni 5 évre.
Kikiáltási ár 1500 Lai.
Feltételek a községházánál betekinthelők
a hivatatos órák alatt.

Tompos Petru,

A. Nádasdy,

primar.

notar.

Fakereskedö urak
figyelmébe!

j|
Ú

100-200 holdas vegyes birtokot |
**

járósá» 1033 évi október hó 17-én d. u.
3 órakor, 6 évre bérbeadja vadász- éi halá
szati területét.
Feltételek a községi elöljáróságnál meg
tekinthetők.
Primăria comunală.

HEGEDUORAKAT
oonaervatorluml mödazer
aaerlnt, j a t a n y o a a n ad:

S P R E N C Z G I Z I , Csíkszereda

In atenţiunea Dior comercianţi de lemne!

Bevételi és kiadási utalványok
Mandate de intrare şi eşire
Bérfizetési Jegyzék (Lista de plată)
Anyag- és erdöfeivétell könyvecskék
Cărticică de inventar pentru materialul In
deposit şi pădure
Előleg könyv (faragoltfa, gömbta, gömbrud)
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.)
Fuvar-bÂrca (Barţâ pentru cărăuşi)
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható)
Evidenta lucrătorilor (ptru purtat In buzunar)
Orvosi utalvány (Ccrtificat)
Számlakönyv (Factura)
Szillltáal kimutatás (Consignatio)
állandóan raktáron,
totdeauna in depozit,
legjutányosabb áron
pe lángé preturi mobeszerezhetők
derate la

VÁKÁR könyvkereskedésében, M.-Ciuc.

LIBRĂRIA VÁKÁR
Mercurea-Ciuc.

Mindennemű nyomtatványok megrendeléare a legszebb
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek.

Maria Belu-Paladl-féle

számtan
magyarra fordította Nioolae Latos tanfelügyelő
és a Lates-féle román magyar nyelyven

Csikmegye földrajza

A Mihnileni—Csiksz^n'mihályi kflzsógi elöl

TSbb érdeklődővel közöljok, hogy a sepsIszsntgyOrgyl
kiállítás kltüntite'tjet névsorát, Blénesiy Károly ur, lapunk
munkatársa küldötte be, helyreigazítás végett, mivel aa első
közleményünk nem volt teljes.

kapható a Vákár könyvkereskedésben, M.-Ciur.

Háló, ebédlő ós iroda berendezések
Bttlyea

a legagyazerflbbtdl a
legfinomabb kivitelig
U a a á l l t t e t t
átakkal
besaereahetók:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögód.
Megfelelt biztosíték aiellett réazletflietéara la.
i(8-

I
•

I

Str. Oap. Vnlovlol (Harglta-uooa) 30.

A birtok lehat tObb ürbbsn (azdaaágl épülettel la.

Ajánlatokat ármegjelöléssel
Frank Miklós mérnök, Csíkszereda

M E G V E S Z E M báró Orbán Balázs a

tové,"bt>lt.

hatkötetes müvét.
Árajánlatot • lap kiadóhivatalába kérők.

i-a

FŐSZERELŐJE,

kemény t e r m é s k ő b ő l , eredeti
terv szerint, szakszerű kivitelben,
a l e g o l c s ó b b a n k é s z í t :—:

Hirdetmény.

azonnali k é s z p é n z f i z e t é s ellenében.

28 évig voltam a csíkszeredai
.GANZ"-villamossági cég

MALOMKÖVEKET

MODELL KALAPOK *

Szerkesztői üzenetek.

Háa

ELADÓ jó karban levő „ 8 I N G E R ' Csíkszeredában, Stefan oel-Mare uooa
22 szám alatt, emeleten, 2 szoba,
v a r r ó g é p , s e z l o n és egy n a g y
1 konyha, október hó 1-tól kiadó.
álló tükör. Cim a kiadóhivatalban.

tornászbajnok karcsontja ? Em'éltezUnk Pjlle tornász
világbajnok erdélyi körútjára. Hogyne. Miudeolltt esemény számba menő ünnepi alkalom volt az érkezése.
IU ls CsikBseredában. Tehát emlékezünk. A V g»dó
Könyvnyomdámban
Könyvkötészetem
óriási közönsége Igaz szeret Jttel, meleg szívvel fogadm.
minden o szakmába vágó ftjvál'alja mlndonnemü ls
Szemmel láthatólag megtisztelve érezte mi gat ennek
monkák Ízléses, oslnoa ki- kolal, üzleti és min könya kis komoly és mindvégig bizonyOB rezerváltsággal
vitelben, j a t á n y o s árak vek ízléses és olosó beköviselkedő kettős olimpikonnak a leereszkedő látogamellett a legrövidebb Idó tését éB azok tartósságát
tásától. Noa azt olvassuk most egyik napllspoak Eportalatt készülnek.
garantálja.
rovatában, hogy Pelle István karját operálni ke'lett.
A csíkszeredai szereplése alkalmával a gyUrübintán
Jutányos árak!
P o n t o s klaiolgălAs!
súlyos csontrepedéat kapott, aminek következteben
most operatív beavatkozásra került a sor. Nem értjük
aa egész csontrep' désnek a Ciikszertdéra való beállítását. Legalább la a Bzertorna, a müvés* hivatalos
mutatványai közben nem történt semmi. P-tile vígan
végezte gyakorlatait Csíkszereda után még vagy tia
erdélyi városban. Egysaóval nem tudunk arról, bogy
Pelle sserencsétlenül járt volna nálunk a tornabemutató
tia naponként uj formák oloaö
alkalmával. Ott aemmlesetre aem. Lrgfennebb megárbaa, x n * r t « l c l x i t ^ . « t é l c
repedhetett a keze a gyereknek abban a felülről való
VENCZEL TANÁRNÉNÁL
kezelésben, ahogyan fogadta a neki „kijáró" s kisvárosi keretek között részire biztosítható tiszteletünk t
Ugyanott készülnek mlndeakülső megnyilatkozását.
(N
nemft aől kalapok elaörendfi
(T
anyag hoaaaadaaával. Kalapok
2
italakltáaa a legrövidebb Idő alatt,
TURISZTIKA.
i Csíkszereda, I. C. Bratianu (OlmaáBzeptember hó 24 én, vaaárnap a Csíki Turista ) alTun)-aooa l l l . aa., a Sörház köaelébea.
Egylet két kirándulást rendez. Inggel 9 órakor az
Ipartestülettől Indul a zsögödl várhoz. R'ggel 8 órakor
pedig a rákosl Cserei kúriához. Jelentkezni lehet a
Nr. 721 — 1933.
Dürr-féle üzletben.

Csikmegyében sürgős
megvételre k e r e s e k

30

LAPOK

S Z É K E L Y F Ö L D cimU
Tikit k.

Könyvkötészeti munkákat
a legesebb éa

legtartósabb

kivitalban a legjutányosabb

á r a k m a l l e t t esakösöl a

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.

