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Igyártó leikéss nagyszalontai hóhérjának férfiak hajviseletét Vitéz Mihály korából vagy StefanMi szüksége van erre az országnak. lesz
a büntetése. A nagyváradi törvényszék már cel-Mare Idejéből, — nem lenne furcsa, ha a mai
A rendőrségi éa csendőrségi
brutalitásokKÖZGAZDASÁGI
Madg«aruk felbiggyesztenék a hoBBZU hajat
POLITIKAI,
TARSADALMI
HETILAP.
október hó 28 ra kilüzleÉS
ennek
a bűnügynek Maniuk,

és bocskort? Es a rövid hajú feticák ne vehetnék fel
Qgye túlnőtt as ország határain. Az a megva- főtárgyalását.
.
a nemzeti ruhájukat? Vagy a ssékely népviseletet
dult tempó, ahogyan a hatalmat kezelik az
viselő mai Bzékelyek bocskoroson mennének a lakodaNem
vitás,
hogy
a
büntetésnek
szigorúnak,
alan'os közegek, tul is kellett lendítse ezt a
lomba ? HOFBZU hajjal ? A rubavlBelet s a hajviselet
közéleti nyavalyánkat. Hiszen minden ostorozás elrettentőnek kell legyen. Livius urnák legalább s» mml néven nevezendő ÖBBzefüggésben nincsenek egyis
a
sóbányában
kell
elrothadnia.
És
a
példát
é9 állandó tiltakozás dacára alig múlik el nap,
s az a BBékely leány, aki réjfltt arra, hogy a
naponkénti nspiparaocsban közölni kell az or- mással
rövid baj viselete byglenilu sbb és praktikusabb a
hogy .meg ne ismétlődnének a ieghajmeresztöbb, szág
minden rendőr és csendőrBégi alakulatá- régi hoBszu hajviseletnél, moBt már arra legyen Ítélve,
az ország jó hírnevét veszélyeztető rendőrha- val. —
Nem miattunk kisebbségi polgárokért, hogy ne vehesBe fel az ő székely „gúnyáját"? Ez
tósági verekedések.
akiknek oldalbordáin egy-egy Livius bármelyik olyan ostoba felfogás lenne, amilyent CBak bornírt, hozzá
Szomorú, hogy ezeken a felháborító éB percen kipróbálhatja a teremtés bibliai fejeze- nem értő és kábán bogot kereső agyvelő tudna elképjárványszerllvé nőtt állapotokon nem Ithatett tét. Nem azért, hanem, mert végül ÍB ugy ki zelni magának. Ezzel ngysn Bem az ŐFÍ hagyományokat
erélyes beavatkozással segíteni. Kár, hogy vánja az ország jónevének, a rendnek, a tör- nem sértette meg, Bem a cikk Írónak B gusztusát I
Es miért fáj az a blzonyoB lakk cipő, meg a maidejekorán nem fogták nyakon az alsóbb, ala- vényességnek magasabb érdeke.
gaB sarok, amikor a régieknek nem fájt a .mezítláb",
ciony intelligenciájú közegek szadista hajlamát.
a bocsi or meg a csizma? AB Idő halad B ennek halaKár, hogy ezek miatt az országot meghurcoldásával a bocskorból is csizma a a csizmából ÍB cipő
ják a müveit nyugati államok itélő bzéke előtt.
lett anélkül, hogy a ruha változott volna. Ezért még
Megható naivság
fogták össze a paripát a marhával B a csizmát
Természetesen ennek eulyát és komoly kell egy olyan határozathoz, aminőt a miniszter- nem
Bem húzták as egyik lábra és a cipőt a másikra I
jelentőségét nem tudja felfogni egy egy B daru tanács Calimanes'iben hozott.
Mikor ünnepre megy a székely, akkor nem húzza fel
vagy Farkas Livius nevü rendőrkomiszár, akik
a hegymászó bocskorát B mikor a hegyek közé megy,
A kormány legkésőbben november 16 ig nem
ölt parádés nemzeti viseletet I Aztán meg az a
Uyergyótól—Nagyszalontáig a kezükben levő
minden
munkanélkülit
elhelyez
és
ezen
a
télen
székely Bzoknya nem Is olyan olcsó, ahogy aat a
hatalmat polgártársaik testi épségének és a
fantazlája elképzelte, bizony annBk az árából
reodöri szervezet tekintélyének veszélyére hasz egyetlen bani munkanélküli segélyt nem folyósít. cikkíró
három selyem ruha la kitelne.
Akármint
erőlködik
is
a
kormány,
nem
oáiják. De nem értheti meg az az egyszerű
És végül Benki sem akarta „megteremteni1 a
csendőr koponya Bem, amelynek u'.óvegre a vagyunk hajlandók róla akkora nuivságot fel- népviseletet,
mert aa megtermett magától és van annak
látóköre és felkészültsége éppsn eddig a méltó- tételezni, apiennyi ebből a határozatból kiordit. már egy pár száz esztendeje s „visszaállítani" sem
L?Í6tetlen elhinnünk olyan tájékozatlan volt muszáj, mert az állott már régóta nélkülünk B a
ságig juttatta az uniformisba öltöztetett anyagot.
ságot
róla, hogy ebben as országban csak cikk Írójának atyáskodó atyai protekciója nélkül IB.
Azonban idejekorán meg kellett volna értse
huszonötezer
munkanélküli van éa nem ennek Köszönjük szépen, de tanácsokkal elvagyunk látva In
a fenyegető veszedelmet a rendszernek. Nem
aecula — seculorum I
huszonötszöröse.
lett volna szabad megtorlás nélkül hagyni egyet— A másik dolog volna sz .Erdélyi Lapokénak
A hiva'aloB kormány nyilatkozat után azt egy bájos seerkesstői üzenete. Ennek alapnak a sepsilen visszaélést sem, amelyet elkövettek idelent.
A rendszernek irgalom nélkülinek, kegyetlen asonban el kell hinni, ho>ry a félmillió munka szentgyörgyi tudósítója átálmodta a sepsiszentgyörgyi
nek kellett volna lennie eaak egy-két esetben, nólkttlit esen a télen alr»,.ntny árván hagyja. székely eatet s eat a kultur megmosduláet elaludta.
nem volt baj, megszoktuk már, bogy a katholikus
hjpy a példa agyonvágja a kiakírálykodásra
A kormány nem fél as irtózatos felelősség- Ez
Csík ügyelt es a lap állandóan negllgája s nem ín
haj amos basáinkat.
től, a hihetetlen méretre dagadt tömegnyo- vesszük komolyan 1 Van nekik fontoaabb dolguk, mikor
Lám mlyen kellemetlen következményei mor nem aggasztja ót.
a Pelléket reklamlrozzák beteken keresstül, BB bizofontosabb éa kiflzetőbb volt, mint egy népnek
lehetnek egy szerencsétlen, beteg rendőrkomiA mu t években sem erőltette meg magát nyára
a kultur megmozdu'ása, — de bogy per .báli tudósíszár állatias kivetkezéeének. Ugy e Farkas Li- valami imponáló mértékben, hogy a világka- tásnak'
pocBkondlrozta le est a nBgysiabáeu kulturvius ott Nagyszalontán, a maga kis szemétdomb tasztrófát jelentő gazdasági bajunkon atyai tényt, ezt igazán köszönjük neki, legalább most már
JAD, a rendőrségi kinzókamrában minden igas segítő készségét kimutassa, de a mostani maga- tlBztábsn vagyunk vele, hogy mennyire a szívén fekok nélkül összetörte Igyártó Sándor református tartása sem méltó egy ország kormányához. szik a székely kultura B egy megyének nemes, önzetlen, önfeláldozó megmozdulása.
Figyelő.
papot. Egy komiszár egy református papot.
A kormány nagyon jól ismeri az ország
Kgy nyomorult, földhöz tapadt, kopott funkciona- helyzetét, egyszerűen csak arra Bzámit, hogy B
rm kiverte Isten felkent szolgájának a fogait, társadalom még jobban meg fogja erőltetni
a félszemét. A komiszár félig agyonvert egy magát és elvégzi helyette a munkát és kiizzadja
BEL- ES KÜLFÖLD.
embert, aki a protestáns világszervezetben talán a szükséges véráldozatot.
Befejeződött
a kisantant konferencia.
angol, német egyetemeken tanulta a nyugati
A sinaiai királyi kastély Ünnepségekkel kapcsoAzt
mondja
a
határozat,
hogy
a
munkaku lurát.
nélküli segélyre felvett költségvetési fedezetet latosan megtartott kisantant konferencia folyó
Látni lehetett, bogy Igyártó református közmunkák céljaira kell felhasználni. Ugyanezt év sseptember hó 27-én befejeződött. A zárópap súlyos megcsúfolását felfogja és magáévá a politikát fogják a városokban és megyékben ülésen a román-szerb és csehszlovák külügyteszi a protestáns világ. Igy is lett. A Debre- alkalmazni és ezért a munkanélküli segélyezés minisztereken kivül résztvettek Károly román
cenben megjelenő Vasárnap cimll református teljesen feleslegessé fog válni.
és Sándor jugoszláv királyok, valamint Vaida
egyházi lap vezércikkben foglalkozik az esettel.
miniszterelnök is. A konferencia munkáiról igen
Miért
nem
osinálták
ezt
meg
a
nyáron,
B 'jelenti, hogy az Igyártó Sándort ért sérelem
zárkozott
jelentést adtak ki. Mindössze azt
az egész protestáns világ sérelme. Ast sürgő- amikor lehetett, miért vártak vele a tél küszö- közölték a nyilvánossággal, hogy a konferenbéig,
amikor
már
közmunkát
nem
lehet
csinálsen a Protestáns világszövetség elé terjesztik,
cia jól végződött. Benes cseh külügyminiszter
amely minden nyugati országban levő állam- tatni ?
megjegyezte az újságíróknak, hogy négy napon
férfiát és politikusát felszólítja, hogy minden
keresztül tanácskoztak azokról a súlyos kérdé•épéat tegyenek meg a legszigorúbb megtorlás
sekről, amelyek Európa jelenlegi helyzetével
kieszközlése érdekében.
kapcsolatosak. Figyelemmel az eshetőségekre
A ,B. L." szeptember 10 ikl Bsámábsn a Bzékely
Tehát as egéss Farkas Livius nem éri meg szőttesről, magaBaarkn cipőről, bublfrliuráról egy cikk a konferencia elhatározásai nem közölhetők és
azt a szégyent, amelyet as országnak el kell Jelent meg a sepsiszentgyörgyi ősi székely lakodalom nem szo'gálhatnak réssletekkel azokról a megviselnie az Igyártó ügyben. A Protestáns világ- bemutatása alkalmával. A cikkíró ugy látszik valami- oldási módosatokról, amelyeket as összes várszövetség tudvalevőleg súlyos hatalom a kullur- féle kultura mentőnek képzelte bele magát, mikor ható lehetőségekre megállapított a kisantant
a létra tetejéről próbálja egy fölényeB geszvilágban, amelynek ssava és esetleg elítélő mtgasan
tussal agyoncBi-pnl ast a nagyszabású, súlyos anyagi konferenciája.
véleménye nem lehet közömbös számunkra. áldoaatokkal, rengeteg fárrdsággal. sok tanulmányok
A sinaiai minisztertanácsot szeptember
Mi szüksége van ennek as orsságnak arra, után életre hozo't kultur megmozdulást, amit a csiki hó 27-én tartották meg. Ezen mindenki a belbogy mai nehés helyzetében még ilyen oktalan falvak népei mutatlak be Sepslazentgyörgyön. A cikk politikai válság kialakulását várta. Ehelyett
természetű bajokkal küzdjön kifelé. Védekezzen, csak ngy hemzseg a dilettáns okvetetlenségtől. Kifo- teljes megértés keletkesett Vaida és Mihalaohe
gásolja a cikkíró éa ugy látBalk fáj neki a bubi frl- között. Mihalaohe kijelentette, hogy semmi
jegyzéket váltson, magyarázzon a Farkas Liviu- aura
a cslkl ssőttes mellett. Eogfdelmet kérek, de
Bok
galádságai miatt, amelyek még sem múlnak ml köze ennek a két dolognak egy máthoz? Aa a leány, nehézséget nem okos a kormánynak, nem
e
l nyomtalanul. Hiszen valószínű nem less be- aki a modern korral haladva, rövid bsjat visel, ne kívánja a hatalomtól való viBssavonuláBát, de
lől. világot rengető esemény, nem végződik veheeae fel a BBékely azőttest? Hát miért ne? Ugyan egyenesen nemseti szükségességnek tartja a
hadüzenettel és világháborúval, de az orsság miért? Menjünk csak vlssaa egy kissé a történelem nemzeti parasztpártnak uralmon maradását
berkeibe, mikor aaöa magyarok h o n n hajat,
jó hírnevének okvetlen kárára történik egy régebbi
Az orosz repölők október hó 26-án indáiBŐI copfot viseltek és nemaeti viseletben jártak és
ilyen meghurcolás.
nézzük meg a maiakat rövid hajjal: hát ezeknek nem nak Franciaországba, hogy visszaadják a franoia
Kivánosian várjak és figyeli velünk együtt saabad moa már felvennlök a dlsaruhát aaért, mert a
most már aa egéss kultarvilág ast, bogy mi bajuk egy pár oentlvel rövidebb lettf Nőisük meg a repülőraj látogatását.

Néhány szó az „ösi székely laMaloaf-hoz.

-lk oldal.
A kisantant külügyminiszterek
a sinaiai
konferencia befejezése után Genfbe utaztak.
Sándor jugoszláv király as eredeti programtól
eltérően nem vett részt a marostordal udvari
vadászaton, hanem a konferenoia határozata
szerint egyenesen Konstantinápolyba utazott,
ahol Kemál törők köztársasági elnökkel tárgyal
a balkáni Locarno érdekében.
Moszkva a német újságírók ellen. A
szovjetkormány elhatározta, hogy két orosz
újságírónak Lipcsében történt letartóztatásáért
valamennyi német újságírót kiutasítja a szovjet
területéről, egyidejűleg utasították a Németországban tartózkodó orosz hírlapírókat, hogy
haladéktalanul térjenek vissza Oroszországba.
A liberálisok helyzete a sinaiai ünnepségeken sokat javult. A király feltűnő szivélyességgel fogadta a liberálispárt elnökét Dúcát,
akit Sándor király szintén kihallgatáson fogadott.
Maniut nem hívtak meg Sinaiába a kastély ünnepségekre, amely tény feltűnést keltett
a belpolitikában.
Lupu kiáltványa. A román parlament közeled) magayitá?* a politikai p Irtokat erőteljes tevékenységre készteti. A liberálisok
után most Lupu pártja is kiáltv'ányt intézett
az ország népéhez. Követeli többek között az
inflációt, a közpénzekből szerzett vagyonok
elkonflskátását, a konverzióink a vároookra
való kiterjesztését, adócsökkentést, az állami
utazások megszüntetését.
Ujabb támadás Fiedler püspök ellen. Pop
Ghita volt államtitkár ismét felelevenítette a
Fiedler seatmári püspök ellen hónapokkal ezelőtt elindított vádjait, amelyek szerint Fiedler
püspök a Szatmár környéki sváb falvakat elmagyarositja és irredentizmust csinál. Azt állítja,
hogy az egész püspöki palota és papság ennek
a célnak a szolgálatában áll. A kormányt sürgeti, hogy azonnal járjon el Fiedler ellen.
A vízumkényszert
megszüntetik a kis•
antant államok a sinaiai konferencia gazdasági terve Bzerint. Igy Románia—Jugoszlávia
és Csehszlovákia egymás között vizűin nélkUl
bocsátja területeire az utasokat.
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lepz. A betegség második nzpján, rendesen azonban aa
— Hát maga Oalaczl Virág?
— Engem ne tessék megbüntetni, én cem vagyok elhullás előtt a has alján, a combok belső oldalain,
esetleg a nyakon éa a füleken a bőr megpirosodik,
hibás, — pityereg a másodrendű vádlott.
A törvényszék vlssaavorul a kevés Idő múlva — orbáncoB bőrpir. — Később ez a bőrpirosság elezekihirdeti az ítéletet: Berszán Virág gylmesbükkl lakóst derjesedlk. A nép farkaBtályognBk nevezi ezt BB elválelőre megfontolt súlyos testisértéB bűncselekményéért tozást ls. H .rmadlk-negyedik nspra a beteg járása
tiz havi börtönre, Oalaczl Virágot, ugyanerre való fel- telj°sen ingadozó lesz, a test hátsó része legyengül a
bujtás miatt hat havi börtönre és BZ összes költségek- a hőmérséklet rohamoB leesése mellett aa elhullás
nek közösen va'ó megfizetésére ítélte. A kártérítés bekövetkezik.
A sertésorbáncaak ilyen súlyos esetei rendesen
tekintetében a magánvád'ót polgári útra utasítja.
Vádlottak eürü Bírás és zokogás között feleb- elhn'.ásBal végződnek.
Hogyan védekezhetünk leghathatósabban az orbeznek.
O <zllk a tárgyaló terem közönsége éB a két csángó báncoa megbetegedések ellen?
Épitnünk világos, száraz, tiszta, elég tágas Bertéa'eány ellenséges szemeket vetve egymásra, lassan indul
kifelé. Utánuk magas, jól megtermett csángó legény ólakat. H<gvjuok fel a levegőnélküll, sötét, piszkos,
baktat. Amint kivezetik a fo'yósóra, botjával Barszán azük sertéBodukkal. Itt, Csíkban, hol annyi féle építőanyag és terület ii elég áll rendelkezéBre, oly azük,
Virág felé kopog n kőkockákon
piszokfogó odúkat építenek, bogy a sertéseket csak— Ne- sírj Virág, hátha m 4 g minden jóra fordul. nem
erőszakkal kell bedugni és kihúzni.

Csak ne vette vo'na el a jó I-tten mindkét Baemem

Egv rendes testnagyBáiu anyakocának legalább
világát! De Igy?
— Saegény gyermekem, Bzegény gyermekem, ml 4 m' terület kell az ellés idejére. A malacoknak még
leBz veled — zokog fel hangosan a leány B irtózva külön kifutóra ls kell számítani, ha azt akarjuk, hogy
egészségemen éa jól fejlődjenek.
fordul el a vak legóny'ől.
Hi megbetegedések fordultat elő, a betegektől
A hot pedig tovább kopog a kőkockáton n a két
bűneikért vezeklő fiatal élet szívére buli mlodt-n kop- azonnal el kell uj, tiszta helyre különíteni az egéízsépanása.
(i. 1.) geseket. Az ólakat alaposan kl kell tisztítani, marólúggal lemosni és mészo'dattal lemeszelni, kezdve a
fe'BŐ boltozaton (menvezet), haladva le az oldalfalakon
llvül, belül, u'oljára hagyva a padlózatot. A korhsdt
A marosvásárhelyi kereskedelmi és padlózat
helyébe ujnt kell tenr.i. A betegek vállndéiparkamara közleményei.
kát, ürülékét, trágyáját meg kell semmisíteni. Az udvaKereskedők, Iparosok, kereskede'mi és Ipari válla- ron, a kertekben stb. helyeken azokat a területeket Is
latokfigyelmét felhívjuk a munkások, különösen pedig fel kell tlFz i'.ani és fertőtleníteni mészoldattal, ahol
a kiskorú és női munká ok foglalkoztatására vonat- bettgek tariózkod'ak hsvertek. Hisoa'óan kell fertőtkozó törvényes n ndelkerések szigorú betartására, lenit 'nl a legelők beferlőzött szennyes részeit ls. Erre
mert súlyos büntdtéseknek teszik kl magukat, á'hágés a cé'ra a-ár a községi, akár a közbirtokossági költségvetésben fi'dezet kell, hoey leiryen. A legelőkön a
esetében.
Ugyanis az ellenőrzésre hivatott Fzervek meg- deleltető helyeken és más területeken azokat az álló,
állapították igen FOV esetben, begy az érdekeltek nem szennyes vizeltet, tócsóktt melyekben beteg sertések
li kell szárítani
tartják be a fennálló és vonatlozó rendelkezéseket. hevertek, hűsölte*, In kell csapolni,
s az iszspoknt meg kell BemmiB;teoi. H < nem végezünk
— A Banct Natinni.!» d°v z* e'lrnórző o ztálya igazságos
tisztogatást és fertőtlenítést, a betegség nyári
48238—1933 BZ. átiratával körölte áron rendelkezésit, Időben, óvről-évro
kiujul.
hoiy a Itüfö'dre utazók útleveleibe nemcsak a va uták
és csekkek iratnak be, hanem ez utas részére
engeA
há
lákat
a
d litereken mélyro ásott gödrökben
délyezett ordin de plata ie. Ezek az ord:n de platak a kell e'fn'delni. A bel; ó léget területein elárott bullákat
Banca Naţionala által .A" fo'mu'aron bocsáttatnak kl. a kutvák kiki ptrják B Bzétburcolják a határba. Az
Megérterdó, hogy a va'u*ábhn va'ó 3000 lejes egerok, patkányok a bullnrész°ket éa egyéb fertőzött
minimum a már adott utasítások szerint nlrcs meg- hulladékokat fe'fa'ják éB igy a betegséget Bzétbordják,
engedve azoo utasoknak, kik a román nemz ti bsnk járványossá teszik, mert a disznók szeretettel eBsik
valame y"R fn hatelmazása birtokában vannak, hanem meg aB egereket patkányokat, B ez által fertőzik önmagukat.
csak szoknak, kik ilyennel nem bírnak.
A vásárokon ÓB Idegen községekből vásárolt sertéseket 8 napig nem szabtd Bem otthon az egéBZBéK Ö Z G A Z D A S Á G .
gas*-k közé, sem a csordába legelőre ereszteni, banem
elkü'ön'tve kell tartani. Erről a községi tanács szabályÁllategészségügy.
rendelettel intéződhetik.
Sertesorbáno.
Gyimesi vadvirágok a térvény előtt.
Miért kell az ideg. nLől hozott Brrtéseket 8 napig
A Bertósorbárc a fi ital sertések betegsége. A elkülönítve megfigyelés alá helyezni?
— Törvényaaékl Jelenet. —
c>o:dákban rendszerint Dyáror, a meleg Idő beáltával
A w rtések ragályos betegségeinek lfghoBSzabb,
— Berszán Virág I
jelentkezik a BUIdők között és eltait egészen az ő=z lrppangási id. je 8 nnp. Ha 8 nap alatt a sertés nem
— Jalen I
derekáig.
A
ragály
íráct
a
ti
ital,
vá'asztott
ma'i
cok
betegszik meg. akkor a vétel idejében az állat minden— Galaczí Virág I
és BÜ dők, 16—18 bónepoa korig, fogékonyak. Szopó fele f>'r:óz »től mentes volt, tehát semmiféle ragályoB
— Jelen I
malacok
valamint
A
Z
1
é
v
n
é
l
öregebb
sertések
nem
betegsóget nem VÍBZ be magával aa uj tartózkodási
A törvényszéki szolga kiáltására két csángó ruhás
helyere.
fiatal leány lép be a tárgyaló terembe. Fejükön me- betegszenek meg orbáccban.
A betegség tünetei a fer'őzés tulyoBtága szerint
nyecskéére kötött sárga selyem kendó. Tulipánokkal
További vldekozéB, bogy a válasz ott malicokat
dúsan kivarrt fehér báránybőr bucdikájuk alOl vakító változnak. Enyhébb esetben az állat étvágytalan, lázas, és sü'dőket Igyekezzünk minél előbb beoltatni a betegbélszorulása,
esetleg
hányingere
van,
járás
közben
fehér kendering kacérkodik és amint lepnek suhogva
Bég ellen, különösen tavasszal nltor, mikor a betegnyílik Bzét szőttes azttk .fatá* juk. Fekete félcipő és szédeleg, Ingadozik. E<y-kél nep múlva a tett külön- ség még B^ol nem jelentkezett. Eüt BZ oltást védőböző részein, a mellkason, a combok o'dalain, a nya- oltásnak nevrz2Ük és mm o'y drága, nem o'y löllsíszínes harisnya egészíti ki Bajátságos öltözetüket.
és a háton élesen határolt, kisebb vagv nagyobb ges, mint a gi ógyitó oltás A védőoltás hatása biz'os,
— Tudják mivel vannak vádolva? — teszi fel kon
terjed lmU vörös foltok jelentkeznek. A foltok a tőr " gyógyi'ó oltáa eredménye kéteB; biztossá tecnl Igen
fel elnök a kérdéBt.
fölé emelkednek, meleg taplntatuak; kéFŐbh közepük
— Biztosan a Billbok J^nl dolgában, — mondja e'halványodík s ssélük szederjes színűvé vállik. Néha költBéges.
Bsrszán Virág, a bátrabb.
Védőoltással ugy a malac, mint a süldő hármBB
e piros foltok erősen megduzzndoHk, sötétvörös színűek
— Aztán, hogv történt a dolog? B-tszélji el Ber- lesznek, feletlük a tőr — külőnÖFen a lepockák éB a oltást k»p és pedig két oltást egyszerre a a harmadiszán Virág. Maga Oalaczl Virág sddig menjen ki.
háti részen — elhal a a teBtról levállik. A fülek ÍB kat 12 — 14 nap múlva. A hármas oltás együttes oltó— Hát az ugy volt tekintetes törvényblró ur, megduzzadnak, forrók, szederjes színűek leFznek 8 anyaga ára 14—16 lej, a gyógyító (szérum) oltás adagja
hogy Bilibok J»nl járogatott fcozzám. Azt mondotta, később leszakadnak; hasonló módon a farok Is lesza- 20—30 lei'őí följebb, BZ állat teBtaulya és a betegség
elveBB feleségül, de amikor a baj megesett, hallani kadhat.
foka szerint.
Bem akart rólam. Emiatt erősen tuultam, kiváltképpen
A hármas oltás harmadik adagját (2—3 lej) minCsíkban
a
Fertésorbánc
súlyosabb
változata
tizeaaért, bogy fogom fe'nevelnl a gyermeket. Egyik este
den évben legalább egy-zer, esetleg kétezer ha megtalálkoztam a kútnál Q drczl Virággal, B«rszán Buba delheti a sertesá'lomáryt. Af-rtebb leirt étvágytalan- ismételjük B tenyésztésre tartott, Idősebb sertéseknél,
Jánoséval. Szóba került az én esetem. Aa asszonyok sággal, piros foltoki nl (csalánkiütés) jéró, rryhe meg- ugy a aerténvésznek novezett ragályon betegségnek ia
BBÖrnyen roasaa'ták, hogy a Jani nem törődik velem. betegedés ritkán kerül állatorvosi észlelés alá. A nép elejét vehetjük. Ezt a megismétlést csak azokon BB
Azt mondotta a barátnőm Oalaczl Virág: Tudod-e titkolja a betegség fellépését A kezdő betegeket nem állatokon eszközölhetjük, melyek fiatal koru'tban a
mit? Van-e pénzed? Nincs — feleltem. Hit tojás különíti el BZ egészségesektől, banem klcsepja a csorvan-e otthon? — kérdezte. Mondottam, hogy az van. dáha. Az elbukásokat a pásztorral együtt elhallgatják, hármas oltásban saabályszerüen részesültek.
A f^ntl árakhoz még bozzá jó az állatorvosi dij
No, akkor szedj össze vagy busaat B vegyél a boltból a hullákat patakokbe, vízmosásokba dobják vsgy a
marószódát, tedd bele egy üvegbe, önt°d le vízzel B cigányoknak adják. A döglött disznónak soha slccs a az oltáshoz f -lhusznált fertőtlenítő Baerek ára. — AB
gazdája,
csak
a
cigány
a
pártfogója.
állatorvosok dija poha sem szegényltett meg Benklt.
ete, amikor jön Jani, öntsd a szeme közé — mondotta
A hármis o'tást csak akkor Bsab&d alkalmazni,
Oilscil Virág. ErŐBen elvoltam keseredve s ngy csiA községi elő j íróságok a költségvetés állategésználtam, abogy Virág mondotta. Este J>nl arcába ön- ségügyi rovatába soha Bem veBanek fel egy banlt sem ha nz állományban — csordázott sertéseknél a csortöttem az üveg tartalmát. De nem akartam, hogy meg- az állategéBzség céljára. Azok a községek, melyek ar dában — még egyetlen egy megbetegedés, vagy elhullás
vakuljon, csak aat akartam, vegyen el feleségül ós apaállatokat maguk trrtják fenn, lrányitnak elé bizo- aem történt.
legyen a gyermekemnek édesapja.
nyos öaaaeget, de csak annyit, mennyi BZ apaállatok
Eüért legjobb tavasszal a csordák kihBjtása előtt
és fenntartására Bzükösen elég Ez BZ elvégeztetni a fiatal Bertéeek, Füldók és válasatott ma— Baóval beismeri a tettet. Jöjjön Oalacrl Vlrágl beszerzésére
ÖBSaeg azonban állattenyésztést sio'gál és nem á'lat- lacok beoltáBát orbánc ellen. Egészséges állományban,
— Éa sohasem mondottam, nagyságos törvény- egéssBégügyet. Senki, de senki nem akarja belátni, vészmentes vidéken aa oltást nyáron 1B lehet végesnl
saék, hogy mit csináljon Virág 1 Tudta ő aat anélkül ls. nem akarja tudomáBu' venni, bogy az állattenyésztés aa oltatlanul maradt állatokon.
Jönnek a tanuk, lilnd asszo'yok és nagy bőbeBaé- alapja és jövedelme aa állatok egészséginek a tudáson
Minden gazdának jelszava legyen, bogy „a sertésdüen szemébe mondják Galacsl Virágnak, Igen Is ő a'apu ó, helyes szakszerű kezelésétől függ
tenyésztés
ctak akkor jövedelmező, ha a gazda gontanította meg Bersaán Virágot, hogy marólnggal öntse
A Btrlésorbánc súlyosabb eseteiben as állatok doskodik a sertések egészségéről és a község elegendő
ssembe Jinlt
hirtelen lesznek rosszul. Félbe hagiják aa evést, számú, Jól gondoaott, tlssta fajta kanokról".
AB ügyéBB pu'yos büntetést kér, a magán vád

abba hfgvják a mozgást és bágyadtan, fáradtan,
csatlakoalk és kéri vádlottakat a költségekben és kár- tompultan fekszenek aa ólban. Szívesen beLújnak B
térítésben való elmarasztalásra ls.
szalmába, keritéBek vagv épületek hüvöa árnyék ábB. A
— B'rszán Virág I Az Qgyéas ur kéri a aulyoa megfogás elől nem menekülnek, legfelebb gyengér
megbüntetését. Maga mit kér?
visító, nyöszörgő hangon tiltakoznak A betegek telje
— Azt, hogy ne büntessenek meg eulyosan, rr ert Ben étvágytalanok, semmit Bem esznek, némelyiknél
aekem a gyermekemet kell gondosnoo a magam két hányinger jelentkeaik. A bélaárürités kezdetben kése

keaemmunkája által.

delmss, nehézkes, majd egéssen hígan fo'yó, bűzös

Balra János,

Jirtsl fóillatorvoa.

Káposztás-kádak, i'ZZtJl
a&yaVból

Clm a kiadóhivatalban.

«ladLólc.
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A hátralékos nyugdijasok adóbónjai

C S I K I L A P O K
KÜLÖNFÉLÉK.

• ik «Ital.

— A C. S. C. tea-estet október hó 8-lkira
elhalasztják.
A helybeli aportegyea&let szeptember
tárgyában a pénzügyminisztérium által Elállított Tör— Harmadikrendlek, Szent Pareno tisz- hó 30 ikára hirdetett tea-eatélyét, a csíkszeredai pollesztési Pénztártél a pánaügylgazgatÓBéghoz 1687—1933 telők figyelmébe. Október a Boldogságos Szűz gári
és tiszti kaszinó Baeptember hó 30-lkl ünnepélyes
sz., szeptember hé 19-lkl keltezéssel a következő uta- Mária mullett Szent Ferenc hónapja IB. E«t lehetőségig megnyitása
miatt, folyó évi október hó 8-lkára elhasítás érkezett:
dokumentálni akarván, a csiksomlyói kegytemplom lasztották.
istentisztelet
sorrendjéből
erre
vonatkoaólag
a
követPénzügyigazgató url
— A törvényen. Balla Péterné gyergyóujfalvl
kezőket hoazuk az érdekeltek éa érdeklődők szíves Idősebb
asszony a múlt év őszén ellentétbe került a
Értesítjük, hogy folyé év Bzeptember bó 20., szer- tudomására:
törvénnyel, A csendőrség pálinkafőzésen érte. Igy kedától kezdódóleg a nyugdijasok hátralékos követelésük1. Október 3 án, kedden este, vecBernye előtt
nek sdóbónokkali likvidálás Iránt beadóit kéréseiket lesz Ssent Ferenc halálának emlékezete, az u n. rült az öreg Balla Péterné a törvény elé. Illetve csak
el fogja fogadni, mely követelések 1932 év elóttl kele- „TranzltuB" Szent Ferejc oltáránál. A harmadikrendie- került volna, de a folyó év márciusában kitűzött tártűek ÓB csakis kl nem flzetatt nyugdíj bónokban fog- ket, ugy a eom'yólakat, mint a Bzeredalakat kérem gyalási napon éppen tífusz betegségben feküdt. Nem
laltatnak, — aa állami adósságok likvidálására vonat- '/i7-re pontosan éa mind megjelenni a a folyósón gyü- tudott megjelenni a tárgyaláson, összeült hát otthon
a csáládi tanács. Ml tévők legyenek. A tárgyalás, tárkozó, a Monitorul Oficial 1933 áprllla hó 8-an megje- lekezni bevonulásra.
gyalás, arról nem lehet almaradni. Kisütötték, hogy a
lent 83 számában közzétett törvény értelmében.
2. Október 4-én, szerdán Szent Ferenc ünnepén tárgyaláson megjelenik Billánénak 30 éves menye.
Az egyéni kérések ezen pénztár által kibocBájtott 10 órakor szentbeszédet tart Bíró Ferenc, csíkszeredai Ugy 1b volt. A menyecske annak rendje módja saerlnt
egyformi kérés mintára fognak kiállíttatni éa pedig enparea-plebános, ünnepélyes Bzentmlaét mond Bálint a törvény elé állott, mint Balla Péterné. A kor különbegyetlen példánybac minden nyugdijáé által külön-kü- LajoB prepost-főesperes. Mise után következik az uj ség akkor elkerülte a törvényszékfigyelmét ÓB a fiatal
lön. Azok a pénzUgyigszgatósághoz fognak beadatnl, harmadikrendi testvérek bevonulása a templomba B menyecBke ügyesen eljátszotta az anyósa bűnét. VálA több nyugdíjas által aláirt kéréBok nem fogad- beöltöztetése a főoltárnál, melynél ugy a aomlyól mint lalt mindent. A törvényszék el la Ítélte 1 hónapra.
Bzeredal rendi község teljes számban aBszisztál. Beöl- Közben, amikor a büntetés leülésére került a sor, kitatnak el.
Bifogadandók azonban azon nyugdíjasok kérései tözés után általános feloldozáBban részesül minden derült, hogy a fiatal menyecske még aem lehet Balla
Pdterné, akiről a azemélyl adatok hatvan egy pár eszÍR, kik jelenleg Illetményeiket rendesen kapják az Illető jelenlevő terciáriuB.
3. Október hónapnak mind aa öt vasárnapján tendőt jegyeznek fel. Igy került az eset ismét törvénypiniügyIgazgatóságtól éB kiknek bátralékoB követelésük
más pénzügylgazgatóság Irataiban nyilván van trrtva, 1—8—15-22—29 én Bzent Ferenccel és a HumBdik szék elé, moBt már két vádlottal. Billa Péterné pálinka
azonban kitüntetendő minden nyugdíjas részéről, bogy R'nddel kapcsolatos Bzectbeszédek lesznek, a rendes főzéa és a menye a hatóság kijátszása miatt. A tármely pészUgyigazgatóeág bocsájtotta kl hátmlékoB ldőhen, mise előtt, 10 órakor. Ezekre a terciáriusok B gyalás során előadták, hogy a fiatal menyecske aaért
nyugdijáról a bónokat és melynek Irataiban azért pell a III. rend iránt érdeklődők figyelmét felhívjuk, vala- jelent meg annak Idején anyósa nevében, mert aa
mint azokét ia, akik e Rundról tájékozatlanok vagy tífuszban feküdt. Ők pedig féltek a távol maradás
addig.
miatti büntetéstől. Máa megoldást nem tudtak találni,
Azon nyugdíjasok kérései, kik a pénzügyIgnigató- éppen kicsinylő eg gondolkoznak.
mint azt, hogy bejön tárgyalásra a menye. ABBzony
ságnál be vannak jegyezve, beiktatandók éB micden hó
P. Fidel, rendi igazgató.
is, az ls. A büntetést pedig leüli az, amelyik közülük
végén egy kimutató állítandó össze azon hónapban
— Orvossá avatás Budapesten. Néhai Ko- ez
beadott kérésekről, melyek ók és a nyugdijosztály fő- vács Oyárfás dr. ügyvédnek öccaét, Erőss Sándor életben marad. A törvényszék megértette a jóakaratú
B éppen a törvény tiszteletéből fakadó furcsa helynöke által verifikálva lettek éB jónak találtattak.
orvosnövendéket folyó évi Bzeptember hó 28 án az Ó
zetet B a menyecBke ellen a vádat elejtette. A pálinka
UgyBaintén verifi'iálandók éa bevezetendók a fent orvoBl egyetemen felavatták az orvostudományok dok- főzÓB miatti 1 hónapot pedig mégis szegény Balla
em'itett kimutatásba azon kérések IP, melyek a körle- torává Szerény körülmények között, kitartó szorgalma, Péterné fogja leülni, aki közben meggyógyult a tlfuaa
ambíciója segítette a célhoz, a megélhetéshez.
tébe tartozó adóhivatalok által terjesztetnek be.
betegségéből.
A hátralékos nyugdijakróll rzen kin utatás hárem
— Gyárfaa Elemér éa Sulyok István bepéldányban állítat dí ki, melyből kettő ezen pénztáihoz szfmoló körútja a oalki köaacgekben Gyárfás
— Szent Mihály napi orazágoaváaár Csíkterjesztendő be, mig a harmadik a péczUgylgazgatóság- E emer c-IImegyei szenátor és Su'yok István képvi- szeredában. Az állatvásár szeptrmber hó 26. éa 27-én
oll fog őriztetni a hozzá tartozó kéréssel és nyugdíj selő Bzeptt mbt r hó 24-ón megkezdték cailmegyei kör- tartatott meg. A felhajtás állatokban kevesebb volt
hónokkal együtt. A kimutatások az ezen pénztár által utjukat. Felkeresik a magyar képviselők lehetőség mint máskor, ami a gazdasági munka öaszetorlódásáidejében megkü'dsndő külön nyomtatványokra lesznek Bzerint a községeinket, bogy a választékkal Bzemélyes nak tudható be. Eladatott összesen 161 darab ökör.
kiállítva.
érlntkezéBt léleidteenek. Meghallgatják a panaszokat, 1-BS oszt. ökör nem adatott el, mert vevő nem volt arra.
Azon njuţd jisok kérései, kik Időközben lakhelyü- a Bérelmeket, amelyek kü önben sem ismeretlenek
II-od osztályú ökör párja 6000-10.000 lej.
ket megváltoztatták és kiknek nyugdíj jogosu taáguk előttük. Különösen Gyárfás Elemér, akinek rendkívül
III od
.
,
„ 4000— 6000 lej.
kimutatásában szerepel külön csszpoütoBitaodAk pénz- naty munkaköre köziemért s akinek figyelmét nem
Eladatott összesen 133 drb tehén.
ügyigazgatÓBágok szerint, melyektől bekérendók előbb kerüli el egyetlen egy cslkl vonatkozábU sérelem Be,
Ő osztályú tehén csupán 3 drb volt, melynek
az ezen nyugdíjasok hátralékos követeléseinek igazolása. bámulatoB munkabiráBBul tud időt szakítani arra, bogy az áraI B7.000
és 8000 lej között váltakozott.
végigjárja
a
vármegyét,
vigaszt
és
megnyugvást
öntsön
Csakis ez9n Igazolások vétele után állítandó kl
II od OBztályu tehén drb-klnt 4000—6.000 lej.
a
pulyos
gazdasági
nehézsegekbe
belefásult
lelkekbe.
ezen igényekre is a kimutatás, melyek aztán a fenti
III ad osztályú tehén drb-klnt 2 000—4000 lej.
módon és idő alatt a törlesztési pénztárhoz beterjesz- Nem kü önben tiszteletreméltó Sulyok István ragaszEladatott ösaztBen 30 drb ló.
kodása e vármegye lakósságához, aki rendkívül súlyos
tendók.
I-BŐ OBztályu ló nem volt felhajtva.
betegsége
dscára
ls
odaadással
teljesiti
a
magyar
képEzen, az ön áital személyesen felülvizsgált kimu- viae'ő nehéz feladatát. — Gyárfás Elemér mult vasárII od osztályú ló párja 6.000—10000 lej.
tatások alapján a törlesztési pénztár kibocsátja a szük- nap Szentkirály éB Sieatlmre községekben tartotta meg
III-ad osztályú ló párja 4.000— 6.000 lej.
séges adó bónokat és a beterjesztett kimutatás szerint a parlamenti mutkájukról beszámolóját. Uijára Dr.
A Gyergyószentmiklóson éa CaikBzépvizen leglikvidálás végett megküldi.
Kováts Károly ügyvéd klaérte el. Sul] ok István Csik- utóbb lezajlott állatvásárok szép eredménye CsíkszeA llkvidtlási eljárások megkönnyítése céljából és szentmlklós
és Borzsova községekben hallgatta meg a redában elmaradt. A kirakó áruvásár a szép időben
nehogy az I. O. V. nyugdíjasok az útra maradjanak, a lakóaság panaszait.
Utján Dr. Eőss Péter kisérte. A azonban eléggé forgalmas volt.
vezeteso alatt álló adóhivataloknak utasítást fog adni, képviselők tovább folytatják
köiutjukat és igyekezni
— Rövid hírek a megyéből. Adám Mária
hogy az ezen nyugdíjisok kérését egyenesen éa a je- fognak eljutui mindenfelé, amennyiben
nagy éa széles- (Ktlányos) kászoajakabfalvl lakóBnál a csendőrség két
len rendelet feltételei Bzerint fogadják el.
körű elfoglaltságuk megengedik.
lopott csikót talált. A cBikókat Majlát Károly csernáAz adóhivatalokhoz beadott kérések sz Illető
cigány lopta és Jakabfalván helyezte el. A megpénzügyigazgatÓBágboz be fognak terjesztetni.
= Templomi hangverseny.
Október 8-án, toni
károsított gazdák Ismeretlenek.
Ami a nyugdljbónokat adóbónokkali likvidálását Csiksomlyón az orgona javára Nagy István oki.
— B illat Ferenc CFikszenttamásl gazdát a törilleti, erre nézve az utasításokat eaen pénztártól Ide- zenetanár, Vákár Iluka urleány, Dr. Boga Lajos, vényszék
tiltott pálinka főzésért 16 napi elzárásra Ítélte.
Lőrincz Géza és Boga László urak közreműködéjében meg fogják kapni.
— Abos Ferenc dánfalvl lakÓB felj-leütést tett
sével
templomi
hangversenyt
rendez.
Részletesebb
Felhívjuk a figyelmét arra, begy miután a nyuga csendőrségen, bogy a szénáját ellopták. A vizsgálat
díj hónok likvidálására kiadott adóbónok kibocsátása műsort kővetkező számunkban adunk.
megállapította, hogy Dobandi Aron éB Süket látván
— Méhészeti éa gyümöloaéaaeti tanfolyam madarast lakótok vitték el a szénát.
a beterjesztett kimutatások alapján történik, a közölt
összegek helyességéért személyesen felelős éB a téte Caikaaentmartonban. A Cslkvármegyel M -zőgazda— Szabó Antal cslkszentdomokoBl legény Vasláb
lek esetleges hibái és téves adatok ugy a pénzügy- aági Kamara október hó 9 tői 19-lg méhéBzeti és gyü- községben
megblcskázta György István tekerópatakl
mölcsészeti
tanfolyamot
rendez,
melynek
előadójául
igazgató, mint a nyugdíj osztály főnökének azonnali
legényt.
Blénessy
Károlyt,
az
országoian
előnyösen
ismert
szakbUntetését vonja maga után.
— Rostás Anna vadházasságban élő társával FoÚgyszintén a legszigorúbb büntetés fogja érni tekintélyt bízta meg.
Józseffel betörtek Ferenc János tusnádi lakóshoa,
azon pénzügylgazgatókat, kik nem fogják megérteni,
Lapunk utján ls felhívjuk az érdeklődőket, hogy dor
akitől 3600 lejt és aok ruhaneműt loptak. A csendőrhogy a hónok likvidálása a legteljeaebb réazrehajlóság ezen hézagpótló tanfolyamon résztvennl Bzándékozók ség
letartóztatta és átadta az ügyészségnek.
nélkül bonyolítandó le.
haladéktalanul jelentkezzenek vagy a Csikvármegyel
Diradies Zoltán bukareBtl zöldaégkereskedóAzért Intézkedni kell, hogy a nyuţd jisok Igényé- Mezőgazdasági Kamara hivatalos helyiségében, vagy től a —
csíkszeredai piacon elloptak lőOO lejt.
nél verifikálása éa a minden bó végén összeállítandó az előadónál Cslkszentdomokoson. A tanfolyamon férfiak
— Antal Ágoston tekerópatakl lakóa költözködés
kimutatások a kérések iktatásának legnagyobb rendjé- ÓB nők egyaránt részt vehetnek. A jelentkezés akár
közben elvesztett egy csomag ruhaneműt. A károsoBsemélyeBen, akár írásban tehető meg.
ben történjenek.
A törlési pénztár által klbocBájtandó adóbónok,
A tanfolyamon való réaavélel teljesen díjtalan, dását kidoboltatta s ennek dacára aem jelentkezett a
az Illetőknek szintén a pénzügylgazgatóság által osatan- melynek alkerea elvégaéséről a hallgatók bizonyítványt megtaláló. Nspsk múlva kiderült, hogy aa elveszített
ruhaneműket Fülöp Sindor találta meg, aki bár haldók kl, a majd Idejében megküldendő utasítások aaerlnt nyernek.
lotta a dobolást, még sem adta viasza a talált holmi— Az Oraaágoa Fatermelő R -T. és a Lo- kat. Fülöp ellen az eljáráa megindult.
Egyben értesítjük, hogy egyelőre csak a hátralékos nyugdíj bóook llkvldáltatnak, mlg a más clmü maal Erdőipar aaállltanak Franolaoraaágba.
— AB oraaágoavásár alkalmával mindöaaae
hátralékos nyugdijak likvidáláaa későbbi határosat tár- A francia kormány eaer vagon fűrészáru bevitelét en- egy pár
klaebb lopás történt. A helybeli rendőrség
gyát fogja képeanl.
gedélyezte Romániából, a kereskedelmi egyezményben körültekiotó
óvatosságának kösaönhető, amely már
Intézkedni fog, hogy aa eaen rendeletben foglalt megállapított kvótán felül. A kompenzációs alapon váaár előtt nyolc
zBebmetszésre gyanús egyént őrizetbe
utaBltáBok aa érdekelteknek a lehető legszélesebb körű történt engedélyezéa azoknak a repülőgépek árának vett a vásár Idejére.
Igy csupán Gáspár Márl gldófalvl
hirdetésben tudomásukra hozassák.
fedeaeléUl szolgál, amelyeket Románia rendelt a francia cigány asszonynak átkerült
György aaáaarepülő gyáraknál. A kontingensen felüli fűrészárut a régenl kereskedőtől egy párMoldován
Pénzügyminiszter: V. Madgearu (se)
cipőt ellopnia, aat la a
francia
érdekeltség
a
Brassóban
Bzéke'ő
OFA-tól
éa
a
A Törlesztési Pénatárlg: Dr. N i c o l a e N. Leon.
Lomásl Erdőlpirtól rendelte meg és pedig az Ofa-tól rendóraég azonnal lefülelte.
— A Gheorghlaták aáaalóbontáaa Calkban.
800 vagon épltőárut, a Lomásltól 200 vagon keményfa
A Bratianu Gheorghe-féle liberális párt CBlkmegyel
anyagot.
SPORT.
— BUdaru rendőrkomiaaárt eloaapták állá- sservezet elnökéül Arteaeanu Mihail bukaresti ügyvédet
A azeptember hó 24-éo megtartott háal tenisz- sából. Emlékezetes, hogy Blldaru gyergyósaentmlklósl neveaték kl. Aa uj elnök köaelebbről szervező körútra
versenyen a helyi tlsatlkar által kllttaött serleget újból rendőrkomlsaár a nyár folyamán félholtra vert a rendőr- Indul a vármegye területén.
Vereas Bella, a férfi egyea diját p'dlg Gárdoa Pál ségen egy aaabadságoB katonát. A hatóságok aaonnal
— Minden ok nélkül bloskáaott. Márton
nyerték el.
a legerélyeaebb vlasgálatot indították meg a hatalom- Jenő Bzentimrei legény a tavaaa folyamán minden lgaa
Vaaárnap, október hó l én Gyergyó köslsmerten mal súlyosan vlsssaélt Blldaru ellen. A vlaagálat ered- ok nélkül Zsögöd köaött megszúrta Koncsag Ferenc
elsőrangú tennlaa csapatát látja vendégül a C 8. C. ményeként elégtátelsaerüen közöli ük, hogy példaaaerü ZBÖgödl öreg gazdát. Nem la lamerte, életében aoha
amely mérkőzésre felhívjak a közönség figyelmét.
büntetését elnyerte a verekedő rendőrkomlsaár, amennyi- nem la látta aa öreg embert ea a vérszomjas állat,
ben a rendőrség kötelékéből elcsapták. Megnyugtató caak ugy paaaalóból, amikor meglátta, réaaeg fejjel
Csíkszeredában, Stefan cel-Mare uooa eaen intéakedéa a aat aa egésa vármegye közönsége blcakát rántott éa aa öreg emberbe döfte. A calksaetörvényszék szeptember 29-én tárgyalta aa ügyet
22. szám alatt, emeleten, 2 szoba, elégtételsaerüen veaal tudomásul. Hlaaattk, bogy a példa redal
és Márton Jenőt 6 hónapi bOrtBnre Ítélte.
1 konyha, október hó 1-tól kiadó* egén köaéletünkre javító hatással less.
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— Éhségsatrájkba keidatt a tölgyééi gyllkoaaágl kísérlet miatt elitölt soffőr. Megírtuk,
hogy a helyi törvénysaék Péter István brassói soffért,
aki különváltan élő felesége ellen Tölgyesen merényletet követett el 3 évre ítélte. As Ítéletet sseptember
hó 1-én hirdette kl a törvényszék és Péter István
azóta éhségsztrájkot kezdett. Péter Istvánt most beszállították a helybeli kórházba.
— Véres verekedés a Tele korosmában.
A sseptenker 29 lki vásár alkalmával a csíkszeredai
T-íle korcsmában Ittak C-ótl Béla, Bodó Dávid szentmártool, Baabó Bándor és B takács Menyhért cslkssent
imral legények. Közben összeverekedtek, kikerültek
aa nccára, abol a társaság tagjai köattl valamelyik
Szakács Menyhértet hátba szúrta. A szerencsétlen
legényt azonnal beszállították a helybeli kórháabB.
— Törvényaaékl hírek. Péterffl József udvarhelyi soffőr a tavaszon eutójával elütötte Szárbegyen
Farkas István, Ksrolln nevü 14 éves leányát, aki a
sérülés következtében félszeg maradt. A törvényszék
most tárgyalta az esetet. Elrendelte a bizonyítási eljárást, miután a stffőr azt állítja, hogy a leányka szaladt a gépének és ó stmml körülményk között nem
akadályozhatta meg a szerencsétlenséget.
— Ifj. és id. Oál Márton gyergyóalfalvl lakÓBok
állottak a törvényszék előtt. Su'yosan megverték ÓB
kaszával megsebesítették Bicsak Márton sionszédiukat,
akiről azt állították, hogy elkaazáltB a földjüket. Id éB
if|. Oál Mártont 1010 napi elzárásra Ítélte a törvényszék.
— Román Ferenc és Barna Péter lopásért l-l hónapi foghásat kaptak.
— Agyonlőtte aa árvereztetö ügyvédet.
Schlra Miklós tönkrement temesvári vállalkozó « mu't
héten végső kétségbeesésében aiyonlőtte dr. Stelner
Béla ügyvédet, aki bntoral elárverezése végett m -gjelent szegényes pince lakásában.

A halálra ítélt méhcsalád augusztus hóban a gyilkos
kén áldozata lett. A deszkaköplit behozták B lehelyezték a
konyha padlására. Az öSBzeazegezett ócska faalkotmánynak
fejszével való Bzétbontásán&l bizony folyt a méz, mely gondolkozás nélkül föl lett a padlóról szedve, hiszen idővel
ugy is megtisztul az. A kimetélt fiasitással, virágporral
vegyes lépdarabok tekníbe lettek helyezve s lefedelezés
céljából a kétes tisztaságú mindenes cseléd gondjaira bizva.
A ládára telemelt pergető hajtásával az öreg szolga, János
bá' bízatott meg, ki hívásra elSdöcögött az istálóból s azonmód pipara gyújtva, kényelmesen helyet foglalt az aparátus
mellett 8 időnként megbiztatva rosszul Bzuszogó pipáját,
egykedvűen folytatta a verklizést. Különösebb epizódok nélkül ért véget a mézszüret, ha csak nem említésre méltó,
hogy a családtagok néha-néha megtekintették a munkát, bebe taltak egy-gy darabkát s megrágott viaszmaradékot
vÍBSzaköpték a teknSbe s hogy nem az S mesterségét folytató János bá' se legyen elégedetlen, időnként kedveskedve
bedugtak az S szájába ÍB egy-egy lulatot. Szüret végeztével
a kártyázó társaság tagjai is meg lettek kinálva kukacoktól
megtisztított friss mézzel. Ha akkor ettem volna belőle,
tán ma sem kóstolnám meg, pedig a töldkerebség legnemesebb terményét, a mézet nagyon szeretem s talán kizárólagosan neki köszönhetem, hogy bár az orosz hadifogságból,
mint invalidus kerültem haza, gyenge szervezetem dacára is
még képesnek éreztem magam a munkára s gyermekkorában
vézna, — testnevelési főiskolát végzett tiain ma v Jóságosan izomember, de az is igaz, hogy kizárólagosan az ő
részére évente egy métermázsa mézet rezelválni kell. Ezzel
kapcsolatosan legyen szabad megemlítenem azl is, hogy a
mult évben Marostőn nyaraló uritársaság egyik tagja éppen
pergetéskor tisztelt meg látogatásával s mézet vive magával
haza, a kénlésre : miért vásárolt tőlem 35 lejért, mikor közelebb 25-ért is kaphatott volna, önelégelten válaszolta
csakhogy én láttam, hogyan dolgoznak ott a mézzel. Nevezett ur, ki magasrangu vasúti tisztviselő Itukurestiben,
azóta is állandó vevőm s a vasutasok révén Bzerzi be tőlem a mézszükségletét.

— Oloaón eladó h&z, Kórház uccuban 15.
a-t

Szükségesnek tartottam elmondani ezeket, hogy belássátok, miszerint igenis kell beszélni a minőségi termelésről,
ha azt akarjuk, hogy mézünk a termelő nyakán ne maradjon, vagy potom áron ne kényleleiiittessiink a mézkezeléssel
hadilábon álló kereskedelemre bizni az értékesítést. Szükséges komolyan foglalkozni a dologgal, különösen azoknak,
akiknek a méhészkedés nem pepecselő gondűző foglalkozás,
hanem kimondott kenyérkereset. Ilyenek pedig a megváltozott politikai és gazdasági viszonyok miatt bizony töliben
vagyunk s ha szorgalmas munkánkkal mezitláb did'-rgő
rongyos gyermekeinket felruházni, az éhséget esilapitani, a
síró, zokogó ajkakat elnémítani, a könnyeket letörülni nem
tudjuk, akkor bár erdő-mező pompázhat a virágok tömegétől s legnemesebb terményünk, az isteni nektár kihasználatlanul veszhet el a semmiségbe, kénytelenittetüiik niegvá ni
kedves munkásainktól s valami olyan elhelyezkedést keresni,
ahol biztosítva gondoljuk a bár keserű, de mégis mindennapi kenyeret.

— Megkezdődtek aa iskolai bírságolások.
A csiksomlyói állami iBkola igazgatója már elkészítette
a tanév elBŐ bírságolási listáját. 28 tanulót büntetett
meg egyenkint 100 lejes bírsággal. A legtöbbje ezeknek olyan gyermek, aki felekeseti Iskolába j*r, azon
ban végleges belrá-uk vagy a tanfelügyelőnél vagy a
miniszternél jogorvoslat alatt áll.
— Nyolo hónapi börtön, mert fejaaével
támadt a végrehajtóra. Molnér Járos gyimesközép
lokl gazdánál adÓBság miatt Mihalache csíkszeredai
blr. végrehajtó a tavasz fo'yamán foglalást akart eszközölni. Molnár a foglalást fejszével akarta megakadályozni. A törvényszék Bzeptember 29 én táreva'ta
Molnár ügyét, akit hatóság elleni erőszak miatt 8 hónapi börtönre Ítélt.

A minőségi termelés.
Irta és az 1033 évi augusztus hó 26-án Sepsiszentgyörgyön tartod
méhészeti vándorgyűlésen elüadla : Blénessy Károly az E. M. E.
ig. választmányi ós tiszteletbeli tagja.
Kedves M é h é a z t á r s a k I
Nehéz feladatot vállaltam magamra akkor, amikor elhatároztam, hogy a méz minőségi termeléséről tartok előadást, hiszen valamint oiucs méhész, kinek méze ne a legkífogástalanabb, sőt tisztább, Ízletesebb, zamatosabb ne lenne
bármelyikénél, azonképpen a nagyközönség sincs tisztában
a méz értékével, tápláló erejével, gyógyító hatásával.
Az emberek nagyobb százalékának méz, méz az teljesen mindegy s ba mégis nem akar analfabétának látszani,
hát megkülönbözteti olyanformán, ez világosabb, amaz sötétebb, vagy hígabb, siirübb a pont. — Az egyik azért nem
tartja tiszta méznek a felkínált árut; mert beeukrosodva
csaknem hólehér, a másik kételkedik valódiságában; mert
szerinte Bzüret után egy hónap múlva nem szabad folyékony
lennie s nem tudván, hogy a méz szine és illata a virágok
kelyhében elrejtett festő anyagtól és illó olajoktól származik, sötétnek találja azt Az amúgy is összekuszált káoszt
még fokozandó, maguk a méhészek is nagyobb propBgandát
lejtenek ki B világosabb mézek érdekében, ami tulajdonképpen az akácméz hatalmas nagy reklámjának tudható be,
pedig annál nagyobb értékkel bir a havasi vegyes virág,
ami gyakran csaknem pirosba átmenti. — Nem lehet célom
az egyes méztipusok ismertetése, de a józan észre való hivatkozással kérdem, ha a cukrász tudomány az önmagukban
ia kitűnő tej, vaj, liszt, tojás, cukor, csokoládé, Btb. összekeverésével egy igen finom tápláló anyagot állit elő, vájjon
nem zamatoBabb csemege-e az, amelyet a méhek csodás, misztikns laboratóriumukban a külömböző virágok kelyhében
elrejtett a különböző értékeket képviselő nektárimokból kevernek össze, mint az, amelyet egyetlen növényből termelnek ki? Nem igazodhatsz el szegény méhész ember a külöinbözfl kívánságok között, mert mig az eggyik külümbséget
tenni nem akar a te szűzi tisztaságú, illatos, zamatos, aromás, draga kincsed s a méhgyilkos kotyvaléka között, addig
a másikról nem vagy tisztában, hogy milyen módon nyelheted meg magas tetszését.
Engedjétek meg kedves méhéBZtársak, hogy igazat
adjak azon Bokaknak, kik ugy gondolkoznak, méz, méz mindegy az nekem ; mert mig a méhészeteket szemlélő laikus
közönség látja, hogy tisztátalan megfeketedett, viaszmolyok
által össze-viasza turkált, sőt egérrágott, kimustrálásra régen
megérett lépek helyeztetnek fel a mézkamrákba, sőt az ilyen
lépaamézeket még a piacra is viszik, addig méz és méz
között különbség nem tehető. — Kérdeu jogosan vannak-e
bizalmatlanok, kétkedők, kik aoha meg nem kóstolták a mézet,
vagy undorodva végérvényesen lemondottak t mézfogyaaztáaról, ha hasonló kép tárni szemünk elé, melynek egy

izben régen magam ia izemlélője voltam.

A Bzakkönyvek túlnyomó részében az áll a sziizlépeket pergelni nem lettel, mert össze szakadoznak. Â költőtérbun hosszas használat után a lép megbarnul, később megfeketedik s az állandóan hátrahagyott báb burok miutt a
cellák annyira összeszűkülnek, hogy a Hasítás céljára alkalmatlanokká válnak. Az ilyen lépek azonban nagyon jó .szolgálatot tesznek a mézkamarában, kimondott előnyük lévén,
hogy jól birják a pergetést s a leggyorsabb hajtás dacára
sem szakadoznak el. Az ilyen tanácsok nem hasznosak s
inkább kárt okoznak a méhész társadalomnak. Akadnak olyan
beképzelt nagyképű szakirók, akik méhet talán alig láttak,
de nem átalják kijelenteni, miszerint a méhcsalád a mézkamrában egyáltalán nem épit s ha mégis kénytelenitettük ott
is épittetni, föltétlenül szükséges két liasitásos lép közé
helyezni az építendő mdlépet s ott huzattatni ki azok falát.
Nem akarom drasztikus módon butasággal vádolni az ilyen
szakirodalmat, de kénytelen vagyok meggyőződéssel vallani,
hogy szörnyű hamis állítás, mert igenis épit a méhcsalád
bárból, ha a teimészeti viszonyok adva vannak, ba nem is
olyan gyorsan, mint a költő fészekben.

A kaptái konstruktorok általában egyforma mérettel
rendezik be a költőfészket és & mézkamrit arra való hivatkozásBal, hogy a köllőfészek és a mézkamra kere eit kölcsönösen felcserélni lehessen. En ellenkezőleg éppen ugy
alkottam meg kaptái-típusomat, hogy teljesen elütő legyen
a költfll'éxzek kerete a mézkamráétól s egyiket a másikba
helyezni, össze csere-herélni ne lehessen. Ifa a költőfészek
kerete megérett a kimustrálásra, a mézet fölkaparom s a
választó-deszka mögé helyezve kiszivatom a bogarakkal,
de pergetőbe nem helyezem 8 ha akarnám se tehetném,
mivel a magaB keretek pergetőinben nem térnek el. A mézkamrai keretek ellenben állandóan megőrzik szép fehér
színüket B mivel liasitásmentesek a molyok nem bántják,
bár nem kéuezem. Solia kicserélni nem kell s következésképpen örökéletüek. Hogy a megfeketedett lépkészletből
milyen minőségU méz termelhető, annak bizonyítására csupán azt hozom fel, hogy tegyen bele bárki is közülünk
egyetlen egyet is egy kád vízbe s három napi áztatás után
nézze meg, hogy milyen piszkos lett a tiszta vizből. Ha
pergetés után a piszkos, ragadós, mézes mUlépes keretet
is tartalékba helyezzük, bizony egy év lelorgása alatt a
legjobban záró ládába vagy lépszekrénybe is bejutnak az
apró porszemecskék, piszok, elengedhetetlen követelmény
tehát, hogy elraktározás előtt a méhekkel szárazra takaríttassuk azokat. Lehet pergetni a mül'pes sziizépitményt is,
természetesen a mülépnek drótozottnak kell lennie, a pergető matolláfának tengelye pontosan középen legyen rögzítve, egyenletesen szaladjon s a kereteket tartó horgonyozott sodronyhuzatok erősen legyenek kifeszítve vagy célravezetőbb, ha helyettlik átluggatott fehér bádog van alkalmazva a a kidudorodáa ellen acéldrótokkal vagy vaapántokkal is megerősítve. Ugy tapasztaltam, hogy a házi ipari
készítmények általában gondosabban vannak előállítva a
következésképpen a célnak jobban megfelelnek, mint a gyári

nton előállított drága pergetik.
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LAPOK

(Folyt köv.)

7

Osikmegyében sürgős
megvételre k e r e s e k

* 100-200 holdas vegyes birtokot Ş
ŢŞ
g

azonnali k é s z p é n z fizetes elleneben.
fe
A birtok lehet több drbbsn gazdasági épülettel la. <J
3
Ajánlatokat ármegjelöléssel
K Frank Miklós mérnök, Csíkszereda
2
tóvá,"b "bit.

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA
könyvnyomda, könyv, papir-, iró-és
raj is Borkereskedés, könyvkötészet
Bratlanu-uooa 58.
Saülők flgyelmebel
Az Iskolai év kezibte alkalmából tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség éa t. szülök szíves figyelmébe
ajánlani újonnan é.kezett árokkal d ú s a n f e l s z e r e l t

könyv-, írószer-, tan- és
rajzszerkereskedésemet
Állandóan nagy rabtár román é9 magyar tankönyvekben,
legjobb uiiuőségü körzők, könyv- éa tolltartók, Író- és
rajzszerck, kitűnő gyártmánya iiegeiük, heged Uharok,
hegedű-alkatrészek, íesték< k éa («tetőszerek, valamint
miudennemü Iskolai felszerelési oikbekben.
Dus választékban kaphatók irodaíelszerelésl
cikkek, diszlevélpaplrok, papirkülönlegességok, disz- és ajándék mílvek, román és ma*
gyar lfjasági Iratok, Ízléses helybeli és művészi kép alapok, irodalmi és zenemüvek.

Könyvnyomdámban

Könyvkötészetem

mlndrn e szakmába vágó
munkák Ízlés s, osiaos kivitulbeu, j u t á n y o s árak
mellett a legrövidebb idő
aUlt készülnek.

elvállalja mindennemű is
kolal, üzleti és más könyvök izléses és olosó bekötését és azok tartósságát
garantálja.
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Pontos kiszolgálási

I MODELL KALAPOK S
r
|

Ua naponként nj formák oloaó
árban, n o . w r t e l d n ' t b . a t é l c

Q
Q

Ş VUNCZEL
TANÁRNÉNÁL
X
í
Ugyanott kéaaűlnek mlndea'K>
nemű nól kalapok elsőrendű
.
anyag hoaaaadáaával. Kalapok
I
átalakítása a legrövidebb Idő alatt.
[ Cslkssereda, I. C. Bratlann (Olmnáw w w w w 112.
w w aa.,^ ^ awSörház
w w w köaelébea.
^ ^ w w w w i
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Maria Beiu—Paladl-fele

számtan
magyarra fordította Nioolae Latea tanfelügyelő
és a L a t e s - f é l e román magyar nyelyven

Csikmegye földrajza
kapható a Vakar könyvkereskedésben, M.-Ciuc.

Háló, ebédlő és iroda berendezések
alegegyaaerübbtól a
legfinomabb kivitelig
• t t l y a a

U i i i l l t t a t t
beaiereahatök:

i i a k k a l

Nagy Q. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték mellett rászlstflntésrs Is.
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HEGEDÜÓRÁKAT
oonaervatoriuml mödaaer
eaerlnt, j u t á n y o s á n ad:
S P B E N O Z

G I Z I .

Csíkszereda

Str. Oap. Volovloi (Hargtta-uooa) SS.

