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Genfben a leszerelés általános felszereléssel egyetlen lehetősége a kisiparosság talpraállltáBának.
fog végződni. Mindenki fél a másiktól, minden- A nagygyűlés lelkesedéssel fogadta Bíró Jóssef előés megbízta Szabó Béni, Dr. Ferenczy ZsigPOLITIKAI,
TARSADALMI
Genfben hetek óta ismét
gyűléseznek. AKÖZGAZDASAGI
kinek titkos számításai ÉS
vannak
az általános adásátHETILAP.
Kertész látván éa Lukács István urakat, hogy
különböző államok képviseletei együtt vannak. zavarodban való halászás biztosan következő mond,
a szervezés terveit kidolgozzák éa a jövő tavasa folyaKözösen verik sz4t az otthon kiizzadott nehéz napjaira.
mán öaaaeblvandó kiBiparoB értekezleten b kérdést
pénzeket. Nem baj.
És éppen ennek a mának annyit szenve tető alá hozzák.
A nagygyűlés a kisiparos sérelmek nagy anyagát
Legalább jól telik nekik. Szórakoznak. dett embere megéri még, hogy ismét egymásKedvesen. Az otthoniak bőrére. Most a válto- nak eresztik. Minden ugy történik ebben a vi- Szabó Béni valamint a jelenlevő Dr. Oyárfás Elemér,
dr. Pál Gábor, Ferencsi Zsigmond és dr. Sulyok István
zatosság kedvéért leBzerelésdit játszanak.
lágban, hogy erre számithat. Ekkora gyűlölet, képviselőkre bízta, felkérve, hogy azokat orvoslás véAz ember ugy elnézi ezt az ártatlan gyer- bizonytalanság, esztelenség még soha nem gett a kormány vagy saUkaég szerint a parlament elé
terjesszék.
mek játékot, ott Genfben. Olyan megható. Látni ülte meg a lelkeket, mint ma.
A kisiparosság nagyon nehéz helyzetében ntoljára
és napooként megbizonyosodni, hogy ezok a
Itt nem lehet leszerelni A hábpru után köG/ergyÓBzentmikIÓBon. Ha nem segítenek rajta
kiküldött angyali lelkek valóban dolgoznak. vetkező tizenöt évnek egy (ffllttfîata Bem volt kért
elpusztul. Az országnak nem lehat érdeke ennyi becsüÉrtünk.
békés tcirekvís a világban. Igy ma tökéletesen letes, munkásnak sz összeroppanása.
Már a játék alapja is helyes. O/ódákban, benne vagyunk a háborús kirobbanások veszemás közhelyeken ugye a puskával kezdik. A delmében.
gyermek szobákban ólom katonák triko'oroB
Gjnfbei tehát nem fog leszerelni senki Felhívás a csendörbrutálitások ügyében.
hangulatával maszlagolják a nemzet szeme H*nem biztos kézzel szövik a világ legköze
A rokkant tisztek éa továbbszolgálók ügyeimébe.
fényét. A gyermeket. Játszva készítik eló sze- lebbi szenvedéseinek utjai'.
Pál Gábor képviselő a következők közzétételét kéri:
rencsétleneket. Arra amit a harmincötön felüliek
1. Serban kisebbségi miniszter ur előtt Cslksaerejól ismernek. A hóéi halál méltóságára.
dábsn való tartózkodása alatt előtártam azokat a kegyetNincs tovább...
Nos Genfben egészen emberies értelmet
len veréseket, melyeket Cslkmegyében egyes csendőrA Székelyföld kisiparossága koldusbotra jutott. őrsökön eddig elkövettek. A miniszter ur felhívására
visznek ebbe a játékba. 0< a nagy gyermekek
könyörtelen adóztatás és a közterhek panaszomat Írásba foglalva ia benyújtottam B annak a
leszerelnek. Mintha belátták, hogy ennek igy Az év:izedea
Bokaaága tönkre tette a kÍBipart ÓB azzal visszaélések megszüntetése érdekében a csendőrség
kuli lenni. Még sem türhetó, hogy nemzetek kíméletlen
együtt ea egész társadalmi osztályt.
főparancsnokságával való közlését kértem. A főparancsegész életükkel a másik meglojtására rendezMa mér alig van kisiparosunk. Legnagyobb része nokság ezen panasz folytán vIzBgálatot rendelt el a
kedjenek be. Évtizedes béke időket ujabb háboiu elszökött a R <gátba, aa itthon rekedtek pedig nap- annak során felhiváBt kaptam a konkrét esetek bejeelőkészítésére áldozzanak. Éppen most, amikor számba járnak gazdasági munkához. Aki még meg akar lentésére. A benyújtott nyilatkozatban előadtam, hogy
visszaélések jövőre való megismétlődése ellen megmég az elmúlt nagy pusztításnak cömörletes élni, cailádjának kenyeret akar szerezni az Iparával, afelelő
intézkedések megtételét kérem, emelyek végetarra
a
legszomorúbb
napok
várnak.
Munka
alig
van
Bége ott van minden polgár szájaizébi n.
a kegyetlen bántalmazásoknak B ba ea a jövőre
annyi, bogy a betevó falatját biztosítsa. Az adó, a vetnek
Mpgér tehát minden pénz áldozatot, ha az minden vonalon megmaradt teher p°dig megöli, kivégzi elérhető lesz, ugy nincs értelme annak, hogy a múltban előfordult esetek vizsgáltassanak. Felhívok tehát
egyes nemzetek legjobb gyermekeikkel egy a legbecsületesebb munka akarását is.
mindenkit arra, hogy kösölje velem az esetleg még
ilyen nevelő, keresztény Bzellemü társasjátékEsztendők óta kétségbeesve nézzük a biztosan előfordu'ó visszaéléseket, bogy azokat viasgálat és megban részt vesznek. Csak hálával lehetünk el- bekövetkező véget. A kisiparosság testületei, vezetői torlás végett az illetókea csendőrparancsnokság tudotelve a világ megjavításának cMját szolgáló látják, hogy halálra van ítélve a kls p»r. N m törődik mására hozhassam.
Bem a ko.-mány kötelességszerű védelmi programja
nemzetközi szórakozásért, amelyen végered azzal
2. A Monitorul OQclal folyó évi május bó 9-én
nem a magasabb nemzetgazdasági meglátás, amely
ményben a mi sorsunk felett játszanak, fake szerint a kisipar az állam egyik legfontosabb tartó kelt 105. számában jelent meg az a törvény, mely a
volt magyar rokkant tisztek, továbbszolgáló altisztek
resztes, sok könnyet és fájdalmat jelentő gyá- OBz'opa.
özvegyeinek nyugdíjigényére nézve a Regátban éa
szos játékot.
Itt ezt az oszlopot erőnok erejével kirángatják. és
BeBzsráblában eddig érvényben volt rendelkezéseket
Következetesen,
tervszerűen
megfojtják
a
kisipart
és
Mi embarmilliók, akik életünket, halálun- a történelmi mul'u kisiparost szolgasorba kergetik. kiterjesztette éa azokkal való egyenjogúságot megállakat mindenkor ilyen genfi csekélységekhez Megölik éa kipusztítják a polgári társadalom legöntuda- pította. Mindazok a tlaatek, vagy továbbszolgáló altiszkötöttük ma is szorongó nyugtalansággal lehe- tosabb gerincét a kÍBipirosságot, érthetetlen és tisz- tek, kik bármely okból eddig román hatóságok által
felülvizsgálva nem voltak, vagy azok özvegyei, akik
tára vesztünkbe rohanó rövid látással.
tünk eltelve.
eddig Igényűket nem jelentették be, erre hat hónapi
Nem használ Itt aemmi okoB BZÓ. A kisiparosság határidőt kaptak, mely november hó 8 án jár le. A
Nagy baj van a leszerelés körül. O.t minBservezett képviseletei évek óta mutatnak rá a rokkant tisztek és továbbszolgáló altisztek hátramaradenki a másikat akarja levetkeztetni. Egyiknek jól
veszedelmekre. Arra a nagy nemzetpusztulásra, amelyet dottéinak 1b joguk van a nyugdíjra.
sincs esze ágában Bem, hogy repülő, tank és az adó ÓB a veszett módon emelkedő terhek okoznak
nehézágyu parkját leépítse. Nincs egy őszinte ebben n szerencsétlen társxdalml osztályban. A memobékegondolat. Nyíltan, leplezetlenül folyik a randumok zuhataga sir, ordít szüntelen. És nincs fúl,
BEL- ES KÜLFÖLD.
háborús felszerelésnek, a hadiiparnak egy olyan amely meghallgatná azokat.
Csak tovább peree a dob és mintha minden a
fantasztikus méretezése, amilyenre soha sem
November hó 15-én nyílik meg a parla~
legjobban menne születnek tovább a kisiparosra ujabb ment. A román kormány végérvényesen ugy
volt példa.
terheket jelentő törvények és intézkedések tömegei
Kz folyik Genfben. A gyermekjáték veszéKisiparos már alig van. Aki tehette megszökött döntött, hogy a parlamentet november hó 16-én
lyes, súlyos pillanatok között teljesedik. A vé- a mest9rségtól. Inkább kocsis lett. De aki megmaradt, nyitja meg. Az uj parlamenti szezonban a nagy
aa minden idejét unnak éli, hogy védekezzen valamely fontosságú törvénytervezetek egész sorozatát
günk felé.
megnyomorító
Intéskedés ellen. A klBlparoB reggellé készül a kormány előterjeszteni. Ezek közül
Azt a háborús készülődést, a hadiiparnak estig mint az őrült
abban szaladgál, bojy elhárítson
azt a borzalmas produktumát, amit éjjel-nappal feje felől valami aa (xiBstenclájára törő Intézkedést, legfontosabbak az ország hiteléletének helyreállításáról szóló intézkedések tervei.
ontanak az európai vállalatok, rövidesen le kell büntetést Btb.
A román hadsereg királyi hadgyakorlatai
Nincs tovább. Belefáradt, belekolduBodott nem
nyelnie a jól nevelt hazafiúi kötelességnek,
vagy itt, vagy ott. A nagytőke érdekében rö- csak a Székelyföld, de egész Erdély klalparoBBága október hó 10 én befejeződtek.
videsen ismét millióknak kell befeküdnie a ebbe a kíméletlen hajszába.
Milliárdos bélyegpanama. A pénzügymiOktóber bó 8 án a Ssékely föld kisiparossága
tömegsírokba. Ugy mint eddig. Szépen kitünte- OyergyÓBzentmlklÓBon
niszter
vizsgálatot rendelt el a bukaresti állami
m*g egyszer felhördült. Utoljára
tett, gázzal domborura pumpált vitézi mellek- összegyűlt a még megmaradt kisiparosság, hogy oda- bélyeggyárban. A vizsgálat meglepő eredménykel. Büszkén. Az u'ókor hálájának és a hősök kiáltsa az orazág felelős kormányának: ninca tovább I nyel járt. A visszaélések sok százmillióval károNem birja ez a nyomorult kisiparosság ast a lelketlen sították meg az államot. Az utóbbi időben as
napi díszvilágításnak utólagos reményével.
emberny úzást, amit évek óta elkövettek rajta.
állami bélyegbevétel mintegy másfélmilliárd
Lehet, hogy keleten kezdődik meg rövielmondták, memorandumba fog- lejjel esett. Éppen es a körülmény hivta fel a
desen egy véres fejezete a háborús őrületnek laltákSzabályszerűen
G/ergyóban az összes meglevő sérelmeket. Az
Éa mi szállítani fogunk. Tanácsot és anyagot iparosság vezérel Szabó Béni kisiparos képviselővel pénzügyminiszter figyelmét a vizsgálat beindíBB élén lelkiismeretes tárgyalás alá vették a kisiparos tására.
a veszekedő feleknek.
A román kormány és külföldi hiteletök
Mindenben garantált jó árut. Az oroszok- helyaeténnk minden mozzanatát. Az egyes kérdéseket
előadók tárgyalták nagy hozzáértéssel. Ezek között a helyzet változatlanul feszült, miután a
nak, a japánoknak. Egészen önzetlenül. Aki Ipsros
szerint aa adósérelmek, a munkásblatosltó törvénynek
jobban fizet annak. Baráti alapon. Ha vörös is. a kisiparosságra való kiterjesztése ellen való tlllako- kormány nem hajlandó uj ajánlatot tenni a
A pénznek nincs szaga, a háborús becsületnek aása, független klsiparoa munkakamsrák felállítás', a hitelezőknek.
köteleié könyvvezetés elleni állásfoglalás, a kontárhatára.
Bolgár komitácsik a mult hetek folyamin
kérdéB rendeaése, a konveraló kedveaményének a kis- megtámadták a dobrudasai román telepeseket.
Vagy esetleg mi bolondulunk össze egy- iparosságra való kiterjesztése.
mással itt Európában. Vagy Európa a sárgákA kisiparos kongresszus Bíró JózBef csíkszeredai Most a bukaresti nemseti érzésű diákok tüntető
kal. Mit lehet ast tudni.
Ipartestületi elnök előadása nyomán foglalkozott a felvonulást rendestek a bolgár követség ellen,
Csupán as látBsik egyelőre biztosnak, hogy szövetkezeti tömörülésnek BattkségeBségével, amely tiltakoiva a dobrudssai vérengzés ellen.

Leszerelnek.
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-Ik oldal.
Japán egész közvéleménye
követeli a
háború megindítását. Japán oroszellenes háborús lásban ég. A közvélemény követeli, hogy
Japán azonnal kezdje meg Oroszország ellen a
hadműveleteket. A közvetlen ok as, hogy Moszkvában a japánok titkoB háborús készülődéseit
bizonyító okmányokat tettek köszé. A főok
asonban az, hogy a japán világhatalmi törekvéseknek megjött az étvágya. Korea és Mandzsúria megszerzése után most kell nekik a
távolkeleti tengerpart Vladivosztokkal. Japán
u
f?y látja, hogy az oroszoktól most legjobban
elveheti azt. A helyzet éppen olyan feszült,
mint 1014 juliusában. A világ minden percen
lángra gyúlhat ott keleten.
A magyarországi katholikus nagygyűlés
négy napi hatalmaB munka u'án október 10-én
ért véget.
Elnapolták a leszerelési
konferenciát,
mert az államok nem tudnak megegyezésre
jutni a leszerelés kérdésében. Az egész kon
ferenciajosupán Németországot akarja leszerelni,
ellenőrizni, de hallani sem akar arról, hogy
maga is lábhoz tegye a fegyvert. Éppen ezért
az egész leszerelési konferenciának komolyabb
jelentőséget tulajdonítani nem lehet.
A csehek magyarellenes hadjárata Szlovenszkóban egyre dühösebb gyűlölettel fordult
neki mindennek, ami magyar. Tizenöt esztendő
együttélése után elég szomorú eredmények
ezek.
Baj van az aradi vértanuk miatt. A mult
vasárnapi temesvári tartalékos tisztek gyűlésén
egy felszólaló tiszt ur Bulyos kirohanást intéseit a kisebbségi magyarságnak az aradi vér
tanu'ikal szemben megnyilvánuló kegyeletes
megemlékezése miatt. Október hó 6 án az aradi
Minorita templomban még gyász istentiszteletet
is tartottak. — No de ilyet. Hogy is mertek
Megmérgezte magát Roboz Béla. Riboz
Bélát a magyar proletárdiktátura idejéből ismert
újságírót a magyar csendőrség Kőszeg közelében elfogta. Amint beakarták kisérni, Roboz
egy óvatlan pillanatban megmérgezte magát és
rövid kínlódás után meghalt. Roboz Béla a
magyar kommün bukása után több ideig Romániában élt, mint emigráns. Azután kiutasították
s jelenleg kémszolgálatot végzett.

A szász példa.
Október hó 1 én külsőségeiben méltóságos, arányaiban Impozáns nemzetgyűlésre jöttek össze a száBzok Nagyszebenben, hogy néplik kockáztatott egységét újra összekovácsolják és jövőjük közös munkarendjét egyakarattal megállapítsák.
Ezt a hagyományos összetartást ugyanla nagy
veszéllyel fenyegette egyfelől a Németországból beáramló és közöttük mind nagyobb mértékben lábrakapó
nemzeti szocializmus kíméletlen harcmodora, másfelől
a Brand: ch Rudolf kormányokkal kacérkodó aknamunkája.

a „csiki l a p o k "
„Paláaee

taruja.

S&eai."

„L'aláncz Sándor nyugalmazott igazgatóu-tanitó, 44 éves
tanítói működés utáo, életének 71).ik évében, folyó év március
hé 24-én elhunyt, Csikdántalván
Egyszerű, a napi liirek rovatába kívánkozó, keresetlen
szavak, de legméltóbbak a szerénységéről közismert l'aláncz
Bácsink szebb hazába költözésének hírül adására.
IJe lássuk csak közelebbről: ki is volt S nekünk s kit
veazitett el A benne a faj, amelyért életének utolsó leheletéig teljes odaadással, legjobb tudása és legtisztább lelkiismerete szerint dolgozott?!...
1H54 évi augusztus hó 13 án született Balánbáoyán.
Elemi- és középiskolai tanulmányainak elvégzése után — a
tanítói pályára érezvén hivatást — a csíkiak „Mekkájáu-ba
Somlyóra került, hol a dicső emlékű 1'. Simon Jukundián
igazgatósága alatt működő tanító-képző intézetet végezte,
1875 julius hó 10-én képesítőzött.
Ugyanazon év őszén már a „Csik-Nagyboldogasszony
Egyházmegye* dánfalvi róm. kath. elemi iskolájának falai
között találjuk az alig 2) éves Paláncz Sándort, mint fiatal,
ámbiciózua tanítót éa népneveifit, ki minden tétovázás nélktU, merészen éa erős akarattal, vág neki a rögös ntnak,
melyet „tanítói hivatásinak neveznek.
Gördültek eléje is leküzdhetetlennek látszó akadályok,
hisz öt eaztendfin keresztül egyedül kénytelen vezetni az
osztatlan iskolát 210—220 tanulóval; sokan voltak olyanok
is, kik alattomos gáncsoskodásaikkal kedvét szegni igyekeztek : de ő nem csüggedt, banem szent hivatásának élve haladt — a dánfalvi népnevelés rögös ntján — 23 hosszú,
esztendőn keresztül mindig csak el őr*!...

Nem egyedül, hanem magával ragadva legelső sorban
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A Brandach fele okvetetlenkedés nem sok vizet
aavart, mert csakhamar kétségtelenül 1 kiderült, hogy
gyökere egyáltalán nincsen ÓB anélkü , hogy aa ssóhoB — Báró Rudnyánatky Sándor hagyatékából. —
juthatott volna, elvileg klmoadták, hogy az Ilyen egyVs dm agyér volt fiatal korában Ugrón Zoltán
ségbontó, magánérdekű vállalkozás sáfárkodásáról a udvBrhelymegyei földbirtokos, később képviselő. A könép tanács előtt Bsámot adni tartosik.
zös hadsereg felállítása ntán kénytelen volt ő IB katoBókkal aulyofabb bonyodalmakat ígért a nemzeti náskodni. Hussárönkéntes lett, de sehogy sem tetszett
BBOcláUzmuB eszmélnek a nép munkaprogrammjába neki a német BBÓ ÓB a közös katonai Bsellem. Tanárai
való beiktatása, mely valójában két nemzedék harca- sem szerették, mert sok borBot tört BB ornk alá, mikor
ként öltött testet. Voltak pillanatok, midőn ugy lát- csak tehette.
szott, bogy as Ifjúság erőszakos, türelmetlen heve és
Egy cseh főhadnagy volt az Önkéntes-Iskola paaz öregek régihez ragaszkodó fontoltsága nrm blr
akivel sok baja volt Ugroonak. Egyszer felmegférni egymás mellett, hanem felrobbantja a gyűlés rancsnoka,
rendjét és vele a nemzeti egységet. De az öregek szólította az Iskolában:
— Zoltán Ugrón I
bölcs belátása, hogy a jövőnek növekednie kell, a
Benkl sem jelentkezett.
múltnak pedig alább Baállanla és BB ifjaknak a létblz— Zoltán Ugrón I — Ismételte a főhadnagy.
tosltó egység Iránti tisztelete elhárította a hajótörést.
Ugrón fülét Bem mozdította, a főhadnagy dühbe
AB igy nyélbeütött és a szász nép jövendőjére döntő
jött B rászólt most már magyarul:
munkarend fontosabb határozatai a következők.
— Ugrón Zoltán I
Legelőbb megállapítván a Bzászság politikai köUgrón erre felugrott B harsány-hangon jelentkezett
veteléseit az állammal szemben, az államhÜBég han— Halijai AB előbb miért nem állt föl?
goztatásával leszögezi a szász népnek a német anya— Mert nem tetszett szólítani.
állammal való összekötött voltát éa elkötelezi magát
— Nem? Hát nem mondtam, hogy: Zoltán Ugrón?
as államokon tuU nlptözŐBBég szolgálatára, m< rt a
— Igen. de én nem vagyok Zoltán Ugrón.
népek tagjainak joga van BB állam határain tul IB B
— Nem? Hát ml?
neoizetkulturállB területeken anyaállamukka ÖBBBB— Zoltán von Ugrón.
munkálnl.
— Ejha B ezt maga Így követeli meg éppen tőA részletes vita Borán, miután a szászok erkölcsi lem? Miért?
felfogására jellemzően, a jogok és kötelességek c'mé— Mindenkitől igy követelem meg németül, mert
ben m»gváltOBtatták a sorrendet éa előbb tették a kö- én ábránfalvi
Ugrón3 Zoltán magyar nemes vagyok. A
telességeket, csak azu'án a jogokat — az általános főhadnagy
p dig külön is elvárom aaért, mivel
munkakötelezettséget iktatták a munkarendbe, mely- őseim már úrtól
IB ratonbánok voltak, mikor önök,
nek feltételeit a vá'asztandó néptanécB fogja sza- csehek mégakkor
csak moslékot hordtak a disznóknak.
bályozni. Eszerint minden néptestvérnek erkölcsi köteHogv mi következett ezután az már más lapra
lessége ifjúsága Idejében a népközŐBBég javára munkaszolgálatot végezni és csak e munkateljesítés adja meg tartozik. Tény azonban, hogy a világháború kitöréseneki a jogot a népi testületekbe való válaBzthaiáBra. kor nem nevesték kl tlBEtnek, mint önkénteBŐrmeBter
he
Egyhangúan elfogadták, hogy a szász pénzinté- vonultAkkor
1b önként
zetek tiszta jövedelmeinek a romániai német intézmé*
nyeket és a német célokat kell Bzo'gálnlok. E hatáNagyon
büszke
volt
egyik ur. U. A. arra, hogy
rozat végrehajtását a n é p t a n á c s ellenőrzi és ha valamelyik nagyanyji bárónő
volt B igy rokooságba
valamelyik pénzintézet a figyelmeztetés decára ez került több mágnáscsaláddal. Ahol
tehette el is
alapelvnek nem tesz eleget, azzal a népközösség min- d:csekedett vele, hogv neki ez a báró,csak
a gróf rokona.
den összeköttetést megszbklt és e megbélyegzést Egyezer valaki megemlítette BánöV azJinos
bárónak,
n y i l v á n o s s á g r a hozz».
hogy U. A. azt mondta: anyai ágon neki la távoli
A sajtóra vonattozóan elhatározták, hogy minden rokoiB.
német újság népi tulajdonnak tekintendő még akkor
— Ugy van, Igazi — hagyja rá Bínffybáró. —
la, ha magánosok birtokában van. Működésére a nép- 0 tartja a rokonságot, én a távolságot!
tanács felügyel és n'pjóellenea magatartása esetén
•
kizárással sújthatja.
Nagybirtokos és kitűnő gazda volt Erdélyben 0.
Ha a szászok ujjászervezettségét a ml oldott kéve E. Bár csinos megjelenésű ember volt, modora kiBBÓ
vol'uokkal egybevetjük, lehetetlen be nem ismernünk, rusztikus B egyáltalán nem olyan, akifi ital mulatni
hogy ettől az évszázadok óta kisebbségi sorBbsn elő vávyó lányoknak álma lehetett volna. Mégis egyik farfajtól még nagyon sokat kell tanulnunk, ők már régóta sang végén egyik legcsinosabb B legkedvesebb fiatal
rájöttek arra, hogy a sérelmi politizálásnak bármi leánynak íett a vőlegénye.
szivettépő óbégatása Bimmlt sem ér, ha nincsenek
Általános elképpedést keltett az eljegyzéB híre,
mögötte gazdasági erők, melyek annuk súlyt adnak.
Éppen azért egész szervezkedésük arra Irányú1, logy kivá't afi ital lányok között. A menyasszonynak egyik
e gazdasági tényezőket önmpgukból, Baját erejllkön unoVarővére n»m ÍB álta meg, hogy egyszer bizalmas,
kitermeljék. Hát hiszen nekünk Is van talpraesett, rokoni körben meg ne kérdezze:
egéBZBégeB észjárású népünk, amelyiknek tehetségei,
— Te én nem értelek téged, hogy tudsz te, c*upavalamibe csak fog, Itt Is, ott Is felcsillannak, becsületet ész, és temperamentumos leány létedre egy Ilyen hatszereznek, cBt>k éppen nem kellene hagynunk, hogy ökörhöz menni férjhez?
magukra hagyottan, magukba roBkndtrn tzélkallódja— Fiam I — hangzott a válasz — jegyezd meg
nak, hanem össze kellene fognunk őket magasabb, magadnak, hogy nem a hűtőkörhöz menyek férjhez,
nemesebb, nemzeti célok munkálására és akkor a szász hanem a hatszázökörhöz 1 És ez óriási különbségi
•
csodákat a magunk portáján Is kl tudnánk vlrágoztntnl.
Bokros Elek jómódú szolrotdobokamegyel föld— E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tlaitelettel kérjük, birtokos közismert volt szinte fösvénységig menő takahogy akik előfizetési bátralékalkat még nem egyenlítet- rékosságáról. Egyszer Dl»en fordult meg egy megyeték kl, aat postafordultával aalveakedjenek beküldeni,
elUneaetben lapunk tovább küldését kénytelenek lenünk gyűlésen, utána a vendéglőben ebédelt, majd felment
haarflntetnl.
a kaszinóba Ott elkezdett panaszkodni:

Egy erdélyi főúr Túljegyzései.

munkával az egész talut s a szomszédos községek tudásra elhelyezése körül kitejtett munkásságáért a marosvásárhelyi
szomjazó, haladni vágyó közönségét is I!...
kereskedelmi és iparkamara Írásbeli elismerését fejezi ki
Sürii egymásutánban következtek társadalmi, gazdasági, előtte; 1 '.t 1 l-ben a töldm. minisztérium gazdasági tudósítója;
gyiimőlcHészeti, konyhakertészeti és méhészeti ismereteket közben inár l!)10-ben a közoktatásügyi miniszter 4H kor.
terjesztő előadásai B az ilyen célokat szolgáló intézmények jutalmát érdemelte ki népies ismeretterjesztő előadások taréletreili vása.
tásáért ; 1912-ben pedig József kir. főherceg erdélyi népta1H!)H március 11<5 10-én átlépett a jenőfalvi iskolához, nítói jutHlonidiját, 100 koronát kapta meg az E. 11. K. K.
utján; 1914-ben a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparahol 1*1 esztendeig dolgozott tovább.
kamara levelező tagja; 1915-ben Csikmegye főispánja fejezi
Keze nyomán itt is mindenben áldás fakadt.
ki előtte Írásbeli elismerését az ipari pályára készülő széE két községben 42 esztendei szakadatlan tanítói kely ifjak jövőjének biztosítása céljából kifejtett ügybuzgú
működése alatt egész nemzedékeket oktatott és nevelt s még tevékenységéért.
miudig volt ideje és munkakedve ahhoz, hogy az iskolán
De legtöbbet érő jutalom — Bzámára — a becsülekivül is tovább képző előadások és analfabéta tanfolyamok
tartásával ; itjusági egyesületek alakításával és vezetésével; tesen végzett muuka tudata volt s az eredmény, mely szemei
gazdakörök életrehivásával és szakszerű irányitisával; sem- előtt mind hatványozottabb Brányokban kezdett kibontakozni.
1917 október bó 1-én ment nyugdíjba. Ez alkalommal
miből mióta faiskolák teremtésével és gondos keze'ésével;
a méhészetek átvizsgálásával éa helyes irányba terelésével; legffibb hatósága, a vallás- és közoktatásügyi miniszter,
az iparos pályára alkalmas tanuló-anyag kiválasztásával és külön köszönetét és elismerését fejezte ki hosszú és eredelhelyezésével: népének javát csaknem egy emberöltőn it, ményekben gazdag népnevelői tevékenységéért...
becsülettel szolgálja.
Újra visszatért Dánfalvára, de továbbra ÍB ízig-vérig
Úgyhogy, amire a „Paláncz tanitó nr" .Paláncz bácsi'- népnevelő maradt a a jól megérdemelt pihenésre, a Mindenvá érdemült, akkorra már a neve valóságos fogalom volt ható által engedett éveit, mint fiatalabb kartársai és népe
nemcsak szűkebb hazájában, Csíkban, banem minden zugá- jólelkű tanácsadója és irányitója élte tovább s közben még
ban az országnak, ahol a népnevelés helyes elveit vallották két évet Bzentelt, mint előadó, a karozfalvi róm. kath. pola ahol az intelligens, jóravaló iparosok képzéaével érdemes- gári iskolának is.
nek tartották törfidni.
A régi görögök hite szerint; .Akit aa Istenek gyűE táradhatatlan tevékenység jutalmául népe bizalma, lölnek, azt tanítóvá teszik.* A tanítói pálya tövises volta
szeretete éa mélységes tisztelete vette körül.... De felsőbb nagy mértékben igyekszik ia igazolni e hitet. De Paláncz
bácsi hitvallása a 44 évi .keaerü kenyér" után is az mahatóságai részéről sem maradt el az elismerés !...„
radt, hogy; „tanító voltam, nem t a g a d o m ! . . . B hogyha
Már a 90-ea években a Magyar Földhitelintézet két újjászületnék, most ia csak annak tanulnék!... Ezt határojutalmát érdemelte ki; 1896-ben a gyümölcaészet és fate- zottan állitom II..."
nyésztés körüli fáradozásaiért a földm. miniszter 100 kor.
Egyszerű, de Bokatmondó szavak!_. Itjn nemzedék!,
jutalmát kapta; 1906-ban tanító társai a feloaiki róm kath.
tanítóegyesület alelnöki állásával tisztelték meg a ugyan- tanulsz-e belőle ? I...
akkor a méhész egyesület elnökévé is megválasztották;
Emléke legyen örökre áldott!... Nyngalma csendesI...

tanítványait a azokkal együtt a szülőket, majd tervaaarü 1909-b«n aa ipari pályára alhalyaaandő ifjak toboraáaa éa

Qaál Sándor.
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— Hát ei már Igaián törhetetlen I Nem lehet
— A megvakított ujaáglró. Ba la aeb. Élő
— A aomlyól templomi hangversenyt októegy vendéglőbe bemenni ebédelni, egész vagyonba ke éa soha
meg nem heggedő aeb. Aa égbe klálL Seb ber hó 8 án, Igen aaép érdeklődés mellett tartották meg.
rUl. Aa ember leül éa 10—12 korona od* van.
abból a történelmi Időből éa szenvedésből, amikor Nagy István oki. aenetanár aaoló hegedüszámal Vákár
— Ugyan, ne beBaélj, öreg! — mólt bele egyik alacsony Indulatok ülhettek a hivatali aaztalok mellett I'u orgonakiaéretével; Nagy—Lőrincz Géaa—Dr. Boga
barátja. — Már bogy kerülne annyiba? Még felébe Bem?Amikor eaen Indulatok be voltak öltöatetve a hivata- Lajos—Boga László vonósnégyesei; Fr. Jakab Lajoa
— Nem? Hátbeblaonyltom neked 1 Hallgaaa Idei IOB hatalomba. S azzal ugy élhetett egy-egy komiaaár, orgonajátéka tökéleteB művészetet, komoly, felemeli
Egy levea 30 fillér, 1 előétel 2 kor, 1 kla bélaaln, a caendőrkáplár, mint minden életnek éa halálnak ura. muzsikát nyújtottak. A kiváló művész együttea képzett
bonávalóval 3—4 kor., külön hoisá (öld bortó 1 kor , Ea véglgvert rajiunk éa felelőtlenül végig saántott. muBBÍkuaai zeneileg olyan értékéé műsort hoatak, olyan
egy aaárnyaa, mondjuk pulyka, 3 kor., hoaaá kompót Mint a tatárjárás. Nem kiméit aenklt. Olt korbácsolt, precíz előadásban, amely büaakeaége lehet városunk
caak kell, aa 1 kor., valami édea tésztaféle 1 korona, ott taposta kl a beleket, ahol érte. A mindenható Isten egyre fejlődő zenei életének.
gyümölcs, deaaert 1 kor. 60fillér, feketekávé konyak- talán egyszer megbékíti eat a kegyetlen gyűlöletet,
— Ket év múlva megkerült a gyilkos.
kal 1 kor., valamirevaló butélláa Kor és áaványvla 3-4 amely annyi azenvedéBt okoa az együttélő népek között. 1931 novemberében Strul Falg máramaroai famunkáat
kor. éa a borravalló? Legalább 80 fillér, vagy 1 kor Hiszen Bírni kell egyik máalkán Bzoknak a hivatali Cslkszentdomokos mellett aa erdőben meggyilkolva
Add ősszel Hát ugy 17—20 korona körül van. Uég túlkapásoknak, amelyek ártatlan embereket érnek. Itt találták. A szerencsétlen munkással több kéBsauráaBal
van például Reményi Sándor újságíró esete. Március végzett a kegyetlen gyilkosa. Zsebelt kikutatta, cipőit
keveset la mondottam aa előbbi
— De öreg I Caak nem ettél ÖBBae egy Ilyen la- hó 8 án este eat a jámbor, jóravaló embert Mihulln lehuata az áldozatnak. Az akkor beindított nyomoaás
Mircea nagysialontal rendőrkomlszár örökre tönkre eredménytelenül végződött. Most két esztendő múlva
komát?
— Nem én! Dühömben egy pörköltet ettem a 1 tette. A kávéházban minden előzmény nélkül a már érdekes fordulat állott be aa ügyben. Mlhuta, a csíkpohár sört ittam 1 De eat illethettem volna, ba ettem félaaemére vak újságíró elé lépett. Aat kérdezte, hogy szeredai törvényaaék ügyésze egyik igaaaágügyl folyómilyen szemüveget visel. Négy dloptriáaat volt a felelet. iratban hasonló gyilkossági ügyről olvasott. Egy Rák
volna. Nahát 1
MutasBa. Erre az újságíró udvariasan levette szem- Demeter nevü egyén Szatmármegyében teljesen a csikA saamoBujvárl örmény Bzármazásu Gíjzágó Sala- üvegét. A következő pillanatban Mircea Mlhulin ur szentdomokoalhoz hasonló módon meggyilkolt 1932-ben
erővel szembe vágta Raményl Sándort. — Aa egy munkást. A szatmári törvényszék Rák Demetert
monnal, a legfőbb állami aaámaaék elnökével történt teljes
beteg szemének megsérült a recehártyája. 16 évre Ítélte éB büntetése letöltésére a nagyenyedl
ai állami anyakönyvi hivatal felállításának első évében. egyetlen
Pár nap múlva elveszítette ennek a szemének Is látá- fogházba utalta. Mlhuta üeyész azonnal felelevenítette
Gajiágónak unokája született a a boldog nagyspa sát. Megvakult örökre, visszavonhatatlanul. Október
BzentdomokoBi Ugy iratait és Rák Demetert kihallgatás
személyesen ment el az anyakönywezetőhöz bejelen- hó 10 én a nagyváradi törvényszék előtt kellett volna avégett
a nagyenyedl fogháztál. A kihallgatás
teni unokáját. Az anyakönyvvezető kérdezte az adatokat. felelnie Mircea rendSrkomiszárnak borzalmas tettéért. meglepőátkérte
eredménnyel végaődölt Rák Demeter bele— Bejelentő neve?
Nem jelent meg. A tárgyalást elnapolták 1934 évi merte, hogy 1931-ben ő gyilkolta meg Strul Falgot
— Qajzágó Salamon.
február hó 24 re. R-ményl akkorra sem fog látni, ha ia Cslkszentdomokos határában. A több kéBBZuráBSal
véletlenül Mihulln ur hajlandó lesz földi bírál előtt kivégzett áldozatánál 7 lej készpénzt talált. Majd le— Foglalkozása?
— Valóságos belső titkos tanácsos, főrendiházi tag. magyarázatát adni majd szörnyű bűnének.
húzta cipőit is és vérében fagyva ott hagyta a nyo— Bocsánatot kérek I Ez nem foglalkozás, éhből
— A munkaügyi inspektor ur lapot ren morult Baegény munkást. A kegyetlen gyilkos a csíknem lehet megélni — szólt aa anyakönyvvezető. — Tes- deltet. A mult héten városunkban volt körúton valami szeredai törvényaaék előtt felel majd eaen állati aa
sék mást mondani I Talán van valami máa jövedelmező münkaügyi Inspektor. Vizsgált. Még életben levő, még tettéért.
foglalkozása la ?
le nem terített .vállalatokat". Ha már vizsgált hibát
— A sinfalvl rombolások a bíróság előtt.
— A legfőbb állami számazék elnökeéa földbirtokos. ls kapott, mely hibákat jóindulattal kezelte. Csak éppen Emlékezetes, bogy folyó évi májuB 28-án az antirevlkellett rendelni egy általa terjesztett njságot. zlós gyűléseken felizgatott tömeg rombolásokat végzett
— No ez már Igen. Ebből már csakuzyan meg lehetmeg
Nem ls volt drága az előfizetése. Egy évre 1000 lej. Slofalva és Borrév tordBmegyei magyar községekben.
élni — volt az anyakönyvvezető ugyszerll válasza.
Hogy nálunk még mindig a haBznost a haszontalannal A tordai törvényszék október 6-ikára tűzte ki az ügy
igy egybekötve megy az lnspaktorkodáa.
főtárgyalását, amely lázitás, feibnjtáa éa közcBend— Két havi fogháara Ítéltek a Reggeli háboritás cimen emel vádat a romboláB vezérel ellen.
KÜLÖNFÉLÉK.
Ujaág szerkesztőjet. A marosvásárhelyi K-ggeli Miután több vádlott éB tanú nem jelent meg, a tár— Zenéa-vecsernye. A csíkszeredai róm. katb. Újság szerkesztőjét, Gyu'ai Z igmondot, a törvényszék gyalást november 29-re elnapolták.
Oltáregylet vezetősége folyó évi október hó 22-én ket hónapi fogházra éB ötezer lej pénzbirságra Ítélte
Tüzesetek. Katona Márton káazonimpérl lakóa
vasárnap d. u. 5 órai kezdettel zenés-vecaernyét ren- azért, mert közölte a világsajtónak egy bejárt híradá- csűre —
október hó 9 én kigyúlt éa leégett. Cséplés volt,
dez a plébánia templomban. Részletes műsort a követ- sát a revíziós mozgalomról valamint Gömbös magyar mely után a munkások vacsorához ültek. Közben valakező számban még közlünk.
miniszterelnök miBkolczi beBzédét, amelyben kijelen- melyik eldobott cigarettája okoata a gazdának egéBB
— Aa adóaaagrendeaő törvény fizetési ha- tette, hogy békéa uton keresi a revíziót.
termését elhamvasató tüaet.
ladéka október 15-ikón lejár. Ismeretes, hogy a
— Leszúrtak a szentogyhazasfalvl kösblrCretu Simon békáéi molnár malma leégett A tüs
mezőgazdasági éa városi adósságok rend^aéséről szóló tokoaaagi elnököt Október bó 9 én este a közBégl
törvény 6 hónapi általánoB haladékot engedélyez min- szövetkezet helyiségéből kijövet ismeretlen tettesek gondatlanságból keletkezett.
— Lopáaok. Madaras Etelka remetel lakóa
den Ingatlant terhelő adósság végrehajtására, tekintet leBzurták Lőrincz Balázs Bzenti gvházaefalvl közbirtonélkül arra, bogy aa rÓBzeBÜl-e a törvény kedvezmé- kossági elnököt és István nevü fiit. Lőrincz István Farkaa Albertnétól fülbevalókat és egy aranyláncot
nyében, vagy aem. Ez a moratórium október hó 16-én kórházba szállítás közben meghalt, Lőrincz Balázs lopott Átadták az ügyéBzaégnek.
— János Imre cslktaplocaai lakós Jakab Ferenc
lejár és az érdekeltek különböző kategóriái remélték, sebesülése nem életveszélyes.
csikszentimrei gazdától egy hámot lopott Később
bogy a kormány meghosszabbítja azt. A fővárosi lapok
—
Iakolabünteteaek
auhataga
a
járásbíróértesülése szerint azonban a kormány nem hosBzabhltja ság előtt. Október 13 án kászonl tömegek mozognak 400 lejért eladta Csercaa Béla taplocaei lakósnak.
meg a 6 hónapos moratoriumot B igy október 16-tól a törvényszék épületében. Elkeseredett. gondoktó
— Erdély Monograflaja" cimen külföldi minkezdve a végrehajtási eljárás foganatosítható lesz mind- barázdált csalsdapák. A törvény elé vannak idézve. tára egy nagy közéleti lexikon munkálata van folyaama BdóBok ellen, akik nem eanek a konverzió ked- Vagy negyvenen. Az iskola miatt. A gyermek nem járt matban ErdélyBztrte. A mú Erdély közéletének: tárvezményének hatálya alá.
rendesen iskolába. Monstre per. Kezdődik a tárgyalás. sadalmi, egyházi, politikai, Irodalmi, gazdasági, ipari
kereskedelmi világának lexikális adatait Ismerteti
— Jubileumi ünnep. A Kath. Népszövetség Végig hallgatjuk. Egymásután felvonulnak a Bzülók.
csíkszeredai tagozata legutóbb megtartott értekezletén A bíró kérdésére csurog a keserűség, a panasz. A — másrészt ugyanilyen Intézmények tú történelmi
azt határozta, hogy a kereszténység 19 százados fenn gyermek mulasztott egy pár napot, mert: nincs ruha, leírását foglalja magában — és annak előreláthatólag
állását Krisztus királysága ünnepével e hó 29 én üli nincs lábbeli, az apa meghalt B a gyermeknek nap- megbiiható Iránytűje leBZ. Az adatgyűjtő munkálatok
meg. Ez ünnepet megelőzően 24 órás Szentség-imádás számba kellett menni, a gyermeket elszegődtették, Cslkmegyében, igy városunkban és a környékén ia meglösz, melynek tartama alatt a tagok közöa gyónást Bukarestbe küldöttek rokonokhoz. Nyo'c gyermekes kezdődlek és ezt Várady G. Aladár szerkesztő végzi.
— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN
végeinek. Vasárnapi 10 órai ünnepélyes szentmise apa, aki keserűen fakad kl a gyermekáldás miatt, bár MERCUREA-CIUC
{ace cunosout membrilor următoarele:
végeztével a tagozat zászló alatt vonul át a közbirto- elvá lalna valaki vajegyet belőlük — mondja — hogy
1. Pe baza ord. Ministerului v&n&toarea Iepurilor In
kosság Biékházába, hol azonnal kezdetét veszi a köz- az embert annyit hurcolják miattuk. — Az Iskola Jadetal tllao este oprltk pe ani! 1933—1934.
2. Tuturor membrilor oarl snnt tn suferinţă oa plat*
gyűlés. Dé'utánl vecsernye után — kedvező Idő ese- mulasztásokért a kászonaltlzl róm. kath. felekezet
c&tre Societatea, U-se aoord&, oa taxele restante al la
tén — szentségi körmenetet rendez, a megszokott IskolB jelentette fel a szülőket. Külön fejezete az egész taxelor
po.te
pl&ti In 3 rate lnnare egale, lnoep&nd ou 15 f'otomvrie.
utvonalakon. Esti 9 órai kezdettel a főgimnázium torna- tárgyalásnak azok a nehéz kifakadások, amelyek tár In 15 Noemvrle
şl In 15 Deoemvrle. Membrii aoeştla pot vina
termében a keresztu'at fogják megfelelő szövegrészek gyalácon kívül a felekezeti Iskola ellen elhangzottak dac» vor avea legitimaţie speol.lt dela eaaalernl Booletaţu
A
vége
aa
lett,
hogy
a
szü'őket
egy
pár
kivételével
prtn
oare
ll-se
oeitlfică
plata ratei respective şl se va arkta,
felolvasása mellett vetíteni és a rendező bizottság végig büntették. Kászonból felBétáltatták, szóval alapo
a v&na
megrendezésében egy élőkép kerül színre, mely egy- san meghurco'ták. — Több méltányosságot ezekben a cft este3. lodrept&tlt
Nu se mal poate Impnşoa nlot un oerb, deoare-oe
házunk változatlan örökéletét fogja dokumentálni.
nom&rul aprobat de Minister s'a Împuşcat deja.
nehéz Időkben a szülőkkel szemben.
4 împuşcarea vulpilor as Interzloe pán& la 19 Noem— Caikzaeredalak aa Erdélyi Kárpát Egye— Kiraboltak egy fiatal kezdő iparoat. vrle 1933.
sület foto-kiallltáaon. Október bó 8-án nyílt meg
A Csíkszeredai Vadáiatirsaaág Igugstólága tagMarosvásárhelyen az Erdélyi Kárpát Egyesü'et foto- O'ctóber 9 én éjjel eddig még Ismeretlen tettesek fel- jainak —
tudomására hozz* a következőket:
kiá'litáia, amelyen Csíkszeredából résztvettek Aladlcs törték Nagy Pál csíkszeredai asztalosmesternek B4jer
1. Miniazterl rendelet alapján Cslkmegyében a nyalZiltán fényképész, dr. Nagy András orvos és Gál Jó- Băla udvarában levő aBitalos műhelyét és onnan min vadászat 1933-1934 évekre meg van tiltva.
den
szerszámot
elloptak,
A
kezdő
és
Bzorgalmaa
fiatal
2
A tagsági díjjal hitrá'ékban levd Bsuea tagoknak
zsef joghallgató. Az arcképc-oportban Aladlca oklevehogy hátrálékukat 3 egyénié havi réailetben
let, a zaánercsoportban elBŐ dijat nyert; dr. Nagy Iparost teljesen tönkre tették az embertelen to'vajok, megengedtetik,
fizethessék és redlg: október 15-lg, november 15-lg éa dooemAndrás felvételeit oklevéllel tüntették kl; Qál József akik étp°n egy szegény embertársukat károsították ber 15-lg. Ezek a tagok csak akkor vadászhatnak, ha a társameg. A rendőrség bevezette a nyomozást. Bízunk ság pénztárnokától külön igazolványuk van, amely Igaiolja
a kezdők csoportjának második diját nyerte el.
különben nagyon ügyeB éB minden as IlleiA részlet lefizetését és axt, hogy fel vannak jogoiitva
— Egy aradmegyei osendőrkáplár bosszú rendőrségünknek
gyors eredményt produkáló kitűnő gárdájában, vadászni.
ból véreare vert agy magyar ügyvedet. Momák esetben
3 Több szarvas nem lihetd, miután a Mlnlasterlnm által
ezúttal Bem menekül meg kénéből a tettes. Iga- engedélyezett
számot már lelitték,
Döme aradi ügyvéd, román királyi tartalékoa tlsatet hogy
zán
hihetetlen,
hogy
valaki
lopni
tudjon
o'yan
ember
4 A róka lSvéa 1933 november 19-lg megtlltatlk.
a mult héten véreare verte egy Petrescu nevü csendőr társától, akiről látja, bogy küzd aa élettel és keményen
— Baumgarten tanárt letartöatatták. Baumkáplár. A csendőr altiszt régi haragosa volt aa ügyvéd- megdolgozik azért a aiáraz kenyérért. Lelketlenség
nek, mert az feljelentette egv ízben a káplár urat kell ahhoz, hogy ellopja tőle pont a szerszámait, bogy garten Lászlót, a caikszeredal róm. kath. főgimnázium
fiatal francia nyelv tanárát folyó évi október hó 7-én
kötelesség mulasztás miatt. Moat a csendőr bosszút ne la pótolhassa a szenvedett kárát.
este Brassóban letartóztatták. Kofferjában különböző
állolt. Komák ügyvédnek betegen ottbon fekvő katona
kommunlBta propaganda Írásokat találtak. A tanár lafiát akarta 40 fokoa lázzal kivenni aa ágyból éa elkí— A oaíkaaeredal Ipartestület felhivja
sérni. Mikor aa apa tiltakozott ezen eljáráa miatt, vidéki tagjait, bogy sürgősen nyújtsanak be minden kásán megejtett házkutatás során lefogták egésa leveakkor a káplár ur neki eaett aa ügyvédnek, a tarta- községből egy klmutatáat aa ösBsea olyan iparosokról, lezését, amely meglepő adatokat juttatott a hatóságok
birtokába. A Bzálak alapján letartóztatták Mérll István
lékos tlaatnek éa aat véreare verte.
akik Iparengedély nélkül dolgoanak.
VII. gimnázlstát 1B, aki szintén
— A oaéplögépek után nem kell egészség saékelyudvarhelyl
— Feljelentették hatóság elleni erfisaak
leveleaésben állott volt tanárával. Baumgarten
miatt. Veress Péter cslkazentlmrei lak ós ellen a csend ügyi taxát flaetnl a vármegyei közegéaaaégügyl állandó
Lásalót éa Merll Istvánt átadták a csíkszeredai ügyészó-Bég feljelentést tett hatóaág elleni erősaak miatt. alap javára. Eit a vltáaügyet most Igy tlaatáata egy ségnek,
amely a törvényaaék döntéae alapján 80 napi
Veress, Járomban levő ökreit aa nccán hagyta. Amikor ujabb miniazterl rendelet
vIsBgálatl fogságban tartja.
a csendőr Járőr Mazólltotta, hogy ökreit onnan elve— ismét meghossaabbitották a oalkasent— UJ adökönyvek. Á pénzügyminiszter értezesse, Vereaa a csendőrökkel gorombáakodni keadett.
A csendőr lárőr tapintatosan kitért a provokálás elől sítette a pénzügylgazgatóságokat, hogy a régi adó győrgyi jegyed vizsgálati fogságát. Ráduly Lajos
könyvecskék helyett ujak kerülnek forgalomba, 6 lejes cslkaaentgyörgyl jegyzőt hónapokkal eaelőtt letartózés Vereaa Pétert feljelentette.
tatták hivatalos pénaek elBlkkaaatáaa miatt Ráduly
— Felakaaatotta magát. Baabó Lőrinci Jánoié árban darabonként Nem értjük miért Ezelőtt egy pár jegyeinek többször meghosszabbított 80 napos vlasgáévvel
még
osztogattak
adókOnyveket,
amelyekbe
azóta
remetel lakóét a köseéghea köael eaő erdőben fel- Mm Irt bele soha aenkl.
latl fogságát moat Ismét 80 nappal megheauahbltetták.
akasztva találták.
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— A o a i k a a e r e d a l b o r b é l y - éa f o d r a a a m e a t e r e k egyönt^tllen elhatározták, bogy Üzleteiket mint
eddig a vasárnapi munkaszüneti törvény 7 lk § -a értelmében zárva tartják.
— T a d ó a i t á s . A csíkszeredai pénzügylgazgatósAg közli, hogv a törlesztési pénztár 1933 év október
6-án kelt 2 209 sz. rendelete szerint, 1933 év október
hó 9 tói kezdődőleg adóbónokra vonatkozó kérések elfogadhatnak és beiktatatnak, a kővetkező uj kategóriában tartozó követelések kiutalására: 1. Időre felfogadott munkások és személyzet bére, valamint az ösBzeB
más személyi követelések. 2. E'elem ÓB takarmány. 3
A tulajdonképpeni fizetések, azon eBetben, ha belgBzo
lódik, bogy valóban ezen kéréseket Idejében beadták,
azonban visBsaadatott perfektuáláa végett.

A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.
A munkaügyi mlnlBzterium mellett működő néprajzi és statisztikai intézet egy könyvkötészet beállítása
coljából, könyvkölőműhely berendezéséhez szükséges
gépek és Bzerszámok szállítására ajánlatokat kér, (vágógép, pipser, prés, rámavágó varrógép ÓB eryéb t>pró
szerszámok ÓB anyag.) Cim: Ministerul Muncii, Smatatii
si Ocrotirilor Sociale, institutul de Demografii ai R c.nsamant, Bucureşti, I. Str. Bresolsnu No. 25.
— Casa Jacoviec 77, r u i Rainbuteanu Párisi cég
iaportálna disznó zsírt; kér 1 kgr. mintát Uvegbxn,
jelezve az ár, akár termelési hely, akár Paris, vagy
francia határ.
— A Kamarák Szövetségének közlése alapján
közöljük, hogy kontlngentálá^l ügyekben felmerült reklamációknál informáló Bzervkéot a K r^sk. miniszter
Kamarák Szövetsége között Qh. Chrimodoreicu a Kamarák Szövetségének vezét igazgatója delegáltatott.
— ÖjBzeköttetéBt keresnek a következő belgiumi
cégek: Firma: ,F,ibr que d<I SJÍB artiflc.elle", Tublze
(B-tlg'um) nagyobb mennyiségű acentot ken 8.
— R.fineria de Petrol .R A. D. I N. u , Installation
pstro'.if res 15 Auvera, nyers petro'.emot keres évente
25 000 tonnát.
— „Fortuoa-Comptoli" 2 Rue da Diant, V.rvíers,
terményeket importálna.
— „Tounelerie Medernt" 161—173 Avtnue Lsc
kera Daunre-Anvers, hordódongát vásárolna.
— I P. T j b e s Luxtnbourg, Kai öodc'ia-'x 14
2—3000 tonna petro'eum-bitumot keres.

SPORT.
fi"o/pÍDg(C^ikszeredB)—Olt.F.C
(Sz->nttamáf)2.2.
Olt. F. C. fölény végig. Ko.'ping csak utol.-ó p e r e k b e n
egyenlít. Kit 11-ea a Kolpiog ellen, amit a szenttamájiak nem rugnuk be. Biró, Lőrincz Sándor Knczfalva, kifogástalan.
A helybeli Kolpiog éa a gyimesi footbill csapat
október hó 15-éo. vasarnap d é u t é n fol 4 órakor, C ikszeredában ö».v. K'reeztfeg Aotalné telken revans mér
közéBt tart. Bejárat a főgimnáziummal szemben levő
mezei kÍB uccán és a Fürdő uccán.

A minőségi termelés.
Irta és az 1933 évi augusztus hé 26-án Sepsiszentgyörgyön tartott
méhészeti vándorgyűlésen előadta: Blénessy Károly az Ei. M. B.
ig. választmányi és tiszteletbeli tagja.
(Folyt, éa vége.)
Egyik kolozsvári kiállításon nagyobb mennyiségű bokBzessel szerepelt egyik méhésztársuuk. En akkor is kifogásoltam A mülépes épitméuyt, mely a jóhiszemű vevő kiábrándulására alkalmas csupán. Gondoltam, hogy az eset szeparált jelenség, annál nagyobb meglepetésemre szolgált, mikor
mult évi harmadik számunkban cikk jelent meg a bokszeseknek feliéritett műlépre épitése érdekében. A következő számban felemeltem szavam én is és óva iutettem a méhésztárB&iinat a mtiiépes lépesméz forgalomba hozatalától ; mert
minden időkben Bzeut meggyőződésein volt, hogy a fogyasztásra szánt lépesméz csak az lehet, mely kifogástalan szüzsejtre vau építve. Cikkem a negyedik számban látott napvilágot s hogy intelmeim termékeny talajra hullottak, bizonyíték gyanánt engedjék meg a rövid idő múlva a „Különfélék* rovatában megjelent közlemény lelolvasását: .Készüljünk elő már most a jövő évi méz értékesítésére. A méz
alacsony ára arra kényszerit, hogy bizonyos praktikákhoz
folyamodjunk magasabb ár elérhetése céljából. Ajánljuk
méhéaztársainknak, hogy meglevő kereteiket fél-negyed vagy
nyolcadiészekre osztva megfelelő nagyságú kiskeretekkel
töltsék ki s azokba mülépet téve, készítsenek boksz"s mézet.
Az igy nyert lépesmézet jobban megtizetik. A kis alakokat,
kisebb darabokat aránylag jobban. Az igaz, hogy azok előállításával több is a dolog, de ha azt olyan időben csioáljuk, mikor egyebet ugy sem tudunk végezni, jól értékesíttettük felesleges időnket. Anyag édeskevés kell hozzá." A
dolgot nem hagyhattam szó nélkUl s meggyőző érvekkel
iparkodtam beküldött Írásomban helyteleníteni a közreadott
jó tanácsot. Cikkem nem kapott nyomdafestéket, hogy közlönyünknek túlságosan leredukált tartalma, vagy annak talán
kisebb-erősebb hangja miatt, nem kntatom, de aggodalmaimat nem közölhettem Erdély méhésztársadalmával, a közönség részére való kikürtölés nélkUl, most itt a közérdek védelmében emelem fel tiltakozó szavamat a kiáltom a méhésztársadalomnak : ne lépjen rá a sikamlós ntra. Áruba bocsájtandó lépeBmézet műlépre termelni nemcsak nem illik a nem
szabad, hanem egyenesen tilos, lévén a csemegeméz kizárólagosan a méhek azUzaejtea építménye még akkor is, ha az
esetleg a lassú hordás miatt nem éppen kifogástalan hófehér. Ha Ambrozy Béla báró faleUtéisel támogatott azüasejt
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gyára egyenesen megbukott a méz kaparós ize miatt, akkor
még megszületnie sem szabad a mülépes mézek forgalomba
hozatalának mivel kimondhatatlan kellemetlen dolog, ha az
inyeno mézkedvelő foga beleragad a m&lép viaszába.
Ha a kis boxok épitése másképpen módunkban nem
áll, vágjuk ki az utórajok szüzsejtépitményeít s termeltessünk azokba, bár a boxok kiépítése nem ördögi tudomány.
Én részemről a következőképpen végzem: Jó erős utúrajokat, esetleg többet is összefogva, teljesen kéBZ költőfészekre
lakoltatok be, mely lelerészhen fedett fiasitásos, felerészben
pedig telemézes keretekkel van berendezve. A különösen is
építésre hajlamos nép a rövidesen kikelő Hasítással megerősödik annyira, hogy nem fér a fészekbe s kénytelen felvonulni a boxokkal felszerelt mézkamrába. Minden egyes kis
keret fehérített viaszból öntött irányvonalét kap. A boxok
befogadására szolgáló keret mindkét oldalon ütköző szegekkel bir és pedig azért, hogy a kihizlalás megakadályozása
céljából az egyes keretsorokat üveglapok választják el. Az
üveglapok és a keretek között 5 - G miliméter közlekedő
ut teljesen elegendő a bogaraknak.
A méz elszedésénél figyelemmel legyünk arra is, hogy
mig a kipergetésre szánt lépek elvételénél időt hagyunk a
méheknek, hogy teleszívhassák magukat, minek következtében csendesebbekké válnak, addig a csemege méz elszedésénél kivételkor haladéktalanul le kell rázni, söpörni a bogarakat, különben fellépik a ledeleket s kereskedelmi célra
értéktelenné teszik.
Az utórajok csodaszépen építenek, különösen ha az
építkezés alatt állandó etetéssel is segítjük őket. fájdalom
nálunk ezen évben gyakorlati kivitele lehetetlen volt az abnormális gyászos esztendő uiialt. Nem volt sem raj, sem
méz s a családok túlnyomó része még a szükséges téli
élelmet sem hordhatta be. Ilyen körülmények között nem
voltak építésre kényszeríthetők munkásaink, de viszont nem
sikerülhetett a fehér műlépre, vagy viaszalapra építtetett
hazug csemege méz sem.
Ne erőltessük szüzsejtek építésére az öreg törzseket
sem ; mert azok inkább megrajoznak, semhogy engedelmeskedjenek nekünk, de hogy milyen csodákra képesek az utórajok, azt bemutattam az 1!)2n évi kolozsvári kiállításon,
hol Itlénessy Károly méhészete Csikszentdomokos kezdőbetűim általános feltűnést keltettek. Kgy-egy b''tü kizárólagosan dolgozós Hzüzsejt építmény íi kgr. mot nyomóit h ha
kedves vendégem érkezett, csaknem egy egész évig díszítette szerény asztalomat. Ne vegyétek szerénytclenségiiek,
ha hivatkozom a kiállítást incitatei kolozsvári lapok elismerő
kritikáira s különösen az Ujabb generáció lelkesitésére leolvasom a Keleti l'jság XI. évfolyamának
számából
„A méhészeti kiállítás látogatói közölt kellemes feltűnést
kelteit Itlénessy Karoly csikszentdomokosi méhészetének
kiállítása, mely a legtisztább akác, hárs és vegyesinézek
ízléses gyűjteményét mutatja. Általános meglepetést keltett
Rlénessy hctiialakra tormáit lcpkészitmcnyei és színes csemege mézei a szakértő elragadtatását váltották ki A kiállításra ízléses irásu mézpogácsutáhla hívja tel a figyelmei.u
Az akkori gazdasági viszonyok megengedtek a luxust,
ma ellenben, mikor a társadalom minden rétegéből felzokogó
panasztól hangos hegy-völgy, erdő-mező, palota és kuntlió,
a minőségi termelés ónlckében kell sorompóba állítani minden erőnket, különben hogyan várhatjuk, hogy a kereskedő,
ki megszűnt keresni s nevének viselője csupán, ftz elnémult
műhelyt szomorúan szemlélő iparos, a kis tisztviselő, kinek
.l'r" neve éles ellentélben áll kopottságával, a nyugdíjas,
akit inkább nyugdíjasnak kellene nevezni, vagy a mezőgazda,
kinek homlokán ül az örökös tépelődés mivel ruházkodjon,
hogyan teremtse elő az ailót, alig nélkülözhető pénzecskéjét
kidobja olyan terményért, melynek minden tekintetbeni kilo
gástalanságáról teljes meggyőződést nem Bzerzett.
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Flekken és vargabéles est
minden csütörtökön este

az I p a r t e s t ü l e t vendéglőjében.

IV. Játék első osztályának húzása
1933 évi n o v e m b e r hó 0. és 10.
A III. Borsjáték tartama a l a t t a nyeremények
tömege Ismét az általam eladott eorajegyekre
ju'ott.
Csikmegyében
az V. osztálynál
öaszeaen
Lei 1 780.000 nyeremény
jut
kiűzetésre.
Az O-ztálysorBjáték Igazgatósága a IV. játékra,
uj, a játákosokra sokkal kedvezőbb és nagyobb
esélyekkel biró tervezetet készített.
1. Az I. osztálynál a lőnyeremény 1 millió lesz
(volt 7Ü0.0C0);
2. A II. o^ztá'ynál a főnyeremény I millió lesz
(rott 800.00U) i
3. A 111 osztálvnál a főnyeremény 1 millió lesz
(volt 900 000) ;
4 A IV osztálynál a főnyeremény 1 millió lesz
(volt 1 millió);
5. Az V osztá'ynál a feUinelt nyereményeken klvDl
>z utolsó fit kihúzott sorsjegyre, meg külön egyenkint
I millió jutalom esik, továbbá több háromszázezer,
kétszázez -r éa százötvenez-es stb. nyeremény lesz, mint
edűlg volt, agy liogy több m Ilióval szaporodnak a nyereménvek.
Minthogy sorsjegyeimet mindenkor szlveBen vásárolják én különösen a nálnm elért lényes nyeremény
eredmények folytán nagymérvű a kereslet, tisztelettel
kérem a nagyérdemű közönséget, hogy siessen mindenki
sorsjegyét minél előbb megvenni.
Borsjegy nélkül ninoaen nyeremény I
Sorsjegy á r a .
egész
fél
negyad nyolcad
OBztalyonkint •
1000 5 0 0
250
125
N-j tévessze el a cimet és ne üljön fel
r
kü'önböző pj tnlatoVnak, b a n m habozás néllül vésáro'j? meg sorsjegyét
alanti Irodában:

Os'talysorsjáték Csiki Intezósége
SMILOVITS MARTON, MERCUREA CIUC.
1—

Pályázati hirdetmény.
A csíkszeredai Erdögondnokság pályázatot
h rdet egy gépirói állásra. — Pályázhatnak
mindazok, akiknek Irgalább négy közép'skolájuk van. a g> pirást és román nyelvet perfect
ismerik. Pályázati határidő 1933 évi október
hó 21, ezen u nwpon lesz megtartva r. vizega.
A kérvények fenti hivatalnál beadhatók a hiva
talos órák alatt.
Şeful ocolului silv
Iübp. S. Ing. silv.

Al. B u j o r e a n u .
Publieaţiune.
In ziua de 1 Noemvrle 1933 ora 10, la Primăria
oraşului Mcrcurca-Ciuc, în fa|a comisiei dc licitaţie sc
va ţine licitaţie publică pentru vânzarea materialului
lemnos din pădurea »Răchi(iş, siluală in hotarul comunei Gliimeş-Făgct rezultat.
1. Dc pc parchetul Nr. 5, în cantitatea estimativă de 4449 ni. c. în valoarea de Lei 222.480.
2. Dc pc parchetul Nr. 6, in canlilalca estimativă
de 12.405 m. c., în valoarea estimativă de Lei 620.265.
3. Din lemnele uscate şi doborâte de vânt din
pădurea Răcltitiş, in cantitatea estimativă dc 441 m. c.,
in valoarea estimativă dc Lei 17.646.
Licitaţia sc va (inc conform dispoziţiunilor ari.
88—110 din legea asupra contabilităţii publice, a regulamentului Oficiului Central de Licila(ie şi a normelor
publicate in Monitorul Oficial Nr. 127—1933.
Vânzarea se va face în bloc penlru ambele parchete şi celc uscale şi doborâte de vânt.
Garanfie provizorie va fi pentru parchetul Nr. 5
suma de Lei 22.248, pentru parchetul Nr. 6 suma dc
Lei 62.026 şi pentru lemnele uscatc şi doborâte dc
vânt suma de Lei 1764.
Timpul de exploatare şi dc transport va fi 18 luni
penlru parchetele 5 şi 6 şi 6 luni pentru lemnele
uscale şi doborâte de vânt.
Condiţiunile specialc de vânzare sc pot vedea la
serviciul technic al primăriei.
Mercurea-Ciuc, la 4 Octomvrie 1933.
Victor Faroga m. p ,
primar.
Ing. Oh. Gondos m. p.,
şeful serv. tehnic.
No. 2 7 5 3 - 1 9 3 3 .
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Fedeles 2 rekeszes lisztes, két rekeszes
pabouás láda eladó, Mayer tanárnál, Osikszereda.
t-i

Háló, ebédlő és iroda berendezések
> legegyaaerflbbtől a
legfinomabb kivitelig
mttlroa

ü a a 4 l l t t « t $ itakkal
beaaereahetók:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték mellett réaxlatlietéara Is.
81-
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Kiadó Bratianu uton 4 szoba, konyha Csíkszeredában, Stefan oel-Mare ucca
és mellékhelyiségek. Oim a kiadó22 szám alatt, emeleten, 2 szoba,

hivatalban.
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1 konyha kiadó.

