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Az angol király mondta

A rokkant sors vidám oldaláról.
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ijeastgető réme • ha még Időnk marad sokoldalú szerepvállalásunk köaött, akkor Írunk megkeseredett lelEgyik
aaámaakban
fennt
cim
alatt
egy
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érzést
eivlk legutóbbi ayitatkOBatában, hogy a frontharcosokűnkből vidám sorokat a nagyérdemű köaönaég szórakat oemee hivatásra köieleii ai áldatlan jelen. A királyt irtunk kl a hadirokkant keserű lelkéből. Az éraéseket kozására és hÓBl-előkéssitésére.
iotolem, egyenesen elvárja vérszagu ágyntöltelékektői, bele csomagoltak, a csalédásosnak megfásult akasztófa
Mindest havi 30 lejtől 882 lejes potom nyugdíjbogy gazdag lepaastelatalkat a béke aaolgálatába *lllt- humorába éa laptSltelekael oAntuk. Oiyan nyomda- alappal.
sák. Kdtoleaaégükké teszi a báboru veteránjainak, bogy technikai „műfajnak*, «mit ..idan ssorult helysetben
a különböző frontokon végig eaenvedett múltjukat köz- felhaaználhat a laptSrdclő. JV.i mindig aktnália. Soha
kinccsé tegyek. E várja, bogy minden báborua-ember nem vesattl el alkalomszerükét. Különösen nem ma,
f a g r i a k &eatet «17 ritfaa.
a maga körzetében a békének, a aaeretetnek élő pro- amikor Ismét a legörültebb b ^jelentések csatáznak
l'ár
héttel ezelőtt nagy port vert tel az az izUatelen
az
éterbea,
amikor
Bllbsotél
Távolkeleten
keresztül
pagandájává gyúljon. A saját bőrén végig aaántott
időknek és borzalmaknak elrettentő tüzcsóvájává mér végig a földtekén olyan ramécyteijeaen jön fol a ml tú nadáe, mely egy magyarországi lolydirat hasábjain jelent
gessdjen és a javíthatatlannak látaaó jövő éezretérltéal napunk. A miénk. Mik vakon, caonkán még egy pár uieg Bányai Jánosnak, az Erdélyszerte köztiszteletben álló
muokajába egéaa aaereaeeétlenaégével bele lobogjon. esztendőre viBaaa maradtunk csupa azlveeségbói csak geológus-tanárnak egy közeledést hirdető cikkével kapcsolataaért, hogy aa Ismeretlen-hősök nem elég szemléltető Lan. A cikket székely ember irta, ki önhittségében azt hitte,
Minden külön királyi felscólitás nélkül ml eddig emlékei mellett nagyobb ralyljal lássuk el aa elrettentő hogy magát az uj bonfoglalás mártírjaként beállító szerepéH becsületesen Igyekeztünk ijesatgetol a felmérhetet- példa aaerepét Is.
ben ítéletet mondhat elevenek és holtak fölött, akik • hazálen gyüiölködeaekbe kezdett világét mindazokkal a
ban az 6 megkérdezése nélkül valamit kazdeni merészeltek
Bokao
felhívták
a
llgyelmSnket
arra,
hogy
egészen
specialitásokkal, amelyek Galíciától le a kék olaaa
a akiknek munkásságát megismerni A még a legcsekélyebb
égig olyan váltoaatoaaá tették a frontszolgálat gyönyö- megkapóak a hadirokkant lelkének esek a klvetttléael. fáradságot sem vette magának.
reit. Vagy huss essteadőn keresztül egées komolyan Szinte állandó rovatra alkalmasok. Bgyeaeaen megNem ez az első ilyen kívülről jövfl támadás, mely a
loDogiuok. As olvaaé kedvéért, a jövő javítás gondo fizethetetlenek ások a látványosaágszamba menő adott-helyi viszonyok ismerete nélkül, pusztán nagyszájú legényiataert újra átéltük uurony-rohamoknak vérfagyasztó ságok, amelyekkel eljátuuk a történelemnek eat a kedésből, vagy egyéni érvényesülni akarásból ledorongolni,
pillanatait, támadásoknak torokba Beomló kétségbe- nagyaserll ssereposstását.
elgáncsolni igyekszik minden becsületes kezdeményezést,
eséseit, pargő tűseknek halál-félelmeit. Háborús irodaKinny ssöklk as ember ezemébe. Huss esztendős melyet viszonyaink alapos ismerete s a népünk sorsáért
lom, fi ai egy nagy akarásban markolta fel a ssenve- ugyneveaett hősi-életem folyás in ezek az első buzdító, való aggódás kitermelt. De egyetlen egy sem használta azt
déáez anyagát. A betű ereje és művészete nem volt bátorító, támogató, jóindulata szavak. Nem hiába van a nekivadult, még a legszelídebb birkatiirelmet is felháborító
elég tökeiatea, afilmtechnlka egésa trükk-felkésaűit még javulási hajiam a világon. A kormányaink Baemé- hangot, mint a nemzetmentésbSl élő hazafiságnak ez a lelkidegs hiányosnak bizonyult annak ériékeltetéBére, amit ben akármennyire nrm vágynák méitóak arra, hogy ismeretlen megnyilvánulása.
a háborúnak egy-egy kiadós perce jelentett.
emberaégas életet biztosítsanak a ml nyomorultaágunk
Bányai János védelmében nem mi jártunk legelAL —
mindezek dscára elérkeatttnk as 1987 ea kor- nak, bUaske öntudattal tölt el az, hogy idelent a tár- Védelmébe vette 6t az egész erdélyi magyar sajtó s külöszellemhez. fiijntotiunk aa állig fegyverkezésnek és sadalom jóialvs, megbecsüli, szívesen látja, élvezi és nösen kikelt a támadás ellen a Székelyföld minden agyas
bCdarkodásnak soha nem látott méreteihez. Megértük támogatja bennünk aa elrettentő példát.
tollforgatója, ami azt bizonyítja, hogy a támadás egyformán
a gyűlölködésnek, egymás keaergetéaének olyan lelket*
»
tájdalmasan érintett mindnyájunkat 8 aki Bányait támadta,
*
lenssgeit, amelyhea hasonlót még a földi ember nem
saját népébe döfte a tört. Hogy milyen hangok hallatszottak
Sokssor
tnlbnigóan
is
tárogatja.
Tulaáaba
csap
produiált.
a székelyföldi sajtóban, arra legyen példa a Sf.-Uheorghe
az
irántuak
való
figyelmességének
megnyilatkozásaiLassan ott tartunk, hogy a békének hőaleaebbek ban. Ei nekünk tUrnünk, isenveduünk kell hőal-Bor- (sepsiszentgyörgyi) „Székely Nép" julius 11-iki számában
n
s küzdelmei éa szenvedései, mint aa egésa ötvenkét
megjelent cikk, melyet alább adunk:
la.
hónapos mészárlásnak. A béke évelban, hol találjuk sunkndk" est a változatát
*
*
„Székelység" és „A Székelység".
meg a bajtársiasságnak ast a saellemét, amely emberl«
Iliadakattő
folyóirat.
Az előbbi innen Oitorhoiurö:
(.muerbSB kapcsolt Hol van a kereBatény társadalomVak bajtáraaimtól tudom például, bogy aem Is
nak a támogató erkölcsi világrendje, a lövészárokoak olyaa nagy kataaatréta aa as űrök sötétség. O.t a rádió, (Székelyudvarhelyről) már hetedik éve ritka, önzetlen biaaazon molysegea bereadeskedésétő?, ahol a mladea- ott a vaáiakola egéaa pedagógia; f«tkáaattltaégo. Bgy lommal gyűjtögeti, tálalgatja sorstársai «lé a Székelyföld
nspoi halál auiogáa a legtökéletesebb emberi együtt- pár eaateadó éa agy vuaaaadja őket aa életnek, olyaa természeti kincseit, lelhivja rájuk íajtestvérei figyelmét,
s ési épitette meg. Ki látta a békének aa egymásért magaara emeil a látó társadalom fölé, bogy esek röhö- igyekszik módját találni jobb jövőjük javára való értékesí\ttio áidoBatoBBágban olyaa hősi példáit, mint a hábo- gik, amikor anáaalmakban aaáaaaáaalékee rozkantaágra tésének. Nemkülönben feltárogatja a azékely néprajt jellemző,
rúban A háborúi ember lovagiaaaa gyilkolt, a béke taksálják a háborua aaeraeméayüket. Éi ebből a nagy értékes sajátosságait líendsxeres seregszemlét, méltatást hoz
labdre aa alattomosság legsötétebb fegyvereivel foj- felreériéaból aaármasnak a látaa hiányával fel aem érő fajunk élharcosairól, emlékezetbe vési tiszteaoélu tevékenylujiija egymást. A két módiaer Irgalmasságát aem la megpróbáltatásaik. A nagyvárral vakra uccakeresateaő- ségüket. Sáfár* Bányai Jánoa tanártestvérünk.
A másik Gödöllőn ül kényelmes Blékében, gondosan
ish>t egy napoa emlegetni.
déaekaél a réaavet a jóakaratú támogatók egéea sokaSzinte aa jöone kl ba tovább fonnánk a klábráa ságát uaaitja rá. Veaeük, taaaltják, hasaák ea kifogy- vigyáz, hogy bőrét na vigye vásárra éa kockázat nélkül itél
-IUIJS gojdolatát, begy a háborús évek saebbek, ember- hatatlanok aa agyontámogataa lelemBayeaaégébea. A elevenek éa holtak fölött megfelebbezheţlenul, hozzá aem
B.geoebhek voltak, mint a papiros béke öldöklő napjai. lábal aem Indiák követni abban aa Iramban, amelyet szagolva a dolgok igazi lényegéhez. A boszorkánykonyha
szakácsa csutvizi Balázs Béla, a daientonágát ugyahogy
i'odig mégis csak asaal a eéilal indult ea a cikk, rásaayargat aa a balga felfegáa éa tévhit, hogy ő a értékesítő menekült.
hu
KV 8 maguk köraetében elláaaa a háborútól való legnagyobb háború nyomorék.
Most éppen Bányai Jánosnak esett neki és igyekszik
Da abbéi a aaempontból a vak még ne la szóljon
iriczas föladatát.
lemészárolni becsületét. Nem öofejétől tesxi, hanem kuktája
egy
Baót
aa.
Páholyban
ttl
a
lábnélkBIl
aorstáraa.val.
D-hst kihes írjak eat a műfajt. Ahea a töm-;gVan-e fogalma mkl mit jelent a rokkant Kántor Pál Péter, az oklevelei konkolyhintő, száliitá hozzá
nez, amely a nebéa iparnak legköavettenebb fogyasató eaembsn.
ügyének
UyenaaerH
.fnlkarolása" akkor, amikor a lábak az adatokat Igy tányéroznak ők egymásért. Az nem tatszik
kczcn^ge. A rokkantat hoz, árvákhoa éa hadlösvegyek- hiányára veti rá magát
a jóérzésűtaraadalem irgalmas nekik, hogy Bányai leközölte egy kiváló román megértést
n-z. Nsm, idalent, ebol mladen családon végig sepert
sürgető cikkét • ezért leszedik róla az utolsó caepp szena fintora aivatara, ahol még aaiadig nyitottak a aebek, aaáaalosáaa. Hál u benaaalé. Voaalra teaaem fel, at telt vizet, nem hagynak rajta egy krajcár ára becsületet
oiocwn aalikaég a bábon» szellem megutáltatására. lehet felsaálial. A hadirokkantság Iránt lulmérdseaett
Kántor Pál Péter uramat még értjük, mert ő Madácheaeo irgalom neked rohan. Bgyik Ukapja a mankót,
Az idok eivégesték est a muekát
csal mondja: „Nem adhatok mást, mint mi lényegen*. Ez
máaik
ayakakiré
csavar,
harmadik
háulrél
oiyan
hévImánk feifelé. Azok felé, akik kénvelmea pá- vel látja el a rokkant iránti támogatás koraaertt kűle- a lényeg pedig — mint egy hozzáértő megáliapitia — az,
Do.yoknól, Üzlettől csinálják aa embar-boSoaditéaoek leaaégét,
hogy amsnnyibea felfelé igyekaael kiülöd a hogy .mindenkibe belemar". De ha az orrára koppintanak,
aidogi játékát. ÓM aem érdekli aa Bgy .gyakorlati" kocái oldalát,
ha padig lefelé jőaa akkor átéled a hőai behúzza a tarkát, visszavonul orgonája mögé és borizü hangresze. Barmi történhet, ők lőtávolba noha aem kerttlján buzgón énekli: „Istennek szent anyja, könyörögj érettüak".
borsalmait.
aetnek.
De nem birjuk felfogni, hogy a gödöilei öreg cserkész
J
a
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a
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nagy
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a
Bonunkban
való
Mégis mi tSnéajra akkor. Hagyjuk holtpootra
miért puskázik orvnl bele éppen abba, aki pont abban a
eaeket az apró jóindulatait a y u , d í j r a le- munkában verejtékezik, amit a vén .szenvedő* odakünn
szaladni aa okos királyi szavakat Ne. Keresaűak olyaa
felváltaai, h a a aagltéaaek köteleeeegét Uyea székelykedő, nrea szólamokkal és fenyegető marokköpködésel
megoldást. amikor felülről lefelé diktálják a béke Baelbecsületesen érazné a köliaegvetéa la, akkor báaatna- vél elintézhetönek.
iumat, a háberaa aaeavedéeaek gyűlöletét.
Kl
Hagyjanak békét a mi derék Jánosunknak, hadd végezze
,„ , >ez pedlg caak egy mód vaa. Átéletal felük,
tovább becsületes, tudó* munkáját, érdemes épitfl tevékenylovésgarokba, első veaalba mladaaokkal a háborús
De Igy aem pznaukodhatoak. Igaaáa mondjuk ségét éa ne igyekezzenek elhitetni a mi derék góbénkkal,
uMiţokkal, akik a népek nagy ösuebolnadltáaát hlvain vagyunk olyan aaereacaétloaek, mint amilyen- hogy az egyetlen fajfenntartó dolog a marakodás. Sz. B.
laioB gyönyörűséggel latézlk. Hlaél több hód halattat, aek klaéaűak.
Nem aaárt áldtjak eat, hagy toráaank
Ebből az írásból s az egész erdélyi sajtó ez üggyel
vakot, 1 nyomorékot
produtálai ibelőlük. Evtlaedeklg magúikról n közösségnek
egyébként tianteletremélté kapcsolatos megnyilatkozásaiból láthatja mindenki, aki han é l k l U k4borolt
niüt!'
« « o . •Intahogy voltak aatveeeégeiL
caiDa ngy aem érünk vele aemmlt Ott vaa- sonló gondolatokkal foglalkozik, hogy a mi balaé életünkbe
a kritika éa irányítás jogán nem szóikat bele aaaki, aki azt a
, . N«aae meg akárki, hegy eaekan emberek akkor
kléUwti • társadalom ilyeaaaerl aaeavedélyeL Aaok sorsot nam velünk együtt vállalta ée az nj helyűt teremtudiufegoak békét la calaálal a vUágbaa.
sokat elbírnak.
tette népi munkából az ót megillető i ó n t ki aem vette.
Minket pedig kérjük hagyjanak magunkra,
Lehet, hogy akadaak még kalandorok, kik a hasonló kíséramiként a legfelsőbb aegitő saervűnk a hatalom
letektől aem riadnak vissza, de előre ia jelezzük, hogy sor5 NŐI KALAPOK
J ae'L Utóvégre ea a miaket elhanyagoló Iránynál la ha suk ugyaaaz lesz, mint a Balázs Béláké: az egéaa székely«
KÉZIMUNKA ANYAGO X
J J magasabb cél érdekében történik egéaaen megaaépűL ség lelkiismeretével fognak találkozni.
Kár volan a kegyeletoa, aaámaakra aemmit nea jelentő
£
é s e l A h y o m t a t A s ff
" areaateani eaeket u algeadoláaokat.
*
AZSURI
EMDLII
JJ
Hl padig becsttletaaen vállaljak ennek a aaolgá- U j a u t ó b u s z - j á r a t P l i e ş i i - d e - j o s — C a s i n - H - C i u c
k n betöltését la. Fogjuk a vak blaoqrtalanaágá6ĂB0R ÁRONNÉ-aál, CSÍKSZEREDA (M.dUC) £
Oetavlan Baibat M a i b a n .
8—26 U val tovább tapogatni, egyéb caeakaiágalakkal v é g i g
Amióta aa aj járat megindult, a v i t e l d í j a k
mA.n.1 na é l e t e t A gyűlölet maii vetett d é l c e g lovagjai 142 hjrtl 62 lejre oaökkontok. ami Által a kéaiamellett, mlat a hósi-halái «gyeimeatetója Buhanuok el, ség m»rhetetlea előnyöket élvea. Bauok ellenértékea neU vadult acaarkedáeok k i a ö t t ieaattak rongyea képp sn aaivea pártfogást kér, Uválé tlaatalettai
B g y f e n y w t t d i ó f a e b é d l ö - á o U l «lftdd
HKOBMBTBBír SMIL.
Cim a kiadóhivatalban.
•regeid k a m t t a l maradnak a gyerekeknek « - a
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Összeomlottak a Pasniou törvényszéki
elnök elleni vádaskodások.

C S I K I

L A P

29. srám.

O^K

segélykérő szavát nem engedték nyomtalanul elveszni a
semmiségbe. Akkor büszkék leszünk rájnk és bátran mondjuk el felfllük, hogy méltó fiaik tajuknak. De igy áldozatok
nélkül, osak szomornan gondklunk arra, hogy fajunk, mely
annyi nagyságot kitermelt magából, árvaságra van kárhozva
legnagyobb megpróbáltatásai közepette.

A Jorga kormány idejűben történt még, hogy
Paşnica Petre ekkori főügyéBZ, jelenlegi törvényszéki
elnök kcitlBzteletben Allé Bzemélye ellen híjszassarü
vádaskodást inditottak. As eset Btolojeanu Dlnn prefek'us éB Pop Tlberln Bnbprefekt Idejében történt, akik
mende-monda alapján adatokat gyűjtöttek PSBOICU
Nem tudom, hogy divat vagy pedig égető probléma
főügyész e'lr>D, akit Igyekeztek a megveBategetéB vádjával lehetetlenné tenni. Aa ügyet annak Idején egy az, amely a falu felé tereli az emberek figyelmét. MindenIgazBágügyminisster felügyelő vizsgálta kl es BaámoB esetre ideje már, hogy evvel is foglalkozzanak az emberek.
tanú kihallgatása után minden védat alaptalannak A talu bázisa az országnak. A nagyváros sok emberáldozatot
találva megszüntette as eljárást Pasnlcn Petre tó- követel. S amit a nagyváros elpusztít, a talu pótolja. Ha a
talvak máról-holnapra megszűnnének, a nagyvárosnak is
ii<yész ellen.
Ezek után megfordult a kocka, lloat már Pasnlcn megvolnának számlálva napjai. Az összefüggés valahogy
Indított part feljelentói ellen, lllntán a vádlottak annak olyan, mint XI. Lajos franoia király epizódja a csillagászIdején elfogultsági kifogást emeltek a halyl törvény- szál. Egy csillagász ugyanis megjósolta a király egyik
szék ellen. Igy a SemtnüŐBzék a Targu-Mures (maros- kedvenc emberének a halálát. A jóslat beteljesedett. A megvásárhelyi) törvényszéket delegálta BBttgyletargyalá- jövendölt időpontra nyolc napra a halál be is következett.
sára. Azóta ugy szétsséledtek a vádaskodó caiki sze- Mikor ezt a királynak hiriil adták magához hivatta a csillamélyiségek, hogy a marosvásárhelyi törvényszék csak gászt, de egyúttal meghagyta» az embereinek, hogy egy jelre,
inost hat esstendő múlva tudta ösBBeasednl a vádlot- amit 0 ad, fogják majd meg^é, csillagászt és dobják ki az
takká vedlett szereplőket, akik végre jullus hó 9-én ablakon. Mikor a csillagász idegérkezett, a király igy szólt
egynek kivételével valamennyien megjelentek a tár- hozzá: Te, aki állítólag olyan okoa vagy és aki olyan nagyon jól iamered másoknak a. sorsát, mond meg mikor fogsz
gyaláson.
A csillagász bátran teleltI Három nappal felKülön érdekessége a tárgyalás menetének, hogy te meghalni?
halála előtt. A király az adott jelre nem adott semmicsaknem valamennyi vádlott és annak Idejan korona- séged
jelt az embereinek, ellenben ezentúl tejben-vajban fütanúként szereplő .tanú" ma mér nem emlékezett féle
Bemmire, elfelejtett mindent. Az igaBBágasolgáítatás rösztötte a csillagászt, hogy minél tovább éljen.
Most, amikor a statisztikák aierint a városok olyan
kezében egyra szánalmasabban omlottak össse aa egykori nagyhangú vádak éa sűlyedtek a roaszindu atu nagyon alul maradnak a szaporulat számarányában, a város
hajsza magvllágilásaba. Végül is a törvényszék a nagy egyre nagyobb gondot fordít a falura. A falu életnívójáról
érdeknsségü csiki ügy tárgyalását, a bizonyítási eljárás egyre több szó esik. A mai nagyvárosokban termelAdött ki
kiegészítése érdekében szükséges minisztériumi akták az a nyomor, amiről eddig embernek soha togalma sem volt.
Itt szedi szörnyűséges áldozatait a sáppadt nyomor. A
beazersése érdekében, december 17-re elnapolta.
Az első törvényszéki tárgyalás napja azonban városba felszivárgott emberek már sóhajtoznak a nyugodt
kétségtelen ea megdöbbentő bisonyltéka annak, hogy faluBÍ élet után. Annak biztonsága csábítja. Aztán van még
Pasnlcu törvényszéki elnököt valóban a legsötétebb valami, ami kezdi előtérbe juttatni s előnyt biztosit a falu
az ember számára. A mai haroászati módszerek átalakulása
módon akarták lehetetlenné tenni.

A falu vészkiáltása.

Ez még csak a kezdet. A végcél és eredmény messze van.
Részleges sikerek ne széditBenek meg senkit. ^ Még sok a
tennivaló. A népkönyvtárak, a talu villamositáaa mí;g i1(,i
késnek az éj homályában. Pedig ezek sem várathatnak magukra sokáig. Ezeket ia meg kell valósítanunk. Tévednek,
akik azt hiszik ez a jövő zenéje.

P. Gábor Anasztáz,

Petőfi emlekünnepBly Albeşti (FehéregyházaiD.

A segesvári Uag'-ar Kaesioó kebelébon immár
négy évtizede működő Pitőfi-bisottság as idén ls megrendezi ea év augutrtu* elsej ta, vasárnap, Petőfi emlékének tiszteletére, a fehéri-gybázi caataslk terai-fa
felállított emlékoszlopnál a szokáEOJ emléküntjepé'yt.
A rendező bizottság reméli, bogy aa előbbi években m"gnvi!*ácu't érdeklődés az idén fokozódni fog,
s uemc*ak 8'gtilsoars (Segesvár), Madlas (Medgyeg),
Odorheiu (Székelyudvarból}) va'amlnt a környező faivak népa fogja a kegyelet adóját a halhatatlan köl.fi
Iránt leróni, hanem távolabbi vidékek magyarjai ls
nlztráodokoinak a fzsnt hu!ţh?z. A Upok utján eiutoa
hiv meg a bizottság mindenkit testvéri szeretettel,
h o j y részvételével emellé az ünetpség fényét, mert
hiszen a nemzet nagy költője nemcsak egy Fzütebb
vidéké, hanem az egész magyarBágé EŐt az egész
világé.
4z ünnepség mUsorát alábbiakban közöljük :
Qyü>alrezéa
m 1 én d u. 4 órakor a fehéré í y h á r i „H ngyţ." fogyasztási sziveikezet udvarún.
Fehérei', baeán.ik kedvező vonat-ős^ zakóttetéae vsn
ezenkívül ugy Segesvérr-'l, mint Udvarhelyről társ&Bgépkocsik és mas jármüvek ia állanak a közönség rendelkezésére.
A közönRég "ü em'ékmühÖB a résztvevő dalárdák
ÓB egyletek zászlói alatt, a fekéregjhtzi fuvós-Zcnckar
kísérete mellett fog felvonu'ni.
Műsor:
I. V-TP83 Qábcr: „Lifcoruuak Teelőtted" clmli
egészen kétségbeejtően fenyegeti a városokat. Az életbizton- dalát B?ő»dja » R°g"Bvért r- f. dílárd-.
ság itt a legminimálisabb. Háború esetén a városukat de2 I n i l t m o ' r i : Nagy BSIa segesvári uoit. Mfc'az.
cenfrilizálni kell, mert különben a gyilkos gázok s légi
3. Ki-udilft G z>>: „Bibi o i a a k vizel mal'et • e.
Két érettségi találkozóról olvastam a napokban. Alap- támadások megpecsételik a város lakóinak a sorsát.
»n-Dfcét » spók'iiyudvsrhely! Székely D ,lc-gylet adja eló.
Tekintetünk azonban nemcsak azért irányul a falu felé,
jában véve jelentéktelen dolgok volnának ezek az évről-évre
4. Ünnepi beszédet mond Dr. Gyárfás Elemér
megujuló találkozók, de mégis mostanában kettő megragadta hanem azért is, mert a föld népe alkotja a nemzetet.
a figyelmemet. Az egyik itt zajlott le Erdélyben. A Tg.-Mnres S a tahiról hova tovább mind több és több panasz érkezik. szenátor.
5. P4s<=— L t a v i : „Petőfi" c i x ü dalát a iürd£vosi
(marosvásárhelyi) rel'. kollégium véndiákjai tartottak találko- A falu nyugtalan. Lelketleu agitátorok a falut mái' kezdik
;
zót öreg intézetükben. Összejöttek az intézet minden irányába bomlaaztani. Legalább is a szimptomák azt mntatják, hogy Polgári K r Dilítrdija eneifll.
6.
Gv-p
r l e m : „P.-tőfi s'.rt** cimtt köl<einé;>\át
szerteszóródott veteránjai B átérezve azt a irtóztató küzdel- munkájuk nem sikertelen. Hogy azonban ez sikerülhetett
met, melyet az Alma Mater a fennmaradásáért viv, több- annak többféle oka van. Mindenek felett a falvak elmara- a Rz-afcel u J í m h v y i R f. Ifjuaági K-iresztién Egynsület
milliós alapítvánnyal siettek az ősi iskola segítségére, hogy dottsága. Ha a faln lelkileg lel volna vértezve e támadások nzav3'ók'rusa adja elf>
7. Ptf őfi—PWényasi: „Faluvégén kúria kicama"
ezzel is kifejezzék azt a mérhetetlen hálát és ragaszkodást, ellen a gonoszság minden cselvetése megtörne s visszaénekli a segesvári M<gvar K n e i n ó DilárdAja.
amit az őket ntjukra bocsátó tanintézet iránt éreznek. Ennél pattanna a falu lelkéről.
hálásabb megnyilatkozását a kisebbségi iskola kisebbségi
8. S avast. Petőd: „A székelyekhez".
A baj ott kezdődik, bogy a faluknak legnagyobb
tanítványainak el sem tndtuk volna képzelni a mai időkben. részben nincsen megfelelő templom. A templomok ezelőtt
9. Dr. T ó t h : „Mistii" c m i i dalát a segesvári
Napról-napra szemünk előtt zajlik le iskoláink halálküzdelme évszázadokkal épültek. Az akkori követelményeknek meg- rof. <1->!énf' é n ^ i i <•'.
s ebben a létfenntartásért vívott harcban teljesen önerőnkre feleltek. Most azonban uem tudják befogadui a hivek soka10 P.'»cfi: „ E ? / Ko&dolat bánt engítne.", Ezavagyunk utalva. Ezt átérezték a Tg.-Mures (marosvásárhelyi) ságát. Azóta megnövekedtek a falvak. Ezeu segíteni kellene. va'ja KiVos"»',- L W ó , S z é W i u d v a r h a l y .
véndiákok s ez a nemesen gondolkodó kötetelességérzet szülte Őseink istenfélő és vallásos emberek voltBk. Ezt hagyták
I I . Petőfi: „ E ; y gondolat bánt engemet", énekli
Q
az áldozatkészségnek ezt a szinte mesébe illő példáját.
reánk is örökségül. A római birodalom csak addig állott a Siékel)ujv.-trhi;M 8 i k e l y D<legylet*.
12 PJ öfi: „Ej v*n, csend ÓB nyugalomnak éje*,
Nálunk is szoktak találkozókat tartani. A fiatalabb szilárdan és megingathatatlannl, amig a nép hitt az istenekkorosztályoktól azonban, akik az elhelyezkedés nyomorusá- ben. Amikor aztán megrendült a bit az istenekben a római .Kis UB Ali a nagy Duaa roeu'úbéú' melódiáit ját-za
gaival küzködnek, nem várhatunk semmit. De nekünk is légiók nem hoztak dicsőséget a harcmezejéről. Az istenek a febérpg* héeul r*f fuvódsen^ker.
vannak véndiákjaink. A Csiki Lapok mnlt számiban is ol- galériájában idegen istenek is helyet foglaltak sőt a perzsák
13 Az emlékmű megkoszorúzása
vashatunk egy üyen találkozót. Ez az, ami felhívta a figyel- istenét Mitrást ie tiszteletben részesítették. A birodalom
A r^cdezőjég f«;kírl tsirdizon egyleteket vagy
münket erre a kis összehasonlításra. Öaszejöttek ott Buda- sorsa meg volt pecsételve örökre. Nem azért kell az embe- egyénaVet. it ; k kosiorut kívánnak elbe!y?FDÍ an emlékpesten a csiksomlyói róm. kat. főgimnáziumban l'JU2 évben reket vallásosakká tennünk, bogy mint Voltaire mondotta műre, hogy *bb»li szándékukat a bizottsággal még a
végzett véndiákjai. Ha végig nézzük a névsort, igazin büszke- annak idején, hogy kormányozni lehessen őket, hanem azért, lylilateeéal he'yan, a filvonu'ás előtt közöljék, a sorségtől dagadhat a szivünk. Ott találjuk ebben a gárdában a hogy ezáltal megmentsük őket az életnek. Mert az ember- rend m^gAUspltftHs céljából.
mai magyar közéletnek minden számmottevő egyéniségét. nek a bit és vallás lelki követelmény. E nélkül nem élbet
Nem is hisszük, hogy volna még iskola széles e hazában, egy nép sem. A történelem mér hányszor bebizonyította ezt.
mely egy csomóban annyi nagyaágot kitermelt volna, mint A népvándorlás idején milyen erős és hatalmas népek dönezek a mi ltJOg-seink. En mégis elszomorul a szivünk, ha
Károly román király külföldre ufazott. II. Kágették Európa kapuját. Hányan letelepedtek. Nem tudták
e találkozóról olvasunk. Mert összejöttek ott Budapesten a
kemény nyakukat a keresztviz alá hajtani. Elenyésztek. Még roly Rimánla kiríva negyven napos tartózkodóra
mi kilencszázketteseink, a magyar királyi közélet magyar kikülföldre utazott. Ő'alaége távollétében a felségjogokat
rályi méltóságai és elbeszélgettek a régi emlékekről. Ennyit nevüket is alig őrizte meg a történelem.
Aztán a népnek kultura kell. Hiába sopánkodnak aokan, a mlrÍHzterténácR gyakorolja.
és aemmivel sem többet.
Tatareicu tanácskozásra hívja össze « mahogy amig az emberiség egyszerűségben és igények nélkül
Voltak ott ugyan szép szónoklatok székely összetar- élt, addig volt boldog. Most már a haladással és civilizá- gyarság vezetőit. B»ró Szentker'Baihy Béla és Willtr
tásról, de nem tudjuk, hogyan értelmezték ők ezt az össze- cióval, mindennek örökre vége. Dehogy. Végzetes tévedés. Jóasef magyar képviselők előtt Titareecu minisztertartást, mi csak egyféleképpen értelmezhetjük. T. i., hogy ők Ma az ember boldogabb, mint a nagyapáink korában. Az einök kljdl ntetto, hogy rövidesen tanAcBioaâsra fogja
tartsanak össze pozícióik védelmére. Mert uem hisszük, hogy ember saját korával sohasem volt megelégedve. Akkor sem kérni a msgyarság vpz?tőlt panaszaik és sérelmeik
minket biztattak volna összetartásra. Hiszen ők is jól tudés ma sem. Miudég a régi volt jó, ami elmúlt. A mi népünk megvizsgálása tárgyiban. Eeidflvül érdekes, hogy a1
ják, hogy nálunk nincs szükség az összetartásra buzditani,
é.lete igazolja ezt a legjobban. Haladásra van teremtve. kormány ppp«n tros*; sz Alko'niáryos ldején>k klteléB )
mert az nálunk kényszerítő körUlmémy, kívülről meghatároóq távozása küszöbén juîtat Időt cinek a foi'.os kérzott valami. Rákényszerít bennüuket a sok hazai törvény. Érdeklődik miuden uj iránt. S ha valaki az ő nyelvén tud désnek napirendre tűzésére.
Nemzeti munkavédelem, magánoktatás, névelemzés és még szólni, csodákat tud művelni vele. Csak aztán ne éljenek
Popovioiu Mihály a kisebbségi kérdés megsok mis hasonló hazai különlegesség az, ami a mi összetar- vissza jóhiszeműségével és jóságával. Nagyon aok helyen
tásunkat parancsolóan diktálja. De szerettük volna, ha ehhez váratnak magukra a kultnrházak. Pedig ezek a jelen időnek oldását sürgeti. A N.'mzHtt Pir»Bzlp»ri Sft.-Gbsorghe
a mi kényszerűség parancsolta összetartásunkhoz az ő áldozat- szükségszerű követelményei. Tüzön-vizen keresztül meg kell (^epjiBzsnt-yorgyi) g y ü i é a é n Popoviciu Mihály volt ir.lvalósítani minden faluban, még ott is, ahol csak néhány nÍBzter megénő hangú beesődet mondott, ameijben
kész támogatásuk is hozzájárni.
száz ember lakik. A szórványok ie sziv ügyeink kell, hogy sürgette BB 1918 l>ri egyesülés alapját képező AlbeNekünk is van egy nagymultu, de óriisi nehézségekkel legyenek. Kultnrát a népnek. S ebben a munkában minden- Iu'la (íyu'aftíbörvári) határozatok feitámaBstáBát. A volt
küzdő Alma Materünk. Ez az Alma Mater volt az, amely kire szükség van. Sok az akadály, nagy a szegénység ez miniBMter rámutatott arra, hogy az Itt élő népek telókét a Kis Somlyó tövéről ntjnkra bocsátotta éa életpályájuk
igaz, de maradandó nagy dolgokat sohasem volt könnyű jos namzâtl aaabadsását biztosító nlha-lnUal pontoknak
e csúcsteljesítményéhez az alapot ilyen jól megadta. Most
alkotni. Ezelőtt körűi-beiül egy évvel éppen ennek a lapnak érvényt kell szerezni, BZ ország lelki egyensúlyának
tehát, amikor annyi év után összejönnek, hogy ünnepeljék
blztoíitáea érdekébon.
azt az iskolát, amely őket olyan lelkiismeretesen bocsátotta a hasábjain szólottam a faluai fúvós zenekarok megalakítáMegszólaltak a fegyverek Peking körül. Amig
utjukra, akkor méltán elvárhattuk volna, hogy nagy szóvirá- sáról. Mintha pusztába kiáltotta volna az ember és mégis.
goknál maradandóbb emléket állítsanak az Alma Mater iránti Kézzel fogható eredményeket tapaaztaltam már. Elég ha tíz BB európti hatalmak a tpmyol polgárháború tűzfészke
ragaszkodásuk jeléül. Nem kérünk mi olyan nagy áldozatot, hnsz ember elolvassa ezeket a gondolatokat s már is meg- körül Bürgölődtek a«Matt Tavoikeleten 1B felhassnálják
mint azt Tg.-Muresen (Marosvásárhelyen) tették, csak egy indul a propaganda. A siker nem maradhat el. Ha mindég aa alka'mat J pán Eizakkinát akarja hatalmába kt riszemernyi jóindulatot vártunk volna, amely bebizonyítja, hogy caak sopánkodunk a ijedezünk a nehézségektől nem megyünk tenL Caak ujy egyszerűen, ahogy japán már megssokta.
Bavocul és ott marad. As egyre erősrdő hasaflaB Kína
az a tennen hirdetett székely összetartás nem elillanó bubo- aoha eemmire.
Amely népet as Isten megakar verni, rossz vezetőket azonban e legvégsőkig ellen áll ennek as erőszakos
rék csupán. Azok, akik fajuk érdekében caak nagy szavakra
ad neki, mondja a közmondás. Rossz nép és rossz ember hódításnak, amely Tavolkeleten Iámét felldéate a bákészek, nem dicsekedhetnek azzal, hogy tettek is valamit.
A fajhoz tartozás ildozatokat, sors vállalást követel, nincsen. A mi népilnk érzi elmaradottságát. Bánatit vad bom rémét. J p inban nagy a háborúi hugulat A
amit nem lehet szavakkal elintézni Nagyon szeretnénk, ha dnhajkodásba, alkoholba és mámorba fojtja. Nem lehet japán Császár naponként a vérrel Írott levelek esrelt
nem igy gondolták volna a mi nagyjaink sem ott kint Buda- elitélni. Hanem meg kell javítani. Józanságra kell nevelni. kapja, amelvek a „uamzeti becsület" megvédését köpesten. Szeretnénk, ha ez a találkozó lendítene egyet az Ilyen munkáé és takarékos népet a kerek világon nem lát vetelik. — J5 pár esztendeje figyelhetjük ast a boAlma Mater ügyén annak áldásos gyümölcsét székely tanu- az ember. Szakszerű vezetéssel, oéltudatos irányítással oso- szorkány mu*át, ahogyan a háborús Bsálakat saOvik
lók élveznék az ősi iskola falai között. Ha ez megtörténne, dákat lehet velük művelni. Ha mi nem vesszük észre népünk a világban. Ördögibb mesterséget elképzelni Is alig
ngy minden hálánk ÓB aliamatásttnk azoké volna, akik fajok segélykiáltását, akkor ki vegye azt észre? Tagadhatatlan, lehet, mint ahogy esetnünk előtt készítik a következő

Egy kis összehasonlítás.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

hogy a falumunka megindult Da itt megállni nem aaabad. nagy lessámolást.
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Borsec (BorszéK)-fördő monográfiája.
Jövő hónap elején hagyja el B sajtót Dr. Csiby Andoruak a „ B o r s z é k — B o r s e c gyógyfürdő éa klimatikus gyógyhely"
uionograliája c. munkája, mely Borseo (Borszék; legutulii
leirása után majdnem fél évszázaddal jelenik meg. A sok
más körülmény mellett már csupán ez az egy is indokolttá
és szükségessé tette e könyv megírását, melyben sok olyan
rrilekes részlet tordnl elő, amelyekről idáig még senkinek
aeui volt tudomása s igy megírva sem lett.
Egy ilyen érdekes részletet, illetve szemelvényt közlúuk most a megjelenendő munkából.
Kiknek volt vill&ik és milyen fürdőélet volt
Borsec (Borszéken) 1825-ben.

hogy a már régi kivánságnak megfelelően a régi templom
— Nlouiesou gör. kath. Blaj (baláaafalvi)
helyett, amely amúgy is javításra szorul, (tehát már régen érsek folyó évi julius bó 11 én Vaalábon asentelte
kellett Borszéken templomnak lennie. Szerző.) megfelelő helyen fol nsfc-y ünnepség keretében aa ottani gör. kat temploegy uj templom építtessék, még pedig kőből, mely célból mot. Julius 16-án podig Bicaz (Qyergyóbékás) kösaéggyűjtés reudeztessék s amelyhez az erdélyi püspök is kéré- ben thfiz hivatalos látogatást és véges ugyancsak ott
sükre uly összeggel járuljon hozzá, amelyből aztau az uj ls tdmpiom-sxcsialéBt. Ezen útjával kapcsolatban várotemplom felépíthető legyen.
sunkat IB meglátogatja, mely alkalommal aa egyháaak
Scheinttól tndjuk meg azt is, hogy az első melegtur- és a városi elöljáróság hivatalosan fogják fogadal.
dőt, a mainak helyén, az akkori székelyhatárőrezred parancsnoksága építtette fel fából (a 23-as .Badhans"), mig a 7.
számú fürdőt (minden valószínűség szerint a mai Lázár-fürdőt)
1823 évben gr. Lázár József.
Lássuk most már, hogy milyen türdOélet volt 1825
évben, amiből következtethetünk Borszék-fürdő akkori viszonyaira.
Schenit leirása szerint az ezredparancsnokeág kezelésében valami kantin-téle helyiség lehetett, ahol egy altiszt
téle katonai személyieég vigyáz-tt tel az olcsó árakra a amely
kantinban még kenyeret éa bor. ia lehetett kapni. Az alsóbb
néposztály részére külön helyisig volt.
Valószínűleg ebben a helyiségben volt elhelyezve a
Sobeint által emiitett billiárd ÍB. (Ebben az időben ugyanis
Borszéken még semmiféle vendéglő-télé helyiség nem létezhetett, mivel éppen akkor, mikor az uj templom felépítését
a magánosok elhatározták, egyúttal elhatározták azt is, hogy
ugyancsak gyűjtés utján egy vendéglő helyiség is létesíttessék. Szerző.) Cigányzenét Tg.-Mures (Marosvásárhelyről) és
Cluj (Kolozsvárról) hozattak; német vándorszínészek kisebb
sziuelöadásokBt tartottak; ezenkívül házibálok- és házitüzijátékokat rendeztek. A fenyőkből kifolyó gyantát megnyújtották, melynek következtében az egész fenyő nagy ténnyel
leégett és még apróbb más szórakozásokkal űzték el unalmukat a vendégek.
Megjegyzi Scheint, hogy mivel vendégfogadó szobák
nem voltak, az idegen lurdővei:dégeket barátságból a villatulajdonosok fogadták be szállásra és oly nagy vendégszeretetben részesítették, hogy az illető veudégek egész életükön keresztül mindig kedvesen emlékeztek vissza a Borszéken eltöltött napokra és mindig nagy hálával ÍB voltak el— Libud Antal Gheorgheni (gyergyószentmiktelve a vUlatulajdonosokkal szemben.
lósi) sigédlelkásat Targu-Mures (Marosvásárhelyre)
Borsec-re (Borszék)-re a közlekedés Tulghes-en (Töl- helyez tik át, hilyébe városunk ssltlöttél, Csiby István
gyesen és üheorghenin (Gyergyószentmiklósou) keresztül volt Turla (torjai) s.-lelzésst nevesték kl.
— A gyergyöi felekeaeti tanítók közül többonyolódott le. A monarchia tei ületéről a postát a gheorgheni
(gyergyószentmiklósi) postahivatal továbbitolta Csikmarton- bet berendeltek román nyelv tanfolyamra Saliate-be
(S biu) Szebenmegyébe. A nyelvtanfolyam folyó évi
falván keresztül.
juilus 12-től sujusztuj 20 ig fog tartani.
A könyv, mely hasonló cimmel lesz kiállítva, mint
— A Bzinhaaak veaérigasgatósága felhívja
szerzőnek moBt megjelent „Gyilkostó—Lacul Rosu monog- az érdekeltek figyelmet, hogy a látványosságok ellenráfiája és kalauza" cimü müve, — előjegyzésben megrendel- őrzéséről Bzóló törvény értelmében a színészek, énekehető a szerzőnél UheoigUeui ,li jetgy ós'.entiuikiAson.'
sek, kávéházi énekesek, táncosok stb. a Bsinésa szindi-

Dr. Scheint Dánielnek, Borsec (Borszék) legelső ilirdőorvosának, .Die Heilqelle von Borszék" cimü is 1826 évben
megjelent német nyelvű munkájából tudjuk meg, hogy kiknek voltak ekkor villájuk és hogy milyen liirdöélet volt
llorcec i Borszékj-iiirdőn lö'25-ben.
Ez a könyv többek között azért is nagy figyelmet
érdemel, mivel utolsó oldalán egy katonai térkép láthatd egy
l.allosenvicb nevtt főhadnagytól, ki ebben az időben a Börzéken állomásozó 1-sfl székely határőrezredben teljesitett
szolgálatot.")
' A térképen fi épület van feltüntetve 1—28 számokkal jelezve, feltüntetve egyúttal mindenik épület tulajdonosát
ia. Ezek az épületek nem a mai értelemben vett .villák*
toltak, hanem inkább egyszerű faépületek, ami kivehető br.
Orbán Balázsnak 1868-ból eredő és Borszék látképét feltünteti rézkarcából is.
Érdekes jelenség, hogy ezek az épületek várövszerUen
voltak egymásmellé építve és körülbelül a Lázár-fürdő utvonalától kiindulva a mai Mélik-szálloda, Echó, Holló- íelé vezető erdei ut, a Nádas patakon tul a mai Dr. Szilvássy-telek
is Nádaspataki épületek vonalában vonultak el körülvéve a
Kőkút forrását
Ez a 23 épület a következő volt:
I. számú volt a Főkut forrása.
'-. számú volt az 1-ső székelyhatáiőrezred katonai épülete, illetve kaszárnyája.
3. számú volt Br. Kemény Simon, az erdélyi 7 személyes tábla alelnöke és főispánnak háza.
4. számú volt szárhegyi gr. Lázár Zsigmondé.
5. számú volt Zachariás István és Alajos gyergyó-zentmiklósi örmények.
BZ. volt Lázár Kristóf gyergyószentmiklósi örményé.
7. számú volt szárhegyi gr. Lázár Józsel által épített
limlü, minden valószínűség szerint a mai Lázár fürdő. Szerző.
számú volt az üveggyár bérlőé,
li. számú volt gr. Haller József székely huszárezredben alezredesé.
As évad lagzubb mérkőzését játszották vasárnap
lu. számú volt Petrichevich Horváth Dánielé.
az 8. 8. 0. éa Hargita csapatok.
II. számú volt a székely határőrezred régi őrháza,
Permetező esőben játszották le a helyi csspat ÓB
12. azámu volt az 1-aó székely határőrezred uj őrháza.
aa Odorheln (aaekelyudvarhely iek ) labdarugó mérkőÍJ. számú volt szárhegyi gr. Lázár Józsefé.
14. számú volt fürdObérlő gy.-szentmiklósi Deér Félixé. zésükét julius 11-én délután. Síkos pálya dacára mond15. azámu volt Vertán István gy.-szentmiklósi örményé, hatjuk, hogy aa a kevéa mérkőzés között, amit aa idén
Gyergyéban játszottak a legjobban Blkerüit — A biró
lti. számú volt csikazentdomokosi Sándor Istváné.
IV. számú volt csikazentdomokosi Sándor Hihály 16- sajnos kevéa hoasáártéBről telt tanúságot, a osapaíok
fegyelmeaettaége ellenben biztosította a mírkőaés sima
itirálybiró.
éa ügyes lefolyáaát Aa eredmény 0.-0 eldöntetlen volt.
1H. számú volt Kábdebó Antal örményé,
ltf. számú volt Lázár Antal örményé.
2>). azámu volt Schön József Tóbiás katonai ügyészé.
21. számú volt Czárán nevü örményé.
H Í R E K .
iri. számú volt szárhegyi gr. Lázár Lászlóé.
— UJra kiéért a névelemaea Oyorgyóban.
t i . számú volt a fürdőház épülete.
A Borcaa, lltkléa, Molnár, Koama, Lukács éa máa aséEzt a fürdőházat Bányai János geologus éppen ezen kely nsvek kisajátítása után most már a Sunyni
téikép alapján a kerekszéki és most is meglévő a a nép (Gyergyónjfa'.u) községben laké, de Lsaarea (Szárhegy)
Által .Dögleaztő"-nek nevezett borvíz forrás helyén teszi s köaségból aaármaaó O áh nevtt lorzsgyökeres székely
aszerint itt lett volna Borazék legelső fürdője.
családok qjaalllőtt sarjaiból is el Baeretaéaek csenni
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kátus engedélyén kivttl, mig a színházi vesérfelügelőség engedélyével ls kell rendelkezzenek. Ugyan es áll
a zenÓBzekra és muaslkuBokra, kik a maguk ssindikátusán kívül a színházi veaerigasgatóaág engedélyét ia
be kell szeressék. A látványosságok rendeaől u. m.
bárok, éttermc-k, aenetermek, varriették saintén be kell
BBPreaaék a fannti engtdslyt és ssersődéseket csak
iráaban köthetnek, melyet jóváhagyás végett aa ilatő
szindikátusnak la be kall mutatni. A rendelet eil?n vétók
— még B munkaadók 1B, ha nem ellenőriztek, hogy
alkalmazottaik engedélye rendben van-e — 1000—2000
léig büntettetnek. A rendelet nem vonatkosík a fal. ai
népzenéaaekre és városokra, amelyek aem megyeszékhelyek.
— Eladta a lefoglalt targyakat. Lacskó Jóasef
ouseni (Qysrgyóujfaluaí) lakós tartoaott 2600 lejjel Mihálydeák Peteraek, aki bepörölte, miután adósságát nem
rudta megkapni tőle. A tartozás fejében Lacakónak 1
disznój»t éB tehenet foglaltak le, de ő a foglalással
mit sem törődve, eiadta aa állatokat. A bíróság Laczkól
a lefoglalt tárgyak eladása miatt 2 hónapi elzárásra és
2000 lej pénzbüntetésre Ítélte.
— Fenyegetésért elitéltek. Condea Gavrll
Bicaz (^kási) lakóa lelövéssel fenyegette meg Cojocariu
Tsodort, m>*rt aa a birtokuk közt felállított keriléat
nem jó helyen huita. Életveszélyes fenyegetés miatt 3
hónapi elzárásra é 3000 lej pénabüntetéare Ítélték.
— Megverték a osőaat. Perene» Bálint ditrói
csősz tilosban kapta Köiiő Smdor ea Márk Pál odavaló
gazdik marháit Mikor a CKŐJZ köteleBaégét teljesítve,

egy-egy lelket a népek ganeoiogiájában és történetében
teljesen járatlan, saját hivatásukhoz nem sokat értő
lultuzgé egyének. Az oláh neveaetll magyar családok
már a XV.-lk században oraaégos hírnévvel rendelkeaő
egyedeket adtak nemzetüknek, még ls most a suienl
(gyergyóujfalu) segédjegyső a család erélyes liltakoaáaa dacára, mindenáron gör kath. vallásra saeretné
átkeresztelni O áh Jóasef ottani rém. kath. magyar a marháiat beakarta hajtani, a két gazda rátámadt éa
leánykáját; pedig kevéB jóakarattal megtanulhatta öaaae-vlBBza pofosta. — A bíróság Mártont 10, Köllői
volna, hogy e tekintetben aa apa akarata aa egyedüli 20 napi elaárásra Ítélte.
— Megosatoatak a talált 6a6n. Ivácson Anddöntő tényező, minden okvetetlenkedő okost odáaaal
saemben.
rás, Portik Lijos és Bilázs Aodrás remetei gazdák as
— A helyi Örmény Kat Oltáregylet kerti erdőben egy meglőtt őaet tatáitok. Anélkül, hogy a
ünnepélyét juniui bé 11-en, vasárnap délu.án aa eaŐB dologról jelentést tottek volna, aa állatot felosztották
idő dacára ia megtartotta, mely alkalommal a iz p- egymás köaött és elpsesenyésték, bőrét pedig eladták.
ssánu közönBfcg — bizony — as Iparteatület termeibe A dolog azonban kitudódott a most a biréaág mindnyájuaaorult Asonban n jé kedv Igy sem hiáoyaott A fiatal- kat 1000—1000 lej pénzbüntetésre büntette.
— Gáaolt a aofFör. Koacsag Dinea gheorgheni
ság „helyet aa ifjúságnak" elgondolással, minden parányi helyet klhaaanálva táncolt, ugy ahogy lehetett. (gyergyÓBaentmikiési) seffór autójával Vaslábról haladt
A hagyományos előzékenységet éa figyelmet pedig, Tekerőpaiak-felé. Közvetlen a falu előtt a rendesnel
eantlal sem nélkülöztük. Aa Oltáregylet venetőaége aebeaebben haladó autó elütötte Bokor György Vaieaminden lehetőt elk'Jvetett hogy a közönség jól éresse Btramba( exerópatak ) lakóút. Koncsag megállította autómagát Mig Vákár Józeef plébános es O kedves egyé- ját, megnézte a vérében fetrengő embert, majd tovább
nisége és szeretetre méltóságával, csak megbabonázni hajtott, mint aki jól végezte dolgát Aa Ügyészség vádat emelt a IeUliameretlen autóvezető ellen.
tudja embertársait
— Pál Joaaef Elaké nagybirtokos, volt fake— Iagatáai vád lett a korosmai vesseke- reskedő,
— egyhástaaacBos — képviselő testületi ós
déabál. Gergely Dánná ciumaoi (c'omafalv*) lakós törvényhatósági
szorgalmas életének 78-ik évében,
óBsaeaaóUBikoaott Csaté Istvánnal a bo.oa asatal mellett hosszantartó, detag,
mindvégig
vallásos türelemmel viselt
A bor megoldotta a nyelvét és lvétársa u'án a helyi nehés saenvedéa után Ghdorgheniben
(Gyergyóssentmikpolitikát keadte vitatni, mlköaben as állami iskolát sértő lósoo, folyó hé 10 én hajnnlbaa elhunyt Hisznos tevékifejeaéseket használt. Aa Ittas állapotban haaanált sértő kenységében áldozott le, — béke és emberszerető —
*) E térképet sajooa, nem közölhetjük, mivel az a munka klfejaaéaak miatt feljelentették • most államallMW életének napja. Temetése folyó hó 11-én vasárnap d. u.
alatt lévő könyv nyomása miatt nem állhat rendelkezésünkre
Isgatás miatt vádat emelt ellsae aa ügyészség.
5 érakor volt általános nagy réaavét melleit

Ez azonban téves, mivel a helyzettel ismerősök előtt
kétségtelen, hogy ez a fürdőház a nemrégen eltűnt „Lobogó"
ióriások lölé volt épitve, amelyet bizonyít egyrészt az, hogy
a hajnali Ijobogó fürdők (férfi és nOi fürdők) tényleg oly
bővizű források voltak, hogy a térképező főhadnagy egész
nyugodt lelkiismerettel jelezhette azokat a térképen tónak;
másrészt az ebból a tóból a térképen a Lobogó forrás levezetőjeként leltüntetett vizerecske a jelenleg is az Echó környékén, a jelenlegi Albu János-féle villa előtt elfolyó patakocskáta ömlött; végül és fOként a Lobogó források vize még
154!)-ben ismeretes volt a beteg emberiség előtt, mert hiszen
Üáthori Zsigmond erdélyi fejedelem is ezekből a forrásokból
szállíttatta fürdője céljára a vizet gyulafehérvári udvarába.
Kllenben sehol egyetlen egy írónál sem található adat yagy
leijegyzés arra nézve, hogy a Lobogón kivűl ebben az időben
még máa lorrások is lehettek volna. Egyáltalán nincs azonban kizárva az, hogy 1649-ben a Lobogó forrásai fölé még
nem voltak fürdők felépítve, hanem azok csak mint borvízlorrások voltak ismeretesek.
Ez a megállapítás nem zárja ki ast, hogy a Bányai
János által említett kerekszéki borviztorrés, melyről a nép
azt tartotta, hogy a felette elrepülő madarak a kiáramló erős
szénsavtól elszédülve abba beledöglöttek, — ezidőtájt ia már
nem létezett volna éa hogy tényleg erről a forrásról maradt
fenn ez a hiheielem, bizonyítja az, hogy mai napig ia ezt
a forrást nevezi a nép .Döglesztő'-nek.
Érdekes jelenség, hogy Lallosenvioh főhadnagy a térképen egyáltalán nem tünteti lel, hogy ebben az időben volt-e
templom Borszéken, vagy sem. Kár pedig kellett hogy legyen,
mivel Dr. Sobeint könyvének B4-ik oldalán a következőket
irja: , A borszéki villatulajdonos mágnások elhatározták,

Modern csillárok, nikkelezéa, eiúatözéa
Nóvák fémára Ölemében, Gyergyó•lentmiklóson
Oalea
Reg. Ferd. 28. (Gheorgheni),
Telefon 78.
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— A köaönség figyelmébe. AB utóbbi időben
a posta visszautasítja azoktt a pénzes utalványodat,
amelyeken a clmvett nevét ÓB a rordeltetépl helyt nem
román nyelven írják. A közönség figyelnél felhívjuk
erre a tényre, hogy késedelmet ne tzanvedjf nek a
küldemónyel.
— Verekedések Biájta János D nesti (dirfalvi)
lai ós összéBiólalkofoU Iisák Már oa nevü gHzdaiársával, kit ae erőaebb jogán jól helybenhagyott.
borza a helyi péneügyigafgatóság, bogy a miniszter
— B >!og Krisztina Bsrzava (borzsovai) Iáként
rendelete értelmében a jnliua havi évnegyedre eső antó Danei Lina jelentette fel, mert az megverte, mikor az
ntán fizetendő adójukat 1937 évi augusztus bó 1-lg ndvarán levő holmijait el akarta vinni.
megfizethetik, büntetés nélkül. Akik fenti határidőig
— Zöld Sándor Garclu (göröcafalvl) lakós megnam flzetk meg tartozásukat — az esedékes edó há- verte Kovács S'.mon 13 éveB gyermeket. Az UgyéBZjég
romsaorosálg lesznek megbüntetve, a törvény értelmé- mindhárom esetben vádat emelt a tettesek ellen.
ben — ezekre aa eBetekre a 8 ik paragrafuBt alkal— Embert ölt a fegyverrel játszás. Annyi
mazva.
ilyen a z e n n c j é t l e n B é g történik a még felnőtteknél ls
— Elbágyadt a nagy hőségtől, d ö r z s ö l j e gyakran előfordul, hogy a legfélelőtleoabbül játszadoalasadó testét, homlokát valódi DIANA BésborBzesszel nak a gyilkoló szerszámokkal B igr véezetes saerenés uj emberré lesz.
cjétleoséget okoznak önhibájukon kivül. Pitre Bucloaga
— Juliua 25-én kirándulás Bötétpatakra. 29 éves ooestl (Baciunegy.) és Porlik Jinos 31 éves
A ju'.íui 18-ra hirdetett sötétpataki kirándulást a mult dltrál lakósok a Compagole Europ^enne des Boia cég
heti kedvezőtlen Időjárás mlalt elhalasa'olták jullus Valea Uzulu< (uzvölry) t e l e p é n dolgoztak. A két legény
bó 25-re. Jivő hét vasárnapján reggel 6 órakor lndnl -.Mty nap a Kisselnik üzemvezető Rzolgálójáhoa ment
egy 25 személyes kényelmes autóbusz Kalfás József látogatóba, mikor az üzemvezető nem volt otthon. A
vendéglőjéből. Vltel-dlj oda éB viasza 80 lej.
lakás egyik saobájib >n a falót egy balöltött vadász— Heg vertek aa éjjeli őrt. Es Is egyik pél- fegyver lógott, amit a két legény kíváncsian vizsrÁlnl
dája a székely virtuskodáaoak, amely azonnei kitör, kezdett. A vigyáz tt'au legények kezében elsült a f»gvmihelyt egy kis szeszes Ital kerül a torokba. É <a nél- veréa Portlkot me<ölte.Társát a csendőrség letartóztatta.
kül legénykedünk, azután jxjgatva viseljük a követkéz
— Football mérkőzés Ju iua bó 18 An vasárményeket, amiket ránk sós a térvény szigora. — Kiló nap) délután 3 órakor a petru rareBl C. F. R. ca^pjt
Albert, Mészáros Jóasef, Mészáros István, Mássiros mérkőzik a helybeli Ifjúsági csapatta), városunkban.
Dávid és Gál Sándor Danestl (dánfalvi) lakások jót
Véres verekedés Frumoazan (Szépvizen)
mnlattak valamelyik sseredal kocsmában. Virágos jó Csak —
nem régiben tör.ént egy halálos végű mnlatozas
kedvükben ssekéren igyekeztek hazafelé s azt hivén, Frumoasan
(8-épvlzet) s méris uj tápanyagot azo'g^ltat
bogy övék a világ, végig énekelték a falu;, majd aa a bicska a napi sajtó ezenzécióéhea publikumának U^y
őket csendreintő kösségl rendőrt Istenesen megpofozták. látszik, az emberek nem tudnak macu^hoz t°rm KZ
As ügyéssBég eljárást Icditolt ellenük csendháborítás alkohol bolonditó mírairából s n«m b it|a meg óket a
és hatósági köseg bántalmazása miatt. — Ijy van ar. kiömlő vér nyomán feljajdu'ó pirás. A szi-pvizi G il
Ha mulattál fizeaB.
Ignsc féle láncházben Ivott BigoB B láza odavaló RHÍCIH
— Elsült a roasdás revolver. Balogh I tvén * itt kerento fel G.örgy Jjzsíf Santlmlru (cjibsesstSantimbru (cúkBztn'lmrei) 12 éveB gverrrek BB O.t lmrfi) legény, hegy megkérje tőle 2000 lejnyi adósadat.
partján JáiBzadotott Siabó Ferenc nevü 15 esztendős B igos annyira megs^Tlődött ezen a merészség»!), boijy
pajtásával. J*lék közben rozsdás p sztoíyra akadlak, tőle még tariozást la mernek kérn:, hogy a ml' s?m
melyet a két gyermek pieskálni kezdett. AB ócíka, sej'ő legényt pofozol kezdte ita'fátötte htragjábne. —
rozsdás fegyver elsült a kis Bilog István kezében és György J ^zsef erre blcstát rántott elő s eţy-sie?. ^fúsúlyosan megsebesítette játBzóp íjtását, kit a helyi kor- rással ugy megszúrta Bogost, hogy azonnal maghal).
hásban ápolnak.
Est látva a korcma tObbl vendégel, nekiestek György— Három lopást követtek el egy éjssaka. nek s u?y elverték, bogy BE most a helyi kérhízban
Vannak, akik a lopásban nagyobb szorgalmat tudnak haldoklik. — Idáig fejűi tehát az italozás s nincs elfelmutatni, mlut a becsületes émber a napi munkában rettentő abfdtly, ami visszatartsa n'pünket a vérengI yen banda garázdálkodatt Álcáikon a bet egyik nap- zéstől, ha egyBcnr BB alkohol idegzsongltó tüze testét
ján, de a csendőrség hamr-r nyomára jött a dolognak. átjárta.
A jelentéa Baarint Baláas Imre (Bu'csi) lntparl lakós
Istállójából 2 drb 5 évea lovat loptak el a hozzávaló Egy teljesen jó karb*n levő, 1 ló után való kis
sserBsámokkal együtt. Még BZ n«p éjjel eltűnt Gizda
fekete bintó-kocsi eladó, lfj. Papp Károly
Albert nd /aráról két kanci s hogy a sorozat teljes
Herourea-Ciuo (Csíkszereda.)
l—a
legyen, a vakmerő lótolwjok feltörték Bodó M6zes
PiaeBil-de-jos (kászonaltizi) gazda lakását és aat kifosz- Szükségem van .Traneavlveuia" Bank-féle konverzió
tották. A csendőrségi nyomozás Borán előállították Bodó
alá esett régi betétkönyvre, az öt év alatt kopandó
Páter Kelemen és Vancsa András Plaesll de-eus (ká^zonösszeg 60'/o át most készpénzben kifizetem vételárfeltial) lakótokat, kik a lopást még két B ilani ( lólaképpen. Cim a Csiki Lapok kiadóhivatalában. 4—10
falvl Hironuzékmegye) lakójsal együtt követték el.
— Teljes vízummentesség Ju'tus 80 és augusztus 16 Egy szorgalmas Sut tanulónak felveszek, Petres
köaött a Ssegedl Saabadtérl Játékokon. Szeged városa az
kereskedő. M.-Ciuc (Csíkszereda.)
1—2
Idén Immár hatoiazor rendezi meg a oeodálatos szépségű

— A helybeli Ref. Nőasövetaég fagylaltFelvétel a tg.saoueeoi (késdlváaárhelyi) róm.
délutánja
1987 évi jnlins hó 18 án délután less a
kat. téli gaadasagi lakolába.
Transsylvania kerthelyiségében. A nf. Nósaóvetség
A tg.-s&oueaol (kézdlvásáihelyl) róm. kat. téli gazdasági rendesvényei mindenkor a legnagyobb siker jegyében
Iskola nem gazdatiszteket nevel, hanem a gazdaemberek gyer- zajlanak le B igy most is felhívjuk szórakozni vágyó
mekalt képezi kl arra, hogy okos éa oélszerO gazdálkodás mellett, hogy tegye jobban jövedelmezővé a földet éa az állatte- közönségünkfigyelmét, a hangnlatornsk Ígérkező fagynyésztési Itt megtanulják a jövő gazdái, hogyan kell a kis éa lalt-délutánra. Kedvezőtlen Idő esetén jnllna bó 25 én
közép birtokot ésszerűen művelni, a gabonaneműeket helyesen less megtartva.
kiválasztani, a talajt okosan kihasználni, jó karban tartani
— Minden autótulajdonosnak tudomására
gyűmöleaOet, zöldségkeitet telepíteni, fenntartani, méhészetet,
erdőblrtokot kezelni, oélszeiű állattenyésztést űzni, szövetkezeti életet élni, gépeket használni stb.
A gazdasági szaktárgyakon kívül, aa Iskola as általános
műveltség megalapozására la nagy gondot fordít a éppen ezért
vallástant, román és magyar nyelvet, számtant, történelmet,
földrajzot,'gazdaaágl földtant, gazdasági jogismereteket, éneket
és más tantárgyakat la tanítanak a kimondottan gazdasági
jellegű szaktárgyak mellett. Az előadások nyelve, (kivéve a
román nemzeti tárgyakat) magyar.
A gazdasági szaktárgyakat gazdamérnök sziktanárok, az
általános művelődéel tárgyakat gimnáziumi tanárok tanítják.
Az Iskola Időtartama két év. A tanév október hó 16-én
reggel 8 órakor kezdődik s az elméleti fél év — melynek elvégzése után a növendékek vizsgát tesznek, — április hó 15-én
éi véget. Az elméleti fél év után a növendékek résiben az
iskola gazdaságában, részben otthon, a szüleik gazdaságában
gyakorolják mlnlazt, amit az iskolában tanultak a a végzett
munkát a szaktanárok ellenőrzik, útmutatásaikkal Irány.tják
éa látogatásaik alkalmával az otthoni gazJálkodáanál la tanáoaokat adnék.
A2 év elvégzése atán a növendékek bizonyítványt kapnak.
A gazdasági lakolába beiratkozhatnak mindazok a 14—30
év közötti magyar anyanyelvű, keresztény Ujak, akiknek, vagy
szüleiknek legalább 2 (kettő) hold földjak v.n a akik legalább
IV. elemi osztályt sikerrel végeitek. A belratáshoz a következd
okmányok szükségesek:
1. Születési anyakönyvi kivonat éa keresztlevél.
2. Állampolgársági bizonyítvány.
3. Iskolai bizonyítvány.
4. Vagyoni bizonyítvány.
5. Erkölosl bizonyítvány az elöljáróságtól.
Tájékoztató aa iskola bennlakáaáról.
Az Iskolának modernül berendezett bennlakása ls van,
ahová 2u éven alnll tanulók vehetik iel. Ellátási dij a benőlakásban havonta 500 lej, egész évre 3000 lej. £bben sz összegben benne van a tandíj, as étkezés, a lakás, fűtés és világítás
dija Is. Az orvosi kezelésért minden növendék 100 lejt, rongálást dljbmn liK) lejt Szet. A nem bennlakó növendékek évi
tandíja &0 lej, orvosi dijat nem fizetnek.
A gyakorlati oktatás első évben 2 hónap, második évben
1 hónap, uely idő alatt a tanulók ingyen ellátásban részesülnek.
Minden részletesebb tájékoztatást, válaszbélyrg ellenében készségesen megad az lskoia Igazgatósága.
Felvétel a jelentkelések sorrendjében, korlátolt számban
történik.
Pósta olm: Şooala rom. oat. de Agrloultará de Iarnft
Tg.-Skoueao, jnd. Trelsoaune.
Igazgatóság.

KÜLÖNFÉLÉK.
Nemzetközi saővetkeseti nap Sandominio
Cslkssentdomokos köss é g b e n . Jullus 4 Ik napját

a saövstkezéB szellemének propagálására szentelt a
nemzetközi világ. A szövetkezeti gondolat tnjesatését
moden nemzet elsőrendű feladatnak tekinti, mert as
a kisemberük számár» valéságOB áldist jelent. A romániai BBövetkezUl törvény teljes mértékben elősegíti a
BBövótkeaéat, amikor nagy kedvezményeket biztosit a
Szövetkezetek számára. Ezek u'án c upán Brra van
Bzükaeg, ho^y a legszélesebb népi rétegeink érdíklödéBét la ráirányítsuk a gazdasági megerősödésnek erre
a kipróbált útjára és megterem sük a bizalmat a szövetkezés! gondolat számára. Vârmegyenkhen, ataol a
szövetkezeti rendszer gyermek-cipőkben jár, kttlönösen
nagy szűkség van erre a mnnkára. Nagy szolgálatot
Dóm-téren Ünnepi játékalt, amelyeknek híre már évek előtt Braasói Sparkaasa betetkönyvet magas áron
tett a Sandomlnlc (csikszentdomokosi) .Victoria* Alta- eljutott
ai en-ópal nyilvánosság elé. Évről-évre fokozódik ez
ianoa Gazdasági Szövetkezet, amikor jnliua hó 4 én a művészi megbeosttlés, amely kíséri ezekn'k a játékoknak
v e s z : „Agentura Carmen", Fagaras.
a—j
aa egész községnek éa vidékének érdeklődését bekap- művészi értéket és érdekességét. Szeged városa »z Idén t zencsolta a szövetkezés gondolatának nemzetközi ünne- egy előadásban, négy negyszabásu darab előadásával folytatja Azonnali belépésre fürószgyári gépész kerestetik.
ünnepi játékok sorozatát. A programmot „&z embor tragépébe. A „Victoria" szövetkezet Dr. Kardi Ferenc elnök- ez
Csak szakember — Összes bizonyítványokkal
diája évenként szokásos előadásul vezetik be Ma^áoh halhaigazgató kezdeményezésére jullus 4-én népünnepéllyel tatlan költeményét jnllus 31. augusztus 8 és 14-én mnta'ják
ellátva. Péter, Pauleni-Ciuo (Csikpálfalva ) 1-a
egybekötött díszközgyűlést tartott, amelynek egész be, abban a nagyszabású rendezésben, amely az elmnlt évek
hangulata a szövetkezés jegyében zajlott le. Tartalmas alatt több, mint 160.000 nézőt vonzott a Dóm-térre Aogusztua Sanmartin (Osikszentm&rton) község9, 12-én a János vitéz édes bus mesejátékát adják elő.
beszedek keretében Dr. Karda Ferenc, Boga litván 1,
Angasztua 7, 11, 15-én Herceg Fe-enonek a szabadtéri előadáben 5 hold szántó, 3 hold rét és
piebánoB éB Székely Láaaló segédlelkészek Ismertették sok szániára átdolgozott Bizánc oiraü történeti színművét,
2 hold erdei kaszáló és házas belsőnépűnkkel a szövetkezésben rejlő nagy gazdasági erőt. angnsztus 4, 5-én pedig bemutatják az elaő szegedi szabadtéri
Komoly, értékes aa a munka, amelyet a Victoria szö misztérium játékot, a Fekete Márlát, amely a török—mapyar
ség eladó. Cim a kiadóban.
5-10
világ
egyik
szinte
legendáját
dolgozza
fel.
Az
ünnepi
játékok
vetkezet jultui 4 ón elvégzett Szomorú, hogy aa egész Idejére bármely magyar hatá'á lomáatól teljes vlzummentesvármegye területén sehol nem ju ott eszébe senkinek, séget biztosítottak a látogatók részére. A vízummentesség Egy aaorgalmaB flu, aki gimn. osaaalyt vegzett,
tanulónak felvétetik lfj. Papp Kíroly fűszer- és
hogy a nemzetközi Bzövetkezetl napnak alkalmát fel- blitokában jnllna 30 tói agasztns 15-ig l.het átlépni a határt
c^emege-bzlctébeo, M.>rcur3B-Cluc.
2-3
használják a BBÖvetkezéa gondolatának erőteljes ttrjesB- és három hónapig lehet az oraiág területén tartózkodni, ez
útleveleket utólag 'San Szegedon láttamozzák. A magyar határ*
téBere.
tói kezive az összes vasatl és hajóvonalakon 50*/,-os kedvezményt biztosítottak A Dóm-téren Európa legnagyobb szabad— A református lelkipásztor és a magyar téri nézőtere várja a látogatókat 7000 személyes tribünnel.
fala címmel jelent míg egy kis fűzet Bílay Pal ref. Minden felvilágosítással a Szegedi Szabadtéri Játékok közleikéJZ tollából. A kis füaet a szerző székfoglaló beszé- ponti irodája szolgál (Sieged, Eötrös-n. 2, teleion 29—92.)

CSEREPKALYHAK1

dét tartalmazza, melyet a küküllől nt. egyházmegye
lelkéazértekesletén tartott és összegezi a lelkipásztor
faladatait a magyar falu életábeu ugy tu turálls, mint
gazdasági éa vallási téren, A füzet hézagpótló munka
B mint ilyent az érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

— Ujbol t a n f o l y a m r a rendeltek atanitókat.
Mwapság a tanl.ó sorsa la éppoly kiszámíthatatlan,
mint a tanú óé. A gondtalan, nyugodt vakáció előtte ia
oly Ism retlen fogalom, mint aa örökösen vizsgára kéBzülő diák előtt. Minden évben van valami ujabh nyelvvizsga, vagy tanfolyam, mely nemcsak az egéBB esztendei lenit ás alatt raegvisa't idegeit, dd szűkös megóihetésre Is alig telőfizetésből kínosan ÖBsaekuporgMott
filléreit IB felemészti. Ea évben a m^gye tanítóságának
nagyréaaét újra tanfolyamra rendelték 45 felekezeti

— E g y k ö s h a s a n u i n t é z k e d é s . A városi tnnác?
legutóbbi üléBén felmerült egy nccai kösklozet építésének kérdése ls. Jó volnB, ha as épület tervezésénél
figyelembe vennék a megyei hivatalos lap 15 számában megjelent egészségügyi mlnlszter'utni intézkedést,
mely egy uj fajta kloaet építését írja elő aaokon a Iskolai trnltót Silişte (Szelistyén) vezényeltek, mig az
helyeken, ahol vlaveaeték éa kanállaálás nem létezik. állami tanítók közül 31 magyart es 14 románt Crlstor
— Elitélték a rendaavaró gyümöloa árust. (SaentkeresstU') B icau, Râmnicul Valcea éB Campu u^gMózsa Jizaef Otenl (Udvarhelymagye) lakós 1934 ben ra rendeltek nyári tanfolyamra.

A zsombolyai Bohn-féle téglagyár kltfinó minőségű oserépkályliál minden színben éa n>gyaágban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére.
Építkezők I Ugyanott a hlrea

BOHN-CSERÉP
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
Képviselet:

Jakab Sándor, M.-Oiac—Osiksereda
Strada Composesoratnlni Nr. 7.
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Könyvkötészeti munkákat

gyümölcsöt árult a helyi piacot. A gyümölcs jól fogyott
— Össaevesatek a fa fölött. Kajtsa Bé'a
B Mózes örömében megrészegedett és lármát csapott, coimenl (kozmáéi) lakÓB a közbirtokosság erdejéből
a legsaebb és legtartósabb
majd neki ment as őt csendesíteni akaró rendőrnek fát hordot», miközben ÖBBsetalálkozott Dima Démlan
B azt bántalmazta. — Hatóság elleni eróssak miatt 15 hatósági erdőőrrel. Dima kifogásolta a fát, mire KHJISB
kivitelben a legjutanyosabb
nap elsárásra ii 1000 lejre büntették.
árak mellett esaköaöi a
feldühödve, ÖBBseszldta az erdőőrt. A gorombaságot
— Mayer János nyög. főglmnáaiuml tanár, lenyelni nem akaró erdőőr ott a helyszínén elégtételt
elvállalja tanulóknak szakszerű előkészítését javító- is vett magának, amennyiben Kajtsát megpofozta. Ig>
vizsgára, továbbá felvételi vlaagára a gimnázium I. ás került aa ügy a bíróság elé, mely Kajtsát, mint kez- MKQVEBZEM báró Orbán Baláea: „Székelyföld" oimü
V. osstályába. Bsen kívül asaksaertt nyelv leckéket sd deményesői 6 hónapra, mig Dima erdőőrt 10 ásni el
mAvének 3-lk (Háromaaékmegye) kötetét. — Olm a
rcaáa, német éa magyar nyelvből.
sárásra Ítélte.
kiadóhivatalban.

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.
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