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Az E.G. E. tejszakértöi vármegyénkben. A gyermekek difteria elleni oltása.
Lapunk állandóanfigyelemmel klaérl ait a

j r v s z e r ü , népünk uámára kincseket érő muna m e l y e t ai Brdélyi Gaidaiágl Bgyeiület

Hozzászólás „Egy esztendő a gazdatárA járványos betegségek ellen mindig jobb sadalom szolgálatában" oimú ckikhez.

A 28-ik szómban Jelent mag a fenti idézett cikk.
előre védekezni, mint a már egysaer kitört
gaadának nem ssabad a öikk felett a szokásos
betegléget gyógyítani, ami nem mindig jár Cslkl
újságolvasás! könyedséggel tnl esni. Utóvégre meg kell
,L (i. E.) vármegyénkben végei.
sikerrel. Eddig caak a hiailó ellen létezett egy értenünk, hogy eleven testünkbe, lelkünkbe vágó dolMiután a osiki visionyok köiött ai állat- olyan aaer, amellyel a > gséget megelőzték. gokról van szó. Ha gazdatársaink moat nem ébrednek
tenyésztés fejleaitéae elaőrendü érdek, ai E. 0. Moit ujabban a difteria ei -n la feltaláltak oiyan tel, magukra vessenek.
Ht nem Ismerném népünk megrögzött asokását
i: nagy aulyt helyei arra, hogy gaidálnk e asert, amelyet alkalmazv: egészen biztosan megrekintötben a haladásnak iiakuerQ neveiélét előzhető ea a aulyoa ké- is, amelyben 20'/, a mély felháborodással, undorral venném tudomásul, hogy
v í oiiiatáBát megszerezhessék. Különösen pedig halálozás. Ezt a szert Amerikában már nagy azt a ciekély évi 60 Uj tagsági dijat ia nem fiietlk
aa .Erdélyi Gazdasági Egyesületnek".
aú.pod jártasságra tegyenek nert a tejnek él likerrel kipróbálták anéikttl, hogy magának az pontosan
S ha még e csekély áldozatot nem akarnék megprjduLtiuuainak feidolgoiáaában.
oltáinak valami kellemetlen mellékhatása volna. hozni, nem volnánk méltók a gaadai névre a még aat
Kzórt az E. G. E. tejuakértől Mlkó Láiiló Keidetben a németek tartózkodóak voltak ezek- sem érdemeinők meg, hogy valaki caak egysaer la
a murea-megyai földmivei aiövetiég elnökének kel ai oltásokkal szemben, de ujabban nagy ajkára vegye nevét.
es Molnár N.-nek veietéiével mult héten láto- •ikerrel használják.
Tulajdonképpen nem la áldozatról van ssó, hlaa a
„Gazda" elmü gasdag ÓB tartalmas lapjával — egyegaiásokat tettek a különböző gaidaiági egyeEzek as oltások 3 szériában történnek.
A
B
sületeinknél, felkereiték több eutenánkat,hogy ellő uériában (2—6 évesek) egy fél cm1 oltó- bektől eltekintve — oly ellenaaolgálatokat nyújt, nmielőkészíthessék aiokat a tanfolyamokat, amelye- anyagot kapnak bór alá fecskendezve; 3 het ket 400—600 lejes könyvekben nem találunk meg.
De itt nem nem akarásról, hanem inkább egy kia
ket az ősz folyamán terveinek vármegyénkben. múlva 1 cm'-t és továb'.i két hét múlva egy kényelemtől,
egy roasa szokásról vaa BBÓ, amelybe ugy
Általában a tej él lajt keielétben kielégítő él fél oo'-t. Nem olthai.Sk be azok a gyerme- belenevelődtünk, hogy ma-bolnap senkinek semmit nem
eredményeket láttak éa a további feldolgoiái- kek, akik valamilyen láíaa betegségben szen fisetünk, amig az ajtóokon közvetlenül nem kopogtatbaa fordulnak eló aiok a hibák, amelyek ki* vednek, vagy akiknek valami fertőző bór be* nak. „Majd kérik ha kell" gondolják.
Népünketaokkal értelmeaebbaek, totndatoaabbaak
küazöbölésébei éi a termékek verienyképei tegaégük van.
kell tekintenünk, semhogy ily csekélység miatt Ítéletet
möáliiiáaáhoa gaidálnk már tovább nem nélküNálunk Romániában már 1935-ben kötele- moodjunk elhamarkodva felett*. Gasdáiak annyi fél*
lökhetik a tudásnak éa gyakorlatnak ismereteit.
íővé tették a difteria elleni oltást, de nem aaklatásnak, kéregetésnek vaaaak kitéve, begy a aek
Az E. G. E. öaai tanfolyamainak tehát ei sikerűit mindenütt végrehajtani, mert a Canta- kérő kttaőtt nemcsak a kérésekrét, de a kétatssaégről
lesz a t á r g y a . GaidaköiöniégQnk körében egyre
euilno szerűm-intézet nem tudott elegendő la megfeledkeanek.
Beért aa B. G. B. Igesgetóeágáaek aat ajáalaaám,
nagyobb lelkesedésről éa elismerésről hallunk
anyagot ai orvoaok retdelkeeéaére bocsátani. bogy minden községbea egy arra érdemee embert biatuzal a tevékenységgel kapcsolatosan, amellyel Ilyenformán
caak a nagyobb vároaaink gyere- zoa m»g, illetve kérjea meg helyi igyeiaek kepviaaleaz E. (1 E. as érdekeiket felkarolja. Magunk kelnek egyróazét
oltol ák a legjobb sikerrel. tére éa a tagdíjak beeaedéeét la végeaaé ea.
id k é r j ü k gaidáinkat legyenek billiómmal enel
Sokkal aagyebb érdesüket aaeraett aa B. G|E.,
Ajánljuk,
hogy
ht helyben ie tegyenek
a m u n k á v a l nemben, amely komoly, életet
_ aa kapaa miadea kiaaégbea agy megfelelő
hasonló lépéseket * I» c>saaér!l£vi hatósájdcn.ű hasznossága asámára.
ratliarl
gaink. • aattlőknek pedig felhívjuk a figyelmét,
A gudák erőoMéae egyben állami entea ia, aat
hogy nmennyibon ebből a célból meghivókat aa llietékea téayeaők Igea belyeaea lamarlék fel, eaért
ECelyflgazltĂs.
Tissteletlel kérem SaerkeBStő nrat, kegyeskedjék kapnak, pontosan éa bizalommal jelenjenek meg aem ok nincs arra, hegy a Mjeaen peüdka meateaea
a tárgyi valóaág érdekeben a „Csiki Lapok* legkö- aa oltásra, mert ha elmaradnak nem leaa több mák idő E. G. B.-aek afeatl kia aeivaaaéget bárki meg
isleDbi Bsámában közzétenni, bogy a Csiki Néplap folyó alkalmuk, hogy gyermekeiket beoltassák. A
60 lej aégy üveg aőr ára. Ma megyénkben aa
rjvi Julius hó 6-ikl ssámában .Állatvédelem éa lélekflnorciláa" elmen irt, 3s. L jelzésű cikk helytelenül neveai meghívókat a gyermekek évfolyama saerint eUegyasatett aUeaoi értékét aéaatt, aat aem mosdhatmeg a valóban UdvöB akció forrását éa elindulását, bocsátják ki éa aki elaö iiben nem jelenik meg, juk. hogy nlaca péaa.
hrról ciak moit értesültem.
Aa E. G. E. a asalt évben hatalmas aanakát véga jövő alkalommal már aem vehető saámitáaba.
A valóság es: A „Cslkl Lapok* 1936.decemberi

méretsz pályáaatára Báady Maria ia beérkezett, meeaao

iu>tga mögött hagyva palyáaótáreait finnek a döbbeneerejű írásnak saomoru msgállapitásait tette magáévá
{ftcukt papság azon a folyó évi jnnlna 7-ón Mercurea S
C.ueon (Csiksseredábaa) tartett koroaagyüléeen, mely- 3
in-» bAiarosata es Bgy ben már aa Egyházi Főhatóság S
i-.ú i v»n, bogy as önzetlenül elindított népnevelő moz- 5
gs om m,cdtnkép»Bjtörvényeekeretekben fejlődjék továb. 5
li -C.u .*—Calksaereda, 1937 julius hó 20.
H
Biró Ferenc, felcsikl fődtp-res.
^

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.

nett, de a muakáaak aem haayaUanl, de fakeaedai kell.
Caak agy tudja hivatását teljeelteai, ha a tagdíA Jft 91 & ^ jakat minél tőbbea éa minél pontosabbanflaettk, mert
neki nlacaeaek aaáa aayagi ferráaai, mint caak aa, amit
Vanóg^pslc,
S a gazdák ayujtaaak.
ftgyalft.
Zjsrókpáxok,
£
^ I t a t r ó s z e k
S
— Mayer Janoa nyng. M g l n a s i i m n i tanár,
O á f e o r .Axoxiixó-XLá.1
E aivállalia tanulóknak eaekaacrtt előzóeailéaet javitóCaiksaereda-Maroarea-Oiuo, Ootavlan Barbat háa.
» vlzsgár.t, továbbá felvételi viaegára a glsBaásinm 1. éa
8—2a
X V. oaatályába. Bsea kivlil Bzakszerfl ayelv leckéket ad
romáo, német és magyar nyolvből.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y ^

A jegyzet polemikus: látszik, hogy a sajtóban azon
időben megjelent közlemények bírálata; cáfol éa helyreigazit.
Kár, hogy nem öaszefúggO; de ez éppen azért van, mert a
A sighisoarai ^segesvári) csata EGY résztvevőjénekjegyzet
legnagyobb részében máaok közleményeinek bírálata.
jegyzeteiből.
De van ettől függetlenül, különálló része ia.
Jelent-e meg sajtóban Haller grűt jegyzete, nam nézte a
Irta: l»r. NAÜV JEXO.
Az 1 -4'J julius Uliki aigbisoarai (eegeavári) csatának utána. Talán igen. Különben miért irta volna meg 7 A PeUtt
kapákban lesz no-ik évfordulója. Nagy jelentfiségét két halálának körülményei kinyomozásával különben a másik
HMmpontból itéli meg a történelem írás. A dicsőségen szabad Haller gróf — Józaet — foglalkozott A 70. és MO-as évek«ágiiarcnak utolsó nagyobb erőpróbája volt. A több mint ben nap-nap ntán jelentek meg Petőd haláláról aajtas közle-gy éven át ieltsrtoitatott, auoyi sokszor meg is vart, az mények. Talán ilyennek szánta Haller Ferenc gróf in egyébesetben ütazörösen nagyobb száma muszkakaddal szemben, iránt kidolgozatlan jegyzeteit.
mái caak a számbeli túlsúly miatt is el kellett bukjon az
Gróf Haller Ferenc huszárőrnagy a nevezetes csata
Kazságos magyar ügy, pontosan csaknem két évtizedre ter idején Sigiaoara (Segesvár) térparancsnoka volt.
idüre. A másik szempont, melyből tekintetni azokott:
Jegyzeteiben indokoltan mutatja ki, erős elmeéllel a
^ legnagyobb magyar kéltének tüneményes halála.
a a egyszer gúnyosan ia, hogy mindazon állitások, melyek
A aigbisoarai (segesvári), jobban mondva fehéregyház! nagyszámban, minuciózus részletességgel leírva, forgalomban
«ata a türténelem és irodalomtörténet egyik jelentősebb vannak Petőfi halála körülményeit illetőleg: elfogadhatatla-*«méoye s különösen a Petőti halála körülményeinek felde- nok. Különösen nam felel mag a valóságnak aa, hogy a
.n. ae iránti törekvés boeszo sorát teremtette meg irodalom Fejéregyháza lelaő végénél látott Petőfi a falu alsó része
luitéoeti munkáknak.
falé menekült volna a eljutott volna a Haller-féle országútA nevezetes nap éa azt követő napok eaeményeirfl melletti blagoriáig a már veszendő csata zavarában, mert a
aidao yan Udler Fereac grófnak jegyzete: Kelt Fekéragy- kozákaág már a ialn végén állott a ezeknek sorain magyar
kazan ivm^ november 214a. Került pedig e aem egéra» katona át nem hatolhatott.
, , v r * , e r ' e d l a i««y«t hozzám édesatyám, Nagy Sándor több
Sokaknak azon további állítása, hogy Petőfi az ördög
mas irataivá, aki maga is végigkttxdötte a sxabadságharcot enlBbe menekült volna, ki vau zárva, hiszen ott mig tartott
« midőn a két Haller testvér, a Fejéregyházáa élt Fanaoz aa erős csata a Petőfi előzös állásából menekülni kényszeh a Székelykereaztnron (1. G. Iluca) lakott József a mnlt rülvén, olyaa volt a kBzdő felek terepáll ása, hogy Patőff
szazad <<»-ea éveiben elkeaartdut osztályos perre karitltek, caak az ellenséghez ment volna fa nam az övéihez meneküla siţkieoarai (segesvári) törvényszék a két testvér kiváaaá- hetett volna.
gaaak mgiaMSea édeaatyámM nevezte ki záigoadnokaak a
A aighiaoarai (segesvári) csata lefolyása — irja Haller
«ZM nürtt ériatkezéaak alatt adhatta át H t l l f gróf jagraa- gróf — olyan volt, hogy annak megkiaérléaa, hogy a flbb
tüt, vagy annak agy péMáayát
éa dBatőa • a m s a l a m a ^ kívül, Prtőfi halála kSrülmőayei

(elfogása, Itszurása, elevenen airba dobása stb.) leiraasék
képtelenség és a közönség megtévesztése.
Soba tel nem deríthető titok matadjtahát halála körülmény«.
A jegyzetiró Haller gróf nem egy érdekes feljegyzést
hagyott hátra a székelység bálványozott vezére, Bem tábornokról is. Különösen megmeneküléséről. D« ir jelentéktelennek látszó, valójában érdekes eaetekről ie. Így például, talán
eddig sokak által nem ia ismert körülményről, hogy Bem
már d. u. 1 órakor a csatát feladni akarta; ekkor 10»
muszka állott át a magyar csapatok «cyikébes a bármily
csekély ezim is ez as ezrek küzdelmiken, — ez eset arra
bírta rá Itemet, hogy a tüzérségi támadást tovább tolytaaaa.
A csatinak döntő momentuma volt a megkerülés,
amidőn a kozákok az ütegek háta mögé érkeztek minden
akadály nélkül, mart a faluban nem volt fedezet: az ágyútüzelés erre rögtön megszűnt Ha aem ia látta, de érezte
mindenki, hogy nagy veszély vaa s mindenki magáról kellett
gondoekodjék. Bem ia kţjutva az országútra, Hastalu ţHijjasfalva)-feli menekült
.Tudtom azerint Bemen kívül caak kit azékelyhuszár,
Pap Luis (Bem segédtisztje), Lőriaozy segédtiszt és Daczó
voltak akkoi együtt Hasfalau (Hijjaafalvin) agy Koburg
huszárszázados sal csatlakoztam Bemhez — irja Haller gróf
— ki ekkor osak a kit hnszár kiséntiben volt ; Dsczót is
Lőrinczyt leszórták. Pap Luis-val csak L G. Daca (.Keresztúron Uamerráoál találkoztam, de acariayaigam nem engedte
meg megkérdezni, hogy vált el Bemtől i
„Bemhez a talu végén csatlakozva vezettem a réten
a hid-talé; midőn az orsiágatjára értünk, Bem megpillantotta
szekerét feldőlve, felszólalt: mein Wagen; íob mnaa mein
Wagen baban, a arra tartott, kiairtük; odaérve, aazekereu
tul voltak a kozákok, kiáltották: „Generáló, Generáló" a
azzal magtordalva a ritte, ntáanak. Ekkor a két azékelyhu-

a-ik oldal.
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Scrieţi adresa ín româneşte!

i,meri meg, „fodeal fel" országát, tényekkel kerttl
saembe, számol velük B nem lgyeksalk kártékony féregA posta egyike azon intézményeknek, nmelyaUó;
rágni aa egyedül fontos hajaaálgyökereket, melyek
gyűjtőcím alatt Indult el beroa&dáaodott lelkllameretek ként
a legalsóbb néprétegekig ls levezetnek. Ezt aa iljuiá- a legtöbb pontosságot várnánk. Szinte legeadákat lehetae
döngetéaére 10 magyar Író, élükön IlyéB Gyula, Féja got
szentül blBBBÜk as olvasottak nyomán — nem mesélni árral, hogy milyen aprólékos figyelmességgel
Géza 4B Németh Lázaiéval. A 10 kötetre tervesett lehet—egykönnyen
nagy „germanlamnasal" egy követ dolgozik ez a szerv — külföldön. — Németországban
hatalmas társadalomtudományi mnnka első kötete: fújó, kéte* utakon avágtató
paripákra felültenl, sem a például még r nagy közösig véleményét is kikérik a
Féja Gázé: „Vihar sarok", nagy port veri fel. Tehát: saélsó bal hullámain őrült kormányoaok
állal ringatott postahivatalok működésének megállapítására. Igy aztán
célt ért. lelkiismereteket mozgatott meg, szenvedélye- lélekveBBtő sajkákra. Bz az ifjúság, leasámolva
e.'őfordul, hogy mig egyik városban vaaarcap délelőtt
ket kavart. Kesernyés ssajiasel járó mellókaöreje a adottságokkal, világosan látja a helysetet ÓB óraiaza 8—
10-lg van nyitva a posta, addig a másik városbon
magyar vonatkozásban egyenesen példa nelnttl állO kötelességet B .vissza a néphez" eddig frázisként ható 10—12
lg tart nyitva, mert a lakóB3ág kényelmesebb
társadalomtudományi miinek, hogy sseraóje ellen össse- jsUaóból valóságot farag. Hisz tudja: abban az esetben lévén, ezt
az ldőponiot választotta, hogy a korán keröffentek a való tényekkel soha es Bemmi körlltmények állhatja meg a halyát caak, ha emberi körülmények lestől megszabaduljon.
köaött számolal nem tudó nagy urak — vádat emel- között élő, erőt jelentő nép áll a háta mögött. MegEzzel szemben nálunk mindennel törődnek, csak
tettek, sőt BB Író ás Bpró gyermekei saájábél kl akar- felelő fedezet nélkül elvesz a mucsal futballmárkóaéí
ták venni a kenyeret. A független magyar blróaág la. Hogy lehet eletre-balálra menő gazdasági harcot óppín azokkal nem, akiktől es a szerv el: a nagyaözó&dóggjl. Ijaz, hogy nagyon sokszor uem a pojtá;
azonban feloldotta a sebtiben zárolt könyvet a hibsslik,
irányító vezérfóifiak a hibások ebben, mert hisz ők
hogy aa ébredezó, való tényekkel számolni keadó tár- vlvnl „fedozet" nélkül?
sadalom más vonalon la megvédi alapoa tudáBsal felAz utóbbi Időben Bokát foglalkoznak nagy román határoznak jót-roBSBat, ahogy éppen sikerül, de vannak
készült, kijelölt utján bátran haladó eióharcoBát. Bőt: laptársaink ls ezekkel a könyvekkel. Randszennt hely- apró kis vidéki cézárok, akik bizony alaposan vinszaErdei Ferenc: „Futó homok', Boldtasár Iván: „Nyugati telen, as ő malmukra hajtó megvilágításban ismertetik éisek a r á j u t bízott caekóly hatalommal éa a kis lelkikapu", Uyéa Gyula: „Kastélyok es kalyibák*, Kodo- ezeket a nagyszabáfu müveket. Bizonyító erőként akar- ismeret hiány aatán a közönség bőrére megy. Azt ia
lányl János: .BÜiyedó világ", Németh Lássló: .Nagy ják felhasználni amellett, hogy milyen rossz sorsa vau megjegyezzük, hogy ml nem a holyi postáról beaaeliik,
Budapest*, Saabé Zoltán: „Clffra nyomorúság', Oriu- a magyaroraaági magyarság nincstelen rétegeinek éa mert ez ellen aemml kifogásunk. Iit van például egy
tay Gyula: .Szolgák és ssaosdok", Erdós Jenő: „A lap mennyivel jobban vannak ellátva as liternek: Helyte- esőt. Kllecceaar lejt kü:d)>t valaki páíseBUlalvanyoa
virága' éa Kovács Imre : „Tiszántúl" cimtt nj sorozatai len vonalon jár ez a társadalom tudományi színben Br»sovba. Maţ ia clmtzta becsülstesen: Tat. X. V.
a kellő és egyedüli helyes lráayba készítik elő a talajt, tetszelgő blráió kedv. Nem veazl észre, ml és hogyan u nak Brnsov éa az uccu románul faitünlatve. Nanáuy
a báia táján. Nem ssámol aa adottságokkal. nap u°áü *z;án visszajött az utalvány azzal, hogy: a
Aa állandó és rohamos fejlődésben lévő társadalom- törienlk
itt la vannak adottságok. A Magyarországon elin- címzett iBmuretlea? Nem. Dehogy is. Otromba hetüktudomány legújabb eszközeivel dolgozó irók barom Mert
eszmei mozgalomból nemcsak ott, hanem itt ÍB ké! ez állt rajta: Scrieri adresa iu romunéste I Vagyis
vezérfonál körül csoportosítják a helyszínen tapasztal- dított
sokat Uhet tanulni, ha tiszta lelkiismereten alapúié,
» elmet rouwpu. Mert akadt a brasovl poBtan egy
takat : a táj, birtokviszonyok, társadalmi és politikai igazságos mértékkel mér az ember. Az igazságra törekvő Irjn
npró kis poteu'.at, kínok kötoIbBatigmulasztó leikiisuichelyset Aztán kifinomult mttvészl kézzel rajtolnak, muuka p°dig igazságos Baemezöget érdimal. Örömnatű hirta elviselni a h e l y e s románsággal fa,irt
valóságot festenek. Soraik nyomán elénk táiui a remény- mámorban nsao bírálók óa fanyar mosoly közepaile rete
éa városnév mellett a magyar névcimz^st. — Ü<
telen táraadalmi helyzet. Az idegen szemek elől állan- lesajnálóan csepülök egyaránt kénylejenek végered- ucca
e^y ilyen sast, d e számtalanszor előfordul ugyanaz
dóan dugdosott három millió nincstelen magyar két- ményben tudomásul venni azt, bogy a való helyzetei csak
a mi laputü-ktl is, bogy visszaküldik, mari adm otszic
ségbeejtően megdöbbentő sorsa.
semmiféle frázissal elfátyolozol nem lebet. Kár aa ilyén a öíékely Tariaaig, Székely Muzeum biü, migynr
Széchenyi, Kossuth, de kttlönösen Petőfi végtelen muakaval veBzódol, mert mlhaazna időtöltés csak az. címzését.
pnsstavllága tárul elénk, melyen 1848-óta lényegében A tények előbb-utóbb utat törnek maguknak s bebizoPfdig ezt nem tiltja a poítavezérigazgtóság, mert
nem tokát váltoaott a helyzet
nyítják: aa járt jói, aki Idejében tanult belőlük.
annsk ural jól tudjak, hogy a puata a legegmzewötir.b
A „Viharsarok*-ban elevenséggel elénk táruló
szarv és annál töbore értékelendő, minei lehetetlenjbti
első komoly nincstelen parasstmoagalom, Áchim .ronmegbizáűolt&t végez el. DJ miut tudjuk, vanoik es
A
hadkiegészítő
közli
a
leszállított
gyosai* megdöbbentően thkröalk viasza aat a helyzetet,
lesinek vidéki néne'snck, kiknek nemzeti ön'.udi'.a
melyen segíteni kell, melyen Begitenl kötelesség.
idejű katonai szolgálat feltételeit.
ilyan apró vls^zaeié&eítbfu nyiiváoul mc-g s ezzel a koSzerephez jutnak an utóbbi Időben gyors egymászünsaftnéí tü'^ro^a károdat oicoznak. M«r; lüíencirer
A
badkiegéBziiő
parancsnokság
(Careul
de
R:cruutánban megalakított, 40—60 kllómétereB távokat fdl- ţare köali, hogy mindazoknak, aiik lulyó evi marcius- lejís utalványnál jelentői összegre lug az uj utalvány
öleló .eszményi* községek, ahol a birtokokat uraló
hónapok folyamán tartott sorozások alkaímavuí f^ladáiia s azt Hibsl'gatni nem lehet. M:odan blzonrji;
földesúr parancsol, a felszínre kifogástalannak látszó junlus
nem
kérték
a leszállított idtjü katonai szolgalathoz intézkedni fog a pustave^órigazgaiűsüg iu e oyiit rctiaközigazgatásban egyedttl az ő akarata érvényesül — való joguk elUmaréaet,
foiyó ev október hó 26-ig kar- méciúrn, da addig isfigyelmeztetjük fcözöusé&iiiiket a
termesaeteaen Tyés Gynla szerint: kalapforgató, tősfenti jeliére, hogv rsrtíi be a románul c mzest,
gyökeres, nyaklk nyomorúság köaött tengődő ősmagyar hetik ast a következő iratok benyújtásával:
B ily eges kérvény, melyben a leszállított szolgázsellér, vagy béressel asemben.
Középosztályt mutat be aa uj, kétségtelenül igazi latra vonalkecó szaka»* alkalmazását kéri. A kérvony- A marosvásárhelyi (targu-muresi) keutakon járó irodalom. Köaéposzlályl, mely UÍOÍBÓ haj- oen mogjelölendók az éreitsugi, vagy osziáiybizoayit- reskedelmi és iparkamara közlemenyei.
aaálgyökerelt ls teljesen elszakította a néptől s szalad váay szamai es továbbá az isíola, melyet végzett. A
— 1477—1937. BZ. A svájci rónia karaskedjimi
a mágnásokkal éBpánzarUatokratákkal száguldó szeker kemnyhes a következő iratokat kell mellékelni: ») az
iakolai osztály. Illntvn
érettségi hl*oryit«ímy. t.) » attasé böaiai'o orts.mébou folyó évi aaoptémber 1-tő:
után, melvnek csak a Dor* vág
katonai elóklkepző-felUgyelóség igazolasa arról, bogy a kezdódáiég Svájcba cdak ugy lehet nyerd gyumölcdö-:,
ue fel nem vessT soha, Bőt lonéal.
Képek váltakoznak éB döbbentenek a 80—120 fil- törvény 2, vagy 7—8 szakasza alapján felmentettek-e attvényi pa.áatot és gyttináleso'.tváuyotai sz*llitau,
a szolgalattól, vagy ha Bzolgáiatoi teljesített, neia h.ány- hogyha a Beállító a Fitopatoíogiai hivataltói beszerzett
lér között moagó bérekről a „Futó homok'-on.
zoti-e több mint 12 gyakorlatról, e) aa llletékea hadKsform-földek körvonalai bontakoanak ki aváas- kiegészítő paraucsnokBág előtt aláirt nyilatkozat arról, éa franci?, oamel v»gy o asz nyelven kiállított bizonyítnon, melyek egéas életére magbéniiollák, tönkre tették hogy az előképző gyakorlatai ideje alatt nem volt vánnyal Igazolja, hogy a szállltm. clncs érintve Sin Jose-i
aa önálló polgárlasodas felé merészkedő zsellér- és büntetve. Azok, akik ebben a nyilatkozatban hamis Setvektői, h<ii mas eiósdiaktól, vagy bármlfűie betegségtől, továbbá igazolja, bojy az áru — amit specifibéres-csaladok ezreit.
adatokat vallanak be elveszük a leBBállitott idejű szol- kálni keil — ae országból származik cyanhidrogen
A legfelsőbb társadalmi rétegektől le a kétségbe- gálat kedvezményűt.
gázzal dezibflciá'tatoii éa biztonsági ólompecséttel ellátejtően ordító nyomorig, Bserepbea jut minden reteg.
aa Iratokat a hadkiegészítő parancsnok- tatott, meiy p ciét aa igazolványon is reprodukálandó.
Aa ÍB forog a tárgyilagosan vetitő lencse előtt, ami ságnálEieket
kell letétbe helyezni, a minisztériumhoz, vagy A feriőilenit'is mar jusiud 1 tői kötelező. — Az ellejól van, ami helyes Irányban halad, de éppen es a mas hatóaágokhos
beterjaaziett kérvényekel nam ve- nőrzés a határon fO£ eszközöltetni és minden kifogás,
tárgyilagos lencse rögalti azt 1B, hogy az uralkodó
flgyelemba. Azok az ifjak, akik a fentebbi köve- vagy visszautasítás a szállító terhére történik.
feudalizmus és a minden poklon kereBziül céltudatosan szik
— Gyárak figyelmébe: A Kereskedelmi ÓB IparÖBaaetartó nagytőke őrlőmalmában kétségbeejtő idegen- teloiBuyekn ik nam Úsznak ídojaben eleget, elveszítik
ügyi M niszter az 1937 junius hó 18 áa 26497 sz. alatt
ség köaapette áll a szónokok által nép- és államfenn- a törvény által biztosítod kedvezményeket.
H «Boalóan kötelesek a szemináriumok ós hittudo- (Monitorul Oficial 151 tt.) megjelent rendeletével kötatartó erőnek .bacéaett* aaegény magyar.
mányi főiskolák hallgatói ls tUstáznl helyzetükül a iez;e az Ös&zes gyárakat és Iparvállalatokat, hogy a
Nehéa egy rövid cikk keretében ismertetni ezeket hadkiegészítő parancsnokság előtt.
hivatkozott re&dtiib!b9ii I. Art. R) pontok alatt felcoroli
a könyveket. Nem 1B lebet. Eredetiben kell eioivaBOi
aktákJt éa j<jiem;H.?ke« be ken adni n misiszteriu u
azokat ea tanú ni, sokat tanutni bilőibk, mert lebet.
ipari igazgatóságához 1937 dec imber 31 ig 3 paîdaaţAa a magyar if|usag, maly ezekből a ielentős, Igazsáb.-.p, a gyár 1937 májúi 10 Ki heiyzet te*ioW3. A
gos mértekkel merő társadalomtudományi munkákból
rdtd'M szerint gyáraak tekintetik mindazon vállalt»',,
állást keres.
Cim a átadóban.
mely 10 ttuikásnai többes foglalkoztat, 7agy 20 ióarőszár Bemet, illetőleg lovát megragadva bevitték a Somogyi
Az események gyoisau fejlődtek tovább. Augusztus nél nagyobb erővel dolgozik.
törökbuzásába s ott haladva, beleestek egy mocsárba, nem hó 2-áu Bem és kis kísérete már Tg.-Muresen (Marosvásár1603—1937. A tg.-murosl (miroivásárhély ) Liceul
messze a Küküllö parttól; — én s a százados keresztül- helyen) volt, ugyanakkor Kemény Farkas seregével Sighişoara Miiitnr folyó no 28-áu áriejtoat tart bolaő gáa Baeralési
vágtattunk a hídon a kozákoktól üldözve, de azok nem mer- (Segesvár) közelében állott; 3-án Sibiu (Szebeuuek) iudult s a-i külső ^pü.dt muakákri, elkéjziléit Sérv alapjuo
tek a hídon átjönni. Azonnal érkeztek az ulánusok is — na 5-én onnau kiverte a muszkákat, mígnem l>-áu Lüdersz orosz 995 000 lm ériékben.
már akkor mi ia iramodtunk s I. ü. Duca (Keresztúrig) tábornok I. G. Duca (Kereszturról) egész hadával Sibiu
1426-1937. Situ-Marei (.zatmin) K:raskedalmi
meg sem állottunk.
(Szebenj alá érkezett s Bem ott vesztette serege romjait, áa Ipsrísmara arumintavásárt rendez folyó év aujusz.A huszártisztek majd mind együtt (jamerránál vacso- mellyel véga ia lott ez erdélyi hadjáratnak.
tus 16-tól, szeptember l-ig. Felvilágosítás kapható a
rlltuuk. Elwoiulurtam a történetet, felszólítottam, hogy teHaller gróf jegyzeteiből álljon itt még egy kis töredék. kamara titvárl hivatalában.
gyünk s kísértsük meg Bemnek leikeresését a piacon lán- Haller grót a hadjárat belejeztévul Erzsébetvároson lakó
— 1589, 1590-1937. A pozsonyi (Brr.islava)
gázó huszárokkal; de legtöbbnek felelete az volt: nem áll, édesanyjához menekült, ahol egy már hatatelé tartó muszkaamit én mondok, inert hiszen Pap Luie mondja, hogy a csapat tábornoka volt beszállásolva. Haller gróf megérkezése aemziitközi Daaa-vásár folyó óv szeptember hó 12—
kozákok utolérték, Lórinczyt, Daczót leszúrták, Bem rosszabb napján délután a tisztikar a tábornokhoz jött B Haller gróf- 19-ig tart.
lovával annál kevésbé menekülhetett". Körülbelül 12 óra le- ról nem is gyanítván, hogy ueinrégen ellentél volt, egy
Rjicbtnbsrgi (Cdehsslováklu) árumlutavásár folyó
hetett, midőn liamerráné az ebédlőbe belép kiálltva: .itt lievlandi származású őrnagy bizalmas társalgásba vegyült év aujuiz.uj 15—22 között.
van Bem!" En mentem Bem elébe elSl, kit a két huszár vele s tudta meg, Ualler gróf, hogy az a sighişoara! (segesVárnában (Bulgária) pedig augusztus bó 15-tő.

„Magyarország felfedezése"

FIATAL NŐI ÉS FÉRFI F0PRÁSZ-SE6ÉP

karonfogva vezetett be, mindegyikük nyakig sárosan.
A két huszárt Gamerra báróné iényesen megvendégelte s 41 évvel késóbb a miatt bánkódik HaUer grót, hogy
ennek a két derék székelynek nevét nem jegyezte fel. Mi
is bánkódhatunk emiatt.
üaller grót annyira közvetlen előadásán, a hely szűke
miatt, rövidítenem kell. X. ti. Duca (Kereszturról) másnap
délután i órakor indult útnak Bem Gamerra báró szekerén
Pap Luis segédtisztje társaságában Tg.-Mures (Marosvásárhelyeié. Sürgős volt az ut, nem lehetett tudni, nem-e nyomul a mtuzkahad 1. (i. Duca (Kereszturj-felé ? Bem még
arra kérte Haller grólot, hogy egy más szekéren kisérje el
utján s ezen szekéren hozza magával a Brassóból Bem táborába menekült muszka tisztet s Angliából Bemhez érkezett egy lutárt. £ tatár Palmerston angol minisztertől hozott
Bemnek értesítést A muszkatiazt pedig — lengyel ftu volt.
Bua, komor — mint a magyar,

vári } csatában részt vett s beszélte el:
.az ágyutelep mellől, amelyet a magyarok megakartak
kerülni, 91 tüzér esett el; de jobban féltünk sa,át hadseregünktől, mint a magyaroktól, mert ha Bem hadseregét
koncentrálja s bennünket bárhol a visszavonulásra késztet,
hadseregünk átáll, amiből aztáu lehetett volna európai baj."
Ualler gróf nemsokáig maradhatott Dumbrăveni (Erzsébetvároson) október elején a katonai uralom letartóztatta a
mint politikai elitélt, miulin a két gróf l(i uradalma is
conbskáltatott, — Josefsladtban vetette börtönbe, honnan
csak 1857 junius hó 24-én tért vissza a lebéregyházi romokba,
ahonnan fivérem vett üldözőbe — mint irata utolsó sorában irja.
E viszályból lett hosszas és tartós pere a két testvérnek, igy lett a zárgondnokság s ennek kapcsán a személyes
érintkezés révén az érdekes jegyzetnek vándorutja.

sjeptember hó 3-ig leBZ.

— 1661—1937. A TargoviBtel lovaa tissti iakolának szüksége van 60 vagoa seenira aa 30 vagon aabru,
njinlatot kór. Cimt: Comandantul Scoaloi Oflteri Cavalehe Targovlste.
— 1652—1937. A Lengyelországba gyümolcjöt
importáló cégek névjegyzéke betekmibető a kamara
'"kari hivatalában a hivatalos órák alatt
Egy teljesen jó karban levő, 1 ló után való kis
fekete hintó-kocei eladó, lfj. Papp Károly
Marcurea-Ciuo (Csíkszereda.)
2-n
Stükségem van .Transsylvania" Bank-féle konverzió
alá esett regi betétkönyvre, az öt év alatt kapandó
ösBseg 6Q*/o át most késapánsben kiflietem vételárképpdo. Ciui a Caiki Lipok kiadóaivalalában. 5-10
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Csak egy pillanatra...

LAPOK

8-lk oldal.

(Syergyói ţ l ţ t

H I B E K .

A« emberi élet-megnyilvánulások sokpzlnttBégel 72 szegény munkás családot akar hajközül i ' « t ö n ö a , végy akaratnélküli cselekvéseink léktalanná tenni a rideg üzleti számítás.
tornyát is két harangjától foaatotta meg a világháború.
azok a m e l y e k ha éraóeelnken keresztül - mint InduA mlüdennapl életet vliasatükröző sajtó közlemé20 év teli el ós e hosszú Idő alatt a templom
latok' — jumak kifejezésre, sokszor furcsa klabrácdu- nyelből napról-napra erősebben érlelődik meg az érző Asóta
egyetlen kicsiny harangocskája ébreaatgette a leikeket,
láafélét ébreaatenek.
emberben az a szomorú tudat, hogy az ész cjment amig aa együttéraéa katolikus hithüség csodákat nem
Kétségtelen asonban, bogy akik valamely ssen- alapjára épített üzleti világban nem lehet önzetlenül müveit a legnagyobb aaegényaég köaepette la, mert
™délv rabjává leasnelr, aaok gátolva vannak cseleke- lüktető BZÍveket keresgélni.
valóban nem mindennapi aa, amit a tulghesi katolikua
Mégis jogosan várhatnánk több méitányoaaágot, hívek müveitek. Munkás lelkipásztoruk Páll Árpád
deteik terméssetea és belyea kifejtésében, mert a szenolyan
emberektől,
akik
hivatást
éreznek
magukban
arra,
vöde 1 v hatása alatt aok oiyan dolgot követnek el, ami h
plébános buzgólkodásával ssinte filléreiket adták össse,
uz emberek egymásközti életében TOBE hatást váltanak °gy ngy egy karitatív egyesület vezetői tisztségét ls hogy eBentut három harang hangja hívja őket aa Istenbetöltsék.
ki. De vétnek saját maguk és érdekeik eiien is.
hez. Harangszentelósl ünnepségre 2000-né) többen jötlegnagyobb fürésatelepe a Foresta, a tek Össze a Bzátágazó völgyekből boldogan és örömVannak emberek, akiknél ea a ferde CBelekvési BenafaVárosunk
utóda üzemét már 1931-ben beszüntette a munkényszei már emberiv korukba bennük ólt, amit nem kásait a felmondási Időre járó kielégítés nélkül elbo- mel. A BzenteléBt, az ünnepi szentmisét László Ignác
tudtak levetkőzni s adott esetekben ki-ki törnek a csátotta. Ezek jogos igényeik érvényesítése érdekében ser. fóe?peres végezte papi segédlettel, ő mondta az
visszás gesztusok, amit tapasztalunk ugy a nőknél, egyik helybeli ügyvéd megbízásával pert indítottak a ünnepi beBzédet is. Msgható élmény volt a szentmise
mini férfiaknál. De különösképpen azoknál aa emberek- cég ellen, mintán áttagOBan számítva a munkatörvény után az ÖBBzegyült hivek hangos aokogáss, amikor
nél ütközik ki, akik valamelyes cim vagy rangkorság- értelmében is 2—2 havi felmondási Időre járó illet- áldozatos lelkük adományaiból hozatott harangok először szólaltak meg. Ez a munkásélet éa Istenszeretet
ban szenvednek (szegények) éa akiknél ha ea a aaen- ményre volt jognk.
például BBolgálhatna másoknak ÍB.
vtdály uemls óletvessélyeB betegség, de ha rögeszmévé
Ugyan eaeket a szegény munkáaokat most ujabb
válik, már undorító. Eredete — sajnos — aa emberi sérelem érte. E hó 11 én megjeltnt Hutása szeszgyáros
— Lopás. Marfan Anna és Szv. Barnád Mlklósné
íjrianelummel egy idős.
a helybeli Izraelita egyháaköaaég fógondnoka a mun- gheorgheni-1 (;yergyoezentmlklóBl) lakósok behatoltak
Az ember értékelése örök problema, akárcsak a kások között és hivatkoava arra, hogy a telepet épüle- Barnád Róza lakáBába éa onnan nagyobb mennyiségű
leikléiot meghatározása. Hogy minden ember annyit ér, teivel együtt megvette s kijelentette, hogy csak 150 báslszsrasámot eiloptak. Eljárás Indult ellenük.
ttmaan^ire értékeli magát? Ez egy régi mondás, de lej havi lakbér mellett hajlandó a telep rosoga lakásait
— Szerencsétlenség a Darvas-fele fűrészc<m helytálló. Különösen ma, amikor minden, ami továbbra Îs a 72 munkáscsalád rendelkeaáaére bocsátani. g y á r b a n . A helyi Darvas-féle fürészgyár anyagterón
érték, an.u{jls devalválódik.
Ni-m tudjuk mennyiben felel meg a valóságnak a napokban halálosvégü szerencsétlenség történt. Egy,
Az ilyen emberek aztán a mulandóságot is csak az említett gyártelep megvásárlása, a munkások azon- as anyagtéren felhalmosott deazkarakás megomlott éa
annyiban ismerik, mert tudják véletlenül, hogy rom- ban kijelentették, bogy ea Ügyben csak ÍB a Foresztá- maga aia temette Wiesel Mayer 17 évea munkást, kit
landó életük nem örökké való. Könnyen felismerhet- val hajlandók tárgyalni. Egyúttal e kényszerhelyzetben eulyoa Bérülésekkel szállítottak aM.-Ciuc(cBikaaeredai
jük ókat, ugy tarsaságban, akár as nccán- Ismertető a magyar párt vezetőségéhez fordultak tanácsért, nehéa kórházba, hol műtétet hajtottak végre rajta, azonban
jellik, hogy fejüket olyan utolérhetetlen ügyességgel helyzetük tiaatáaáBa érdekében.
a szerencsétlen munkáat nem Blkerült az életnek megkapkodják jobra-balra és olyan blstonsággal tudnak
Aa állítólagos uj tulajdonos értesülésünk Bzerint menteni. Az ügyészség helysslnl viasgálatot vezetett
elnézni közvetlen a fejed fölött, hogyha véletlenül még a he'yl róm. kat. egyház közaég által nagy áldo- be u felelősség megállapítására.
kúszüoni akarnál sem volna kinek.
zatok árán berendezett kápolnáikat Bem hajlandó a
— Fejesével agyonverte gaadatársát. FeH igy tndom bámulni, sót Irigyelni ezeket as em- telepen megtűrni — lakbér néikü'.
rencz Gergely Rjmjiea (remetelj lakóa aa erdőből
lereksi, ezért a bo dogltó kénysserképzetlik miatt,
Figyeljük az Ügyek érdekesnek mutatkozó további hazajövet találkozott régi haragosával, Baláaa GjrHjiit nem isannylra önhittségnek, vagy nagvképüaégnek fejleményeit.
(b. a.) gelylyel éa azt a nála lévő fejasévol ugy megvágta,
i-betne mondani, mint egyoldalúságnak. Mondhatnók
hogy haldoklik. Forenczet a csendőrség letartóztatta
Igy is: emberek a kisváros tükrében, vagy még
ós átadta az ügyészségnek.
találóbban csak igy: butaság. A legkomikusabb azon— Meggyúlt a benain. KémeneB Balázs Gheorban, bogy szentül hiszik, hogy jól ls áll nekik.
gheni (gyergyószentmiklósi) soffőr Szép Gergely VosTöbbektől
hallottam,
bogy
a
gyergyól
medencéTévedés, Írási nagy tév6dáB kérem. Nem áll jól
íobeni (vaslabi) gazda csűrében benzint akart tölteni
< z senkinek, még ebben a hetvenkedő, cinikus világ- ben a magyar alföldihea hasonló délibábot lehet látni egy vasbordóbcl. A sötétben nem látott jól s ráért a
a
forró
nyári
napokon.
Nem
sok
hitalt
adtam
ezeknek
ban sem, mtri teljesen fölösleges olyan dolgokat kényb-jozin közelébe tette a petróleum lámpát, melytől a
szeríteni magukra, melyeknek még csak a látszata la a Bzó-beBBédeknek, de elhatároztam, hogy utána járok benzin tüzet fogva felrobbant. Ktmenes egyik kesén
a
dolognak.
undorító, kicsiny, egyBserü életünkben. — Aatán meg
könnyebb égési sebeket Bsenvedett, a csUr asonban
A nap éppen jó heven sütött... Gereblyét vettem teljesen leégett. Gondatlanságból elkövetett gyújtogatás
nemis viselik magukon az emberi méltóságot. Joga..?
S-nlnnek sincs rá, még a legsaerencséaebb „Vlválésá- a hátamra a neki vágtam a batárnak. (Tuini ke'l, u. 1., miatt eljáráB lndnit ellene.
bogy ilyenkor minden épkézláb székely ember a mezőn
goiínak" Bem.
Az Igaz, hogy nehéz az élet és drága aa Idő. Aa van B bizony nem valami jó szemmei néztek volna, ha
is igaz, hogy klveszőfélbB van aa udvariasság minden csak ugy késbell nélkül Betálgatok felnőtt erős ember A hadkiegészítő közleménye a tanulszép formája B nem 1B igen érünk rá aa udvariasság létemre.
mányi halasztásról.
Tdhát gereblyével a hátamon indu'tam megkeresni
fco^sabb formáira, — amiből ba tul sok van, az ia
Azoknak
az 1938-B6 korosztályba tartozó Ifjaknak,
9-almaB — szonbtn bizonyos mennyiségre még ls csak a délibábot. Ahogy kiértsm a város Bzélére, a házak
^ziikséglink van. Hogy némely embereknél még ez a kezdettek elmaradozni B a kilátás mind szebben ea akik az 1938-as évre tanulmányi haladékot akarnak
megfelelően felbélyegzett kérvénnyel ;IegkéBŐbb
Bzebben bontakozott lefelé a maroBmentl Alfalu és nyerni,
minimális mennyiség ls hiányaik...?
augusztus hó 15-ig a következő iratokat kell beterjeszCsomafalva
felé.
—
Ugy
teazek,
mintha
Bietnék
valaEz már b2t9gség...
teniük az llletekea hadkiegészítő parancsnoksághoz :
A kórokozó legtöbb eaetben a pána, dm, vagy a hová a lopva nésegetek az égre, ahol megjelenni gon- (Careul de RiCiuSare) A kérvénynek tartalmazala kell
dolom
a
délibábot.
Egyebet
nem
látok,
caak
azt
veszem
ii p oma láza, amelyek rendsasrint aa agyukat támeda kérvényező nevét, lakhelyének pontos megjelölését,
, mag BB liyen embereknek B kizárnak minden gon-észra, hogy egy jó gomolyag fekete felhő gyűl a Dil- szUletóBél helyét, megjelölését az Iskolának, ahol tanul
hegy
fölé.
Amint
Így
a
fejemet
kapkodva
lépsgetuk,
diikodis éB Ítélőképességet.
és hogy hányadik iakoiai óvót végzi. Aaok, akik augussegy mereklye árnyékából azénát szárogató aaékely tus
ig ezt a kérvényt nem uyujtják be, nem kaphatRögeszméjük :
gasda aaól bozám, hogy ne alesaek, mert ugy aem veri nak 15
éa 1937 november l én be kell vonulKi vagjok én?....
oda aa eső a rendet s ő pedig nyugotan tovább heve- nlok.haladékot
Mindazoknak, akik kérvényeiket ssabályaaerU IdőHa<y van-e mögöttük megfelelő lényeg, aa nem rész. Ki tovább figyelem az égboltot lassacskán menion-.03. Eirik azok az emberek, akik az Ítélőképesség degélve. Uár jókora ut maradt B hátam mögött, miköz- ben beadják, 1938 juhui hó 31-lg még be kell caatol''-'gigaziáguUnabb form Íját választva, pökhendlségük- ben az izsadtságot alig gyóaöm törülgetni szememből. nioz a következő iratokat: Bizonyítványt aa illető bsiratásáról éa tanulmányi olőhaladáaárói aa egyetemek•-o magajztofulva gondolják elnyomni a másikat.
Iţy érek el Tskerőpatak határáig, da a délibáb nek és főiskoláknak ki*Uídótt minta szerint. Az A. és
Dd különben is, érdekli-e eaeket aa embereket pl.
r nagy teimiazetból a folhókjárása, a calllaghuHáa rej- caak nem mutatkozik. Rjvid pihenőt tartva, nyugodt B. mintájú nyilatkoaatokat az evi katonai adó befizeszemlélődésbe kezdek.
téséről. Mindazos, akik ezeket az iratokat nem nyújtt - ' i miBzUuma* A mUvésaet sokBainü ssépsége? Iilas
Nézem... es itt Kllyénfalva, amott Újfalu, amelyik- ják be, 1938 november hó 1-én bevonulnak.
OdyB-zea tgy-egy Borai? Ki Bok-sok máa Bsép dolog,
suit>:y>-k az irodalom ezerfele álarcot viselő váliosataln nek a templomtornya, most ugy vibrál a melegben,
Azoknak aa Idősebb koroaztálybelleknek, akik már
mint as olvadó érc s mintha meg ls nyúlt volna egy az 1936—37 évre ia tanulmányi haladékot kaptak, 1937
m e n ü ü l juttatnák csak el őket Igaal emberig?
Ott meg Csomafalva. Hamar megkapom ott IB juilus hó 31-lg kell beterjeBctenlök a fentebb említett
H saen annyian vannak, akik korlátoltságuk miatt kicsit...
a vörös bádogtetejü tornyát... Da ml az oka, hogy a lssoial Iratokat. Amsonyiben ennek nem tennének ele>J-.csabb emberek társaságában megsem mernek szólalni,
tornyokat modt sokkal magasabbnak látom, mint más- get, 1937 novsmber hó 1-én be kell vonuluiok. Azok•- g máskor, már tanácaot is marésaélnek a leereaakedő
Hit es mégis csak furcsa...1 ? Pslállok, hogy u<y nak a tanulmányi haladékot kérő ifjaknak, akik 1937
fjaiossáígal jelölik ki az utat, melyen haladni kellene. kor...?
vegyem ssemügyre e szép jelenséget. A házak padig november 1-lg nem töltik ba 22-ik éviiket, illetve aa
O'.thon cakrott szopogatnak betegesen fehér nyelvükkel olyanok,
mintha egy aséles tóban tükröződnének vissza.
a bársonyos kezeiket Bzago'gntva pöfssakednek. — Ha Vagy talán a Teremtő termésaet húzott most minde- orvos, állatorvoB, vagy gyógyszerész jelöltek 29-lk évüc^are.áznBk, a füstöt vattán szűrik át. nehogy a clán- nikre egy-egy emeletet...? Amint as egész faiun végig ket és további haladékra van szükségük, augusztus hó
göit.jz artsanak
drága egészségüknek. H» nincsen máa járatom tekintetemet, olyan kép tárul elém, mintha a 15-ig kérvényt koil bsierjassseniök az illetekes hadzlegéBzitőhöz. A kórvénynek nevüket, állandó lakhelyüsűkat V a l e i k e t l8P°*»«J4k 8 sajnálják muló lfjuíávidéket a tavaaaaal klöntő Maros fodrozó tükrében lát ket, Bzülatési heiyüket éa aa lskelanik megueveaéaét
nám. Végig néaek a hullámzó kaláaatengereken a lelki kell tartalmaznia, melynek elvégzésére a haladékot
Az ucc&n ?..
előtt a végtelen magyar rónák képmása ele kérik. 1938 julius 31 lg pótlólag még be kell terjeaa, Egyiptom, volt uralkodói, a Világító nap, as erős ssemeiin
- i n , a koronák ura, a népek bikája, as életosató, mind- venedik meg s a háttérben, csakugyan a játBaadoaó teni a fenteob emiitett egyetemi bizonyítványt éa a
délibáb... Elnézem, hogyan vibrálnak, moaognak a há- katonai adó befizetését igazoló Iratokat.
mind klamiBkák voltak hoaauk képeBt.
mintha fehérea árnyképek lennének a kékes
A tanulmányi halasztásra vonatkoaó kérvények
Podig olyan egyformák vagyunk ml emberek; aak,
páráaatban...
mindsn alkalommal csakis as Illetékes hadkiegóBsltő
lobtn-roBsban, crömben-bánatban. éhesen vagy jóllakatDe egy hatalmas mennydörgés riaszt fel meren- parancsnoksághoz terjesstendők be, mert a minissterl' 8 ® a , l e? | tH ron Syosan. Mert ml a külömbség
gésemből a gyor Iramban Indulok vlBBsafelé. A város umhoz küldött kérvényeket nem vesslkfigyelembe. —
1B,bM
mi «
x
®»««lMnk aa árekssélén dögllk-e
tói már nem vagyok messae a amint vlsasanések látom, Hasonlóképpen nem veBsnek figyelembe a haladékok
m4slk
EVJA
> bársonyszékben ülve, a borotvál-hogy a Délhegy mögül leselkedő .felhő" bizony nyakon- megadásnál a kívánt Íratok helyett beküldött éa beteg1 k pott
öutötte n völgyben megbusódó csintalan .délibábot*. séget igaaoló orvotl bizonyítványt aem.
•WenéefertőzéBben mullk kl ágyban, Helyempaplan alatt?
A hadkiegéaaltő parancsnokság minden benyújtott
Moat meg énflgyelmeatetem a szénájával szorVagy talán nem?
goskodó saékelyt, hogy egyet se siessen, mert már Iratról lktatósaámot ad éB est aa illetőknek meg kell
Na, aa felfogás dolga.
órlsniök.
ugy sem veri oda asénáját as eaó...
„iun HP M O n b 8 n V R n n » k még emberek, akik egéaz
Esek a rendelkesések a külföldön taauló diákokra
Hsa afelé bandukolva pedig csak ugy magamban is kötelesőek.
véletlenül - nem máasták mag a Mont-Blauc ot és
négcsak repülőgépről
sem
halásatak
?...
Hát
édea
Isten
Idéagetem...
h gy n e m
w'
°
"Nty dolgok, dekát ha nem adód„Néznetek Dilibábot verőfény ea napon,
Azonnali belépésre fürészgyéri gépész kerestetik.
nak mindenkinek ilyen kiváló és saerencsés helysetek?
Msg-meg
jelen remegve a alk határokon—"
Csak szakember. — összes bizonyítványokkal
Gondolkozzunk rajta egy kicsit Uraim. Csak egy
ellátva. Péter, Pauleni-Ciuo (Csikpálfalva.) i-i
(b.
a.)
pillanatig...
Cs.LT
— Harangaaenteléai ünnepség Tulghesen
(Tölgyesen). 1916 tavaBsán a tölgyesi kat. templom

Délibábos Gyergyó.
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— Lehüt és frissít s Diana aóaborazesBBél való
enyhe bedörcsöléa.
— Visagálat aa UB v ö l g y i f e g y v e r s a e r e n — Káplán váltoaáaok. Gyermekeink mindig
Tiaetfiletlel érteni'era * nairymoaolyó, kedves barátját, Baabá Bálintot az egyhásl O B é t l e n a é g ü g y é b e n A mult héten megemlékeztünk
^rdemü höigyközoDHüfret, hagy
Főhatóság Bfantugheorghe-ra (SÉ-palsztgyörgy) helyeate arról, hogy a Compagnie Earopéenne de Bois uavölgyi
át, hogy lelklpásatorl tapasztalásait a aaomBaöd, vegye- telepén Audnca Péter muakáa az üzemvezető lakásábukaresti tauu minyu'amrol
eabb vallású ssékely városban ia gyarapítsa. Egyház- ról kihozott vadássfegyverrul véletlenségből agyonlőtte
bHzsjött»m és lakájomon, a
községünk veaető emberei barátságos vacsorán búcsúz- Portik Jakab nevü dltr«n-l illetőségű mnnkáBtársát.
a Hir&cb ceanatoricm mögött
tak el tóle, klakereactea barátai pedig virággal késük- Az ügybon a helyi ügyészség vizsgálatot veretett be
ben, könnyel gyermeki szemükben, az állomáson vettek s enoek megállapítása egyelőre az volna, hogy az
tőle magba tó bncsut. — Isten vezesse utjain s Isten UsemveBető a betöltött vadászfegyvert a szolgálóra
nyitottam, hol a legkényesebb
Legújabb divatlapok
hozta éa irányítsa lelkünk javára már megérkesett bízta megőrzés végett s Igy eleő sorban őt terheli a
ízlésnek ÍB megfelelő kabát,
felelősség. Most tehát azaal az Indokkal, hogy a betöl- 11M rendelkezésre
utódját: György Árpád uj káplánunkat.
kosstüm éa ruha készítést
tött
fegyvert
nem
lett
volna
szabad
a
leányra
bízni,
Városunk Bsülöttét: AmbruB Zoltán tisztelenmérsékelt árért vállalom.
Tanulót felveszek.
A
B
ügyészség
vizsgálatot
indított
Klsaelnlk
Sándor
dő! ls hasonló föpáastori blialom küldi küzdelmes
Seivea pirtfogást kér :
B o r b & t h IlODka,
cartai (karcsfalvi) képlánságából a tordai városi káplán- üzemvezető ellen elsősorban, Buclnca Péter munkás
Merourea-Ciuo.
ságba. Afiatal papoknak I tan bő kegyelmét kérjük ellen padig máBodsorban, gondatlanságból elkövotet
emberölés
miatt.
(Érdeklődni lehet Borbáth Béla olpész műhelyében Is.)
— A régi sifcs tejeseket magánforgalomban
osak jullus 25 lg lehet hasanálni. A rési száz
— Jahlopás. A cartai (*arcüfilv) lagslőről
lejeBek magánforgalomban Cíak jullui 26-lg mandjak 16 darab juhot ellopjak. A csendőrség által bevezetett
meg, aflontul a pénaügvigazgatóságok adófizetésül köte- nyomozás megállapította, hogy a juhokat Lőrinc* DaPUBLICAŢIUNE.
lesek elfogadni ós a Nemsetl Bank köteleB beváltani melor Lunca-de-Jos (töaéplok ) juhász lopta el és azoPotrivit dlspoziţ'nnllordatede Ofiolnl Naţional deTui nu.
folyó év október 25-lg.
kat LáBBló Sándor Sandominic (cBikszentdcmokoöi) on ordinal Nr. 5G1U—1937, ragăm oa toţi oetăţenll români m
etrelnl, veniţi pentrn reoreare Ia oraş, st bloerola^ci
— Meghalt Maroonl. Folyó hó 20-án meghalt mészárosnak eladta. A tolvaj és orgazdája elleu bűn- snpnşll
a se prezenta, 'n termen de 24 ore dela sosire, U Oüoiul / i U -,,
Marconl, a hírneves olaBZ feltaláló. Marconl 73 éveB ügyi eljárást vezettek be.
de Tnrlsm, achitând taxa de oară şl mazloă previzuia do | ( f>„
— Garázdálkodnak a medvék. A nyár bnvolt és dacira magas korának, teljes szellemi épBÓgHIRDET11ENY.
ben. Nevéhez ssámos találmány fűződik, melyekkel a áltával mind RŰrübben jelentik a medvék megjelenését
A „Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal" 5tilU—Ü137 s z „ 1 U l i
I u'.tura fejlődését előmoadltotta. Tiszteletére a világ havasainkon. Josenl-ben (ilfalu) a gyergyói vadásztirÖBBBOB telefonállomásai 2 perces szünetet tartottak. saság bajtóvndészatot rendezett s egy hatalmas med- rendelkezése folytán, felkérjak a város területén. iíaJiés cél.
jából tartózkodó Idegen és román állampolgárokat, Ln^-y luctr
AB OIBSB nemaet nagy halottját pénteken kisérték vét meg 1B lőttek. Ugyancsak hajtévadáezat volt a érkezésük ntán 24 órán belül, a helybeli .Turista HivutaiLbikászool erdőségekben ls de eredmény nélkül. — C.uc- okvetlenül jelentkezni szíveskedjenek, a kiszabott g^ú^y ^
utolsó útjára.
— vaitosások a snmnleni (osikaomlyói) sangheorgbiu (Cslksze-ntgyörgyíin) a csobáoyosl reazen zenellleték kifizetése végett.
Şeful Poliţiei: T1TU CÁRSTEANU.
Fereno rendleknel. Páter Hajdú Leandert a radnóti 3 marhát ölt meg a madve. 8 állatot pedig megsebe
Şeful Bir. de Siguranţa: COR 'UM
éa Páter Ráduly Kolos vikáriust a sibiul (Nagyszeben) sltett. — Ugy látszik a vadásefenyverek beszedésével
rendházakhoz rendelték. Páter Leander éa Páter Kolos mind jobban elszaporodik a csíki erdők koronázatlan
a rendnek igen értékes tagjai, kik uj állomáshelyükön, királya és bátorsága la nagyobb leaz.
Keveset basznalt, mély g y e r m e k o c s i t
— Fejaaével vertók meg. A helyi kórház
kibővített munkakörükkel a rendnek továbbra ls áldoveszek. Ármegjelöléssel címeket a kiadóba
ígaBgatóaága
feljelentést
tett
az
ügyészségen,
hogy
aatkész munkásai leBsnek.
kérek.
1-2
— Hsláloaások. Ssáva Z ikaiiáa kereskedő folyó Gheorghe Ian Fillp palancal (Baccu megyf) lakós*
hó 17-én, 69 éves korában elhalt Biculenlben (Madé- fejszefoktól eredő tu'yos Bérülésekkel Bzáilltották be
tB kéri a vizsgálat megállapítását. Aa ügyészség át- Egy szorgalmas Sut tanulónak fölveszek, Petrei
falvan)
kereskedő, M.-Ciuc (Csíkszereda.)
-2
— Öiv. Nagy Jóssefné azül, Sándor Zrazaánna tette aa ügyet a bacsul ügrásBBéghez kivizsgálás végett,
82 éves korában folyó hó 22 én meghalt vároEinnkban. miután annak területén történt a verekedés.
— Megjelent a Hitel nj száma. A fi ital nem— Balló Juliánná 61-ik életévében, jullus 23 án
zedék nemzetpolitikai Bzemlején-'k 2. Bzémn a papokelhalt Santlmbrn (Csikszectlmre) községben.
hagyta el a DyotrdU BB eddi; meger.okott gc.zJte
— Megverte aa anyjat. Sánta Domokos Mihályé banváltoaaios
tartalommal. Az 5 Ives térj-delemben
paulenl-l (pálfalvi) lakás feleségétől kűlönváltan élt B és
negyedéves folyóirat első számát Dr. M-jster
két esatendőa gyermekét aoyja gondjaira biata. A minap megjelenő
A zsombolyai Bohn-féle téglagyár kltönö miMiklós Irta érdekes módon f^jtppetve a románok nem
a gyermek ntán ment, de anyja nem akarta oda adni. astUégi
nöaegü oaerepkályhái minden szinbeu és nagyn.u'tjánBk
tsDU Bágair. D-. Haínrich Mibüly a
ságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintaköuyv
Afiu hirtelen haragjában anyját megverte. Az eljárás néptáplálkozás kérd séről közöl adatokkal gBtd^gcn
áll & nagyérdemű közönség rendelkezésére.
ellene megindult.
alátámnsatott tanulmányt. Savatkó Pál a szlovenszkói
Éaitkeaökl Ugyanott a híres
— A résaegség átka. A* alkohol bojt csinál a oj magyar szellemisé;; kialakulásáról ad fUyel<~<mre
becsületes embernek B bizony igán gyakran m'yos méltó tájékoaiatót. Dr. B»logh Jolán a régi erd >Ki
következményei vannak a szeszes fővel elkövetett naecenásob BzereDÓre matat rá értékes Iránban. Dr.
bármily mennyiségbrn, jutányos árban kapható.
garázdálkodásoknak. Toraaök htván, Szakáoa Gjula Oaerdog JJaief György az uj mezőgazdasági törveoyEepvis elet:
Santlmbrn (saentlmrei) ÓB Bora Mihály Sâncrăieni (cslc- oyal kapcsolatban fejtegeti Románia mezőgazdasági
BBentklrályi) legények Baile-Tusnad (Tusnádfürdőr) dol- átszervezésének BBükBégi-sségét. As erdélyi szlnjátszaHJakab
Sáador, M.-Ciuc—Osiksereda
goztak. Uaalmukban nekik Bem akadt jobb Baórako- nak mindig Időszerű kérdésével Böa'jdl György foglalStrada Composesoratulnl Nr. 7.
8—
aásuk, minthogy keservesen megkeresett garasaikat a kozik goodolatokban gazdag tanulmányban, a magyarkorcsmába vigyék. E;y ilyen korcsmai mulatozás után országi Méretű 1 Front célkitűzéseit pedig Kovács Imre
éppen kifelé tartottak, mikor a korcsmába bejött Opra ismerteti á Mitamorfozla TranRvIvanian c. BzemlerovaJános kézdiszentlélehl koldus, kl tarisznyáját as ajtó tot Siabádi Liszlé, Albrecht DBZBÓ, V IB Zd^mosd, Egy B B o r g a i m a s flu, aki gimn. oaazályt vegsetr,
melleit letette. A kifelé tartó legén-ek egyike koto- Lfrinca László éa V:ta Sándor írásai teezik változatossá.
tanulónak felvétetik I(j. Papp Kíroly fűszer- erászni kezdett a koldus tarisznyájában, honnan 1500 lejt A lap évi előfizetési ára 150 lej, megrendelhető a
c i e m e g e - ü z i e t é b e n , M^rcurea-C uc.
s- ..
kivett, majd tovább men7e, egy máBlk korcsmában kiadóhivatalnál: Cluj, Str. Kogelciceünu 7.
újra Inni kezdtek. A koldus hamarosan észrevette a
— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII da VÂNĂTOARE din B m m m M M m m M M m m M m M M M m
INI
pénz eltűnését ts jelentette az esetet a csendőrségen, UERCUREA-CIUC
iaoe ounosont membrilor Sooletâţ-1, oă
ahol azonnal nyomozást vezettek be B a pénzt még ÍB annt obligaţi a-şl sooate
permisele de vânătoare ql do part armă
találták a mulató legényeknél, kiket letartóztattak és pe anul 1937 p&oă la data de 1 Angnat a. o. In caz oontrar
átadtak BB OgyéBBBÓgnek. Aa ügyészség azabsdon en- vor fi eaelnţl dtn sooletate daţi In jndeoată pentru taxele 8
tla aapomkáat a j formák oloaó Vţ
gedte ugyan o három legényt, de eljárást indított elle- restante.
^
árbam, m . m y t » i n n t í r t ő l c
^
.
A
CSÍKSZEREDAI
VADÁSZTÁRSASÁG
IGAZGAnük. Közben a legények egslke, B.rs Mihály ennylra
TÓSÁGA
értoaltl
a
tixaas&g
tagjait,
hogy
kötelesek
vadászjeBziváre vette a dolgot, hogy ő részeg fővel lopásra
*
éa fegyver-viselést Igazolványaikat az 1937 évre folyó M VENCZBL TANÁRNÉNÁL
vetemedett, hogy napodig bu?komoran jött-ment, majd gyeiket
évi angnsztna hé l-ig kiváltani — Ellenkező esetben a tárav K
Dgyaaott
késattlaek
mindeaM
egy nap kiment aa Ö t par'Jára, bol legmélyebb avlz ségbál klzératuak és hátralékos dijaikért bepereslttetnek.
nemű BŐI kalapok « u ő r t s i ú W
éa ott a vlzbeölte magát. Holttestét c«ak 24 óra mnlva
aayag hoBBáadáaával. Kalapok »
találták m--g. íme a részegség átka. Újra bebiaonyoRomânia.
aoditt, mint azt ml már annyiszor meglriulr, hory az
Primăria comunci Gliimeşfăgct. Judeţul Ciuc.
ital elveszi a becsületes ember eszét ÍB ÓB romláeba
1937 luiiie 25.
kergeti. Vigyázzunk hál, védekezzünk ez ellen a né- Nr. 1392/1937.
átalakítása a legrövidebb ld« alatt. >-_
pünk gyökerét rágó veszedelem ellen, mely Blrunkat
Mercurea-OKIO,
I. G. Bratlaau (Gimaá- W
ássa meg.
^v
Blnm)-iiooalll.aa.,aBArhaakAaelébea.
^
Se aduce la cunoştinţă Generală, că în zlua de
— Beverték ai ablakait Sándor Fal'x Mihai- 5 August 1937, orele 11 a. m. se va ţine licitaţie
len! (ieentmihályi) lakós ablakalt heverték. Mint a publică, in localul Primăriei Gliimeşfăget, judeţul Ciuc,
Fakereskedö urak
In atenţiunea Dior conyomozáB megállapította, a tettet rokona, Sándor Fe- pentru vânzarea materialului lemnos, esenţă molid,
renc bosszúból követte el.
din parchetul Nr. 1. locul numit «Coasla Berbeci«,
figyelmébe!
mercianţi de lemne!
— Meg mindig gyilkol a bedöglött gránit cu suprafaţa de 22.37 H. 'a., în număr de 9066 buc.
Bevételi és kiadási utalványok
A báfcoru borzalmas emlékei a>ég mindég kísértenek arbori, din pădurea comunei Gliitneşfaget, situată în
Mandate de intrare şi eşire
hotarul comunei Ghimeş-Făgel.
hegyeinkben. Dordftei Constantin Ct utor-nl N^emtl
1
Bérfizetési jegyzék (Listă de plată)
29 évt-a muakáa a Tn'ghes (tölgyesi erdőben do so?ott,
Preţul de strigare este Lei 1.180912.
Anyag- is erdófelvétell könyvecskék
miközben egy döglött gránátot talált, mely s háborús
Garanţie provizorie în numărar sau in efccle
Cărticică de inventar penlru materialul In
Időkből maradt vicssa. Ezy darabig nézeg»tte e furcsa puclice în valoare de Lei 60.000.
deposit şi pădure
Jósa igét, msjd nem tudván klokcsodoi rajta, egy fáboz
Licilaţic se va ţine în conlormitatc cu dispoziţiuElőleg könyv (faragotlfa, gönibfa, gombrud)
vágta. A gránát felrobbant és a szerjocíétlen embert nile art. 88—110, din Legea C. Publ., Regulamentul
Cărticică de avans (pe lentn rotund etc.)
Baétssaggatta
pentru funcţionarea O. C. L., Normele puclicată in
Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi)
— Tolvaj oigányok. Farka» Lijos é* felesége Mon. Oficial Nr. 127—1931 şi conform cu condiţiunile
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható)
Ciucaangheorghe (csikBsentgyörgyi) c gániok Lőrlrcz speciale de licitaţie ce se pot vedea la aceasta PriEvidenţa lucrătorilor (ptru purtat în buzunar)
Istvánná lakásába behatolva, onnan többeser lej értékű măria şi la Ocolul Silvic Ciucul de sus în MercureaOrvosi utalvány (Certificat)
báal felszerelést és ruhaneműt elloptak. A caendőrsér Ciuc. —
Számlakönyv (Factura)
Szállítási kimutatás (Consignatio)
letartóztatta őket.
Primarul comunei:
Notar:
állandóan raktáron,
totdeauna In depozit,
— Verekedések. Imre Jínoa vacareati-l (vaDt. Nagy.
Radu.
legjutányosabb áron
pe lángi preţuri mocsárcPll lakós a kaBzáló miatt összeveszett Kovács

KÜLÖNFÉLÉK.

FIGYELEM!

női ruhaszalont

CSERÉPKÁLYHÁKI

BOHN-CSERÉP

S MODELL KALAPOK

Publicaţie de licitaţie.

Bélával B aat jól összeverte.

Sanmartin (Osikszentmárton) község-

— Karácsony litván Láncad^-sui (gylm«felsőben 6 hold szántó, 3 hold rét és
loki) gazda Gilaczl Péter 69 éves gazdát saját udva2 hold erdei kaszáló és házas belsőrán megverte. Mindtét eBetben megindult as eljárás.
ség eladó. Cim a kiadóban.
6 -io
— Domokos Mirton Garciu (görBcsfalvi) litós
ellen feljelentés érkesett a helyi Ugyésatéghez, mert Brassói Bparkassa betétkönyvet magaB áron
Kováes Páter VacareaU (vacsáresl i) gaadát megverte
v e s s : ,Agentura Carmen", Fagaras.
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Myeaatett Vákár k h i m w t t H k n ,

Mareiraa-Otu

S

beszerezhetők

derate la

VÁKÁR könyvkereskedésében, M.-Ciuc.

LIBRÁRIA VÁKÁR
Mercurea-Ciuc.

Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek.
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