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Politic, economic fi social

Apare tn lieoare Dnmlneok

emberiességnek magasaloa fölényét uijirozta bele
A választási elöjátetok nem Talani tiztitoaL
esekbo a megoolonduit időkbe. Ember voit a szó igaz

zett uú alsót, amit mr.tóva! 1B hordozott és a mivel
csinált la sajtokat,
a R chitls (rako-yási i, a Sumuleu
1
A Braşov (öraeBOi) válasstafcok ntán augusztus értelmében. Bókét hirdető, Igazságot szerető sslvtmbur, (cslküomlyó ). Toplita (csiktaploczai), Mercurea-Cinc
bó tf-an C.uj (Kolosaj megye la választott. Haen a akit nem ragadott el a vnégnak gyűlölködő szennye, (csiksBeredaO. Dilnha (eslkdeloei). Ciceu (cslkcsicaói)
vaiasatason éppen ugy mini aa előbbin aa erőszakos- hanem utolsó leheletéig a tárgyilagos mérsékleunk és Cozméni (kozmáéi) eBzt«oikon.
Ai'aláí;an bárány és borjú oltó gyomrából készíkodások sorozatán» ssamoiaainak be. Különösen sso- arany köaépulján állott. — Coata Foru végig köadotte
muiuan meglepőek eaek a vaiasstéai játékok a kisebb- a világháborút. Egyetlen (ia ssintén katona voltos hősi tik as ol'ót; aa ily gyomornak azonban teljesen egésshalált
halt.
—
0,
aki
igy
becsülettel
kivette
részit
a
fégepuek kall lennie, trjen kivül egyéb takarmánynak
Bem népek saamara, amelyek ellen valóságos kizáró
uar etogaaok letesbitek a román partok reaaórói. A háború gyalásatos ssenveda? dböl érthető módon i-m jl- u.'m »zabt>d oU bemj lencie, tHkéleteBen meg kell
brasovi példából caakaem egysege» sadllem van ki- kedett a haladó ssellemlaégb .k élére. Oda, ahová caak tisztítva legyen a tér olvadékoktól, esetleg oda került
alakulóban, amely nem engedi aaOboa ju'.nl a kisebb- kiváltságosak juthatnak el. Ások, akiknek megvan a SBŐrszálaktól. A teljesen tiszta oltót fe'fujjuk, hűvös,
ségeket semmifeie testületben. Bsen na aiapon aaorui- mások ssenvedéselt átéred kuiturielek adoneága. Éa szárat, sötét helyen 3—4 úónaplg saáritjuk, azután
iak ki Braşov varost taaácaaból a 60 saásaiek taianiyt aa embertipns pedig egyre kivessző felben van. A apró szeletekre fulvaţdoBSuk, 30—37 C' foku BÓsvlzbe
kévviíeió magyarok es aasssokáe ugyanígy maradt ki nagyaaájuságoak, a felelétlenságnek, aa egymásra uul- vagy tiszta savóba tesszük, ami aztán 24—36 óra után
Ku.oaemagye tanácsából mail vasarnap a magyarság tásnak, a gyűlöletet okádó diktátoraágnak njabb veise- alija'mis a tej beoltására. Minden használat elölt át
képviselete. A többségi sajtó hetek áia tapsot ennen delmek fele sodró kétségbeesésében emlekessünk ke- keil szűrni. 1 liter vizhez 100 gramm oltó szalet kell.
a szerintük ontudatos román íeiiépéenek. Jogoanak, gyeletes éraéssel Costa Forura. R tssolgált erro a tiszA késs oltóból a tejhez annyi oltót teeaünk, bogy
emberségesnek, kóteleBaégaaerünek alilijak be a román- teletre. Ember merásseit maradni akkor is, amikor az egy fel óra alatt oldódjék meg. Ht hamarább oltókörülötte
B
B
egéaz
világ
kivetkőzött
az
Iiten
képére
j „ összefogásai annak a célnak eidekeben, amelynek
dik mr-g, kevesebbet teszünk, ha később ugy többet,
bivataaa kizárul a varo»o«, a megyek képviseleteiből teremtettség köielesettsegéből.
amlrői eiő'tetesen próbálgatás után győződünk meg.
a kisebbségi lakósaágot. H,hetetlen aa as elvakuitaág
A gazdák vlgyázssnek arra Is, hogy as eszteoiról
ea yulolkouee, abova eljutottuk. Cdau par evvel eaeiöti
haz» vitt oajtot fddig ce gju-ják túróvá, amig az
le meg sej leni aem Igen lebeieit aat, nogy egytttteló
A ju-itenyéBatéa erdéküotn e lap hasabjain több tökéletesen be nem érett, ami 6—7 nap múlva szokott
tjpeket i.yen módon vadítsanak el egymástól. — Itt
bekövetkezni s amit sárga színéről, rugalmas tapintavan a koraZerii divatos jeísaavaknak eredménye. Kuzd cikk Jeleni meg a talán aat :B mondhatjuk nem egészen táról éi> jukacsoBfiágáról ismerüsk meg.
beteljesedni rajtunk a nagy nemzetektől, az egyBeges eredmény neikttl.
Egy kiló sajthoz 3 daka só kell! minél tökéleAB Erdélyi Gazdasági Egyesület tejsaakér'.ójét,
EPEKTŐL kolcsoo vett fajvedelem atka. D J miudea meg
tesebb a gyúrás, a luró annál Ízletesebb. Djzsákba légMolnár
Fdrencet,
aki
tejgazdasági
Bzakiamereieit
a
C J a í H kezdet. Majű meglathatja akárki, mint bengerei
mentesen kell elsárni és hűvös, száraz helyen tartasi.
it, minden joaanaegol majd a kozeludó nagy valasste- külföld egyik leghíresebb tejgazdasági szakisto.ajubao
Az E. O. E. tztkériőjé megtekintette a Ciuc ani
BBereate
—
elkbidötte
Ciikba
is,
hogy
a
helyszínen
tiuoo a fiihrer alom. A brassói és ko.ozavari vaiasstejszövetkezetet 1B és a legnagyobb
laeoo megmutatta karmait a túlfűtött nemaetl irány- lássa a tenni valókat és gyakonatlisg is a pásztorok- (jsilcsekefalvl)
elismeréssel nyilatkozott as ott késaült vaj jóságáról
nak veszedelmes réme. N dkfink kisebbségi népeknek nak megmutassa a sajt kése lést.
Molnár jullus 12 tői 24-ig bejária a csíki eBztená- a az ott tapasztalt rendről és tiestaBágról.
minden okunk megvan arra, hogy keisegboeséssei
E-nlUást tett az E. O. E. tervbe vett cigája kosok
szemléljük a jövőjét annak a nagy elvakuiásnak, amely kat B tapasztalatairól a követkesóket mondotta el jelen
egyelőre as erőasak uralmára rendeskedeit be as egess Borok Írójának: valamennyi eszicinát meglátogatni,, kiosztásáról Is. E szerint nahájy községbe 5 5 dwab
aaoknak egymástól nagyon távoi fekvuse miatt nem tiszta vórü cigája kőit adna, közöoségea racka kos
vuagon.
volt lehetseges, de nem ls volt bzOLstges, mert a meg- ellenében, igy egy kosra 40 anyát ssámitva 200 drb
Oosta Fora emlékezete. nézettek valamennyije léayegteitn eltérésektől elte- anya rsc'ra lenne cigájávsl át keresztezve, as utódokAbban as emberi gyűlölködésben, amely ma annyi kintve egyformán késsitl ae»j.o;; a sajt készítési mid ból csak az anyák lennének meghagyva, mig a koa
reménytelenséggel tölu meg a lelkeset, annyi tzanve- olyan, a minőt a liptói turó #fr'.-sntueOBel a f"Ividék[ bárányokat a gazdák kötjlesek értékesíteni, mert as
UJOI, megpróbáltatást honolt a foidi bletrw, kiliónösen pásslorok szoktak hassnalni; a magakan az elkészltés- OiBó k' resítezeau KOB-uaranyo^uui un^giui k*g«a
«mmeut erdemeinek ások a Vasta látatu, magasabb- ben nincs is lényegesebb hiba, a pásztorok mndintfce amujy 6e lennének.
rtndü szivek, amelyek az emberi méltóság megbecsü- a maga módja Bzerint jól CBinálta e.őtte meg a sajtot.
Eten átkeresstezések által nagyobb teBtü, több
lésen, aa emberi jogok tlBSteleten épült berendezkedés- Eoben nincs ls valami küicaós nthdzség, mfcféijebb tejet és gyapjat adó ju1) állományhoz ju'n&nk.
ben még hinni morasselnek. Costa Foru az eseiőti kei lelkiismeretesség kell Itt-ott nagyobb foku.
Amint látjuk as E. G. B. jó uton halad, évBzázaevvel elhunyt román Író és a romániai Emberi Jogok
H ba van a használt oitók körül, amely ba rom- doi mu'ü^stások helyrehozásáról van szó, amit remélL gajanak elnöke megérdemli minden kuitur ember lott, a sajt jóságát veBzelyezieti, ha egyébként jól 1b jük gazdaközöoségünk kellőleg fog méltányolni.
ksgyeietes emlekesasei. Egész lénye a szeretetnek, az dolgozik a páastor. Ajánlja a megbiahaió helyről szerFigyeli.

Tejszakértö a csiki esztenákon.
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Mikor muBt nem régen Llitrúi Mórnak, a budapeBti
^sz.hLiáz nyugalmazott igazgatójának kedves lelulvaeáait
1.«.inaltam meg a rádióban, eazmetársuláa folytán az ö nevéliaj/csulatban egy lö év előtti humoros utazáai emlékein
itutt eazembe ia el-elgondolkozva rajta, nem tudom meg4.MIU, hogy megne írjam ezen derűs epizódot. Aki nem unja,
^uaua végig.
l'.t'22-ben egy több hónapos üdülési szabadságomat
(i .llgldön töltöttemel. Kora tavasszal egy stájerországi türdönelyen inevezttk „hizlaldában*; töltöttem el pár hetet a mikor beteltem a Baile-Borsec íBorszékfiirdfihöz; hasonló természeti szépségeinek élvezetében s a két hetes aziinni nem
ítkaió eafizéstől is m&r kimerültem, hirtelen olthatatlan vá(íyat éreztem az olaaz égnek napfényben türdö derűje ntán.
i tyorsan határoztam, útlevelem rendben volt a másnap már
a giáezi állomáson száltam lel a vonatra, mely Tarviso határ.vilumáaoD át vitt az olasz földre és Udinén keresztül utazva
inásuap délután Triesztbe érkeztem. Eddig minden rendben
ment, de itt kezdődtek a szerencsére mulatságos bonyodalmak. Itt leszálltam a vonatról, mert uj jegyet kellett váltauum Alutuglio állomásra. Az olasz nyelv ismeretének teljes
lii ián azonban ez nem ment oly könnyen. A pénztár előtt
tuluDgú utasok közé álltam és már ekkor is feltűnt nekem
közvetlenül a hátam mögött egy rendkívül előkelő kinézésű,
iu"glebetöeen öreg, de kitönfien konzervalt utasp&r. — Nem
•zúltak egymáshoz, nemzetiségüket tehát nem tudtam megállapítani. Végre a jegypénztárhoz kerültem. Olaazul egy
kukkot aem tudtam, tehát nemetül kértem a jegyet A pénztárnok mérgesen adja tudtomra nemzetközi gesztusokkal,
hogy ó csak „italiano* beszél. Mitevó legyek 't Tanácstalanul hátra nézek, látom mögöttem az előbb már megcsodált
üreg párt, gondoltam, hogy ezek amerikai globetrotterek kell
legyenek pirospozsgás arcazinükből és Unom de egyúttal
praktikus ruházatukból következtetve. Tehát angolul szólítom
meg óket és bár kissé törve, de értlietflen válaszoltak.
Kértem őket, lennének segítségemre a jegyváltásban.
•Szívesen megtették ezt, mert ők ia Matoglioig váltottak jegyet. A pénztárhoz lépték éa olaaznl megváltották a jegyeket Magáknak elaö, nekem másodosztályt Rögtön utána
köszönetem ismételt kifejezése mellett átvettem a jegyemet
te alköazőatam tőlük. De közelről követtem őket, .láttam,

hogy járatosak az itteni utazásban és ugyanazon vonatra
szálltam fel énis. Ük egy első, én egy második osztályú
vagonba. A kupéban összegyűlt utasok rögtön kérdéseket
intéztek hozzám, persze olaszul, de csak a kölcsönös mosolygásig jutottunk el. Hogy ennek a nem éppen kellemes szituációnak véget vessek, tekintve, hogy még egy fél óra
hiányzik az indulásig, átsétáltam a Bzomszédos I. osztályú
kocsiba, melynek egyik kupéjában benézve, ott láttam az en
.amerikai" öreg házaspáromat. Bólintok a tejemmel, ők barátságosan megszólítanak és beszélgetésbe bocsátkoztunk.
Akkoriban én még eléggé tolyékouyan beszéltem az
angolt, de észre vettem, hogy az én amerikai barátaim még
nálamnál is nehezebben „epoken English*. Hm, kik és mik
lehetnek 'i Kérdezni resteltem, de mikor ők is kezdtek mentegetőzni, bogy az angollal nehezen birkóznak meg, kérdeztem, hogy tán németül'! .Oh ja, oh ja, das geht schon ganz
llott bei unsl" (Ahá ezek poroszok kell legyenek, a németországi északi tenger partján láttam én ilyen pirosarcu liófehérhaju szép öreg urakat és dámákat.) Tehát tovább folytattuk német nyelven a diskurálást, ami tényleg „ilottabbau"
ment, közben óvatoa és diplomatikus kérdésekkel igyekszünk
kipuhatolni egymás nácionáléját. Egy negyedórai élénk beszélgetés után végre döntő rohamra indult ellenem az öreg
ur és mondja: „Uram, ön sem az északnémetországi „l'Uttdeutschot", sem a lágy OBztrák dialektust nem beszéli, tehát
hová valósi, ha szabad kérdeznem*. En kérem — válaszoltam — Transsylvaniából (Erdélyből) jöttem és cluji (kolozsvári; vagyok. Erre mindketten felugranak helyükről, én meg
szinte hanyat vágódtam, mikor ők ékes magyar nyelven felujjongtak: „Hát akkor maga cluji (kolozsvári) magyarNohát mi meg budapestiek vagyunk és a szokásos tavaszi
üdülésünkre utazunk ALbáziába. Ea mi itt angolul meg németül gyötörjük egymáat, ahelyett, hogy mindjárt magyarul
kezdtünk volna beszélni 1"
Erre én rögtön bemutatkozásra engedélyt kértem, mire
az öreg ur is megmondta a nevét, amit éu azonbau sajnos
nem értettem meg. Elmondtam nekik, hogy éu viszont az
Abbazia melletti, de az ennél sokkal nyugalmasabb és festőibb Lovranába készülök, ahol estére már egy táviratilag
negrendelt pensióba várnak engem.
Tekintve, bogy a vonat indulást jt-lzett, elköszöntem
az én kedves amerikai, pardon porosz, azaz helyesen magyar
iamerőseimtől és átmentem a saját kocsimba. A vonatunk
elindult Utunk a háború alatt annyit szerepelt tiörzön is
keresztül vezetett és szomorúan láttam a közeli Doberdónak
tragikus emlékeit, a több kilóinéterea katonai temetőket,
amelyek mellett vonatunk hozazn peroaken át robogott aL

Suk-sok tizezer sírhalom egymás mellett és mögött, katonás
egyenes vonalban. Es ezek alatt hősök porladnak, akik pár
évvel ezelőtt éltek, dolgoztak, szerettek, szenvedtek, törekedtek, tanultak, életcélokat értek el éi vesztettek el, apák
voltak, vsgy link, testvérek vagy vőlegények I Mennyi eltépett élet, dorékba tört karrier, hány abba maradt szerelem
és mátkaság, hány elhalt utolsó sóhaj az édesanya, feleség,
vagy szerető után!
Az addig zajosbeszédü olaszok is elcsendesedtek, az
arcok elkomorodtak és a vonaton a halál angyaláuak közeiBégét éreztük... Ez a kegyeletes fájdalmas elmerengés még
sokáig uralta az utasok hangulatát, de a vonat robogott
tovább és vele együtt az élet is, emberek ÍB, kiki a maga
célja telé. A nap is már szendergőre iudult lefelé, majd
sötétedni kezdett, a nyitott ablakon a mezők esti balzsamos
levegője tolakodott be és érezni kezdtem, hogy Olaszországban vagyok. Egyszerre csak, lehetett ugy ü úra, megáll a
vonat, az utasok mind szállnak le én hirtelen egyedül találom magam, nem tudora hol vagyunk. Láttam ugyan a homâlybau egy kis falusi megállót, de a nevét kiolvasni nem
tudtam. L 'szállni sem mertem, senkit meg nem kérdezhettem.
Tétovázásom közbeu eltelt neháuy perc, majd bejött a kalauz,
kézzel-lábbal magyaráz, lehúz engem és podgyászaiinat a
vonatról, álad egy valamicskét németül is tudó hordárnak,
aki megmagyarázta, bogy ép ott iudult el az esti utolsó
villámon, melyik a vonatról leszállt utasokat Abbáziába és
Lovranába viszi. Mit csináljak? Elmegyünk a magányosan
álló kis épületbe, ahol két unatkozó vasúti tisztviselőt kértem engedjék m?g nekem az éjszakát ott eltölteni. De visszautasítottak és csak azt engedték meg nekem, hogy a podgyászom éjszakára lezárva ott maradhasson. Ahogy igy
tanácstalanul állo't a sötét éjszakában, a hordár azt ajánlotta, hogy jobb riegoldás hiján induljanak gyalog a másfél
órára lokvö Abbáziába, ahol az éjszakát egy szállodában
tölthetem el és másnap menjek Lovarnába.
Igy ÍB tettem és megindultam a hordár által megmutatott uton.. Lţhangoltsâgomat kárpótolta a szokatlanul szép
tavaszi meleg eBt Amint egy negyed órát haladok, a teli
hold tényében megpillantok egy katonatorma embert, puskája
végén a szurony csillogott. A katona megállít és puskáját
rám fogva, olaszul hosszasan magyaráz nekem. Ez mind szép
— gondoltam — de mit magyarázzak én neki? Egyebet
sem tehettem, hogy minden mondata után csökönyösen csak
ezt az egy szót hajtogattam neki: „Abbázia.* Ebben merült
ki teljes olaaz érvelézem. A vitéz nr eleinte nagyon mérgeznek látszott, később azonban kedélyesen fogván fel a dolgot,

magmutatta az utat Abbázia feli, mire én „gratia" (köziij-
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h a n g ea. Ma, amikor aokaaor KHntuii nevében a kereaatyén Európában annyi g y ü l o l e t b i n t e a i
Hazaérkezett Őfelsége. II. Károly király Őfel-látunk, jéleBÓen olvashatjuk e a e k e t a sorokat, a m e l y e k
sége több heti külföldi tartózkodás után auguaatua hó m e g r á a ó a n mutatják be, h o g y a fajimádat a l e g s ö t é 9-én vissza órke»ett az orpzágba. As egésa sajtó meleg tebb g y ű l ö l e t forráaa, — a m e l y katasstrófa felé aodorja
Bznretetiel üdvözölt"» a hazatérő királyt, amellyel ter- a világot.
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Anyák jól figyeljetek...
A kenti grófságban Urs. Yuae B <11,30 évesfl «tal
asBBony a városi kórhásban kőavetlenül BBÜIÓB előtt,
12 szubllmát passtillával megmérgezte magát. A búcsúlevelében tettét azzal magyaráaaa, bogy nem akhr
méBaeteP'n az ország magyar lakóasága ls asonosltja
Romániában lezuhant egy orosz utasszállító gyermeket ssülnl, mert fél a háborútól és nem akarj i,
magát. Ő'els^ge ugyan rangrejtve utasott külföldön, repülő B iBatercae k ö z e l é b e n g u g u s a t u s 9 é n leanhant bogy Baületendő gyermeke a háború áldoaata legyen.
de célja az ország nemzetközi helyzetének tájékozó- a Prága—UoBBkvB repülőjárat e g y i k ntaaBsálllté gépe_ A háború alatt a fiatal asszonynak aa apja éa két
dása is volt, amely teljesen megnyugtató és kielégítő A repülőn öten tBrtóskodtak és v a l a m e n n y i e n saénné bátyja Vardun-nél elesett s aaóta képtelen megsaabaégtek. A halottak köaül három szovjet állampolgár a du'nl a gyötrő gondoláktól.
Kedvező az ország gazdasági helyzete. A liberális kormány gazdasági bizottsága a mu't héten Ölést gép kezelői, Max'mo-V-ccI moBskvai olass követségi
Mindenképpen megráaó eset. Migam la ugy va;nrlo't és foglalkozott az ország bel- éa külföldi gaz- attaaé és Linzlevlcs belga kereBkedő. A katasztrófát gyok vele, hogy legtöbbaaör ijedten megyek elé a
dasági és pénzügyi helyzetével. A gazdasági bizottság villámcsapás ldéste elő.
gyermekkocd mellett N m IB merek belenézni. Amint
megállapította, bogy a gazdasági válság óta, egyetlen
feltűnnek eaek as áramvonalas bŰBakeségek, a gyerévben sem volt o'ysn kedveaő az ország helyzete mint
mek Imádstnak eaek a hideg- meleg komforttal közleISKOLAI
HÍREK.
most. Különösen kedvező sz ország külkereskedelmi
kedő, aülyesztett ssentéjel, megriadok. Látom mögötti
— Felvétel a Merourea Ciuo (osikBzeredal) lépd'lnl B bo'dogságtól fasztt.ő aportanyákat ÉB nem
mérlege, amely elsősorban a kitűnő búzatermésnek
róm. katb. főgimnásinmba. A legújabb miniszteri tudok szabadu.ni attól a gondolattól, attól a sötét,
tulajdonítható.
Még nincsen kialakulva a kormáof távozá- rendelet érteimébea a belratások keadete augusfl<u' gyűlölködő Jövőképtől, amerre es taszítja as ő teBtéfcő
sának kérdéfe. A liberális kormánynak ez év ŐBzén bó 25; tartama szeptember hó 7-lg; ezentúl miniszteri kloaakadt reménységét... Magam előtt látok megelevejár le a négy osatscdős alkotmányos Ideje. A belpoli- engedély kell. Belrásl kérés minta as Igasgatól Irodá- nedni boraalmaa Időket a n»gy puutltás napjaiból.
tikai életnek eazi rlnt legf iniosabb kérdése az, bogy ban reodilkesésre áll; kl kell tölteni éa bélyeggel Véres cafatokat, eltorzult hu'lákit, magűvogeaadat'.
ml 1p°' a kormány sorsa. Általában az volt a feltevés, (8+1) ellátni.
aremü gyermek embereket, gránátuyomta tömeg síroA javitó vizsgák ideje szeptember 1—4.
bogy Őfelsége hazaérkezése után a kormány benyújtja
kat... — âi eaeket la valamikor anyák tologatták ebes
Az
V.
osztályba
szóló
felvételi
vizsga
(
x
í
m
e'B
n em^ertMsn sorphoz...
a lemondását. Mátfe ól arról brazélnek, hogy a kor
ináov februárig maradna helyén vagyis egészen az de admitír-) s z e p t e m b e r hó 6-án, hétfőn reggel 8-kor
O'yon m e g d ö b b e n t ő a gy ^rmekkocalaak e z a tra1934 évi első parlamenti Ülésszak négy eBBtendős év kezdődik. Viscgedij 200 lej.
Az I.-ső osztály felvételi vizsgája Bsoptembergédiája. 0 yan s z í v b e rnar^o'ó, léleklndltó é s f e l e m e l ő
fordnlójálg. Vlsroit arról IB tomolyan szó esik, hogy
a a a n y a s á g n a k aa a m a r s í . o m s á g a , a m e l y ott áll a
n kormánv legalkalmasabbnak látná most az uj válasz- hó 2 án, csütörtökön, szintén 8-' or VOBBI k e a d e t é t ; g y e r m e k k o c s i s e j t e l m e s u ja előtt — éa taBzltja a a
vizsgadíj
100
L
Akóréshes
meüéklerdők:
1.
elemi
Isk.
tások megejtését, miután a kormányzási eredményeket
é l e t e t — t é p e t t s z e m ö l d ö k e i , r u z s o z o U ajkakkal, dia váleBriásl harcban most lehetne leginkább haszno- bizonyítvány, l á t t a m o z v a a revizortól, ba bttvalláBOB v a t h o z alakult u] t ' p u s b i n , d e az a n y a s á g n a k váltosítani. Ugye'őre teimészetesen semmi biztosat nem Iskolába Járt a tauuló. 2 S z ü l e t é s i a a y k ö n y v l kivonat. zatlanul őrük t ö r v é n y é v e l — e'őre. — E őra a n a g y
lehet tudal a kormány sorsáról éBesak 8u.;u'ztu< 20 a 3 Keresztlevél. 4. Ujraoltasl bizonyítvány. 5 A'lam- i s m e r e t l e n n e k . — Anniik, a m e l y e t a ken'l a n y a 1 2
után, a constanta! ünnepségek befejezésével alakul kl polgáraágl bizonyítvány. Akinek n e v e Idegen h a n g z á s ú , s z u b l l m á t pHBZtlIlával e g y s z e r r e k é t é l e t s z á m á r a m e g hozzon egy bizonyítványt az elöljáróságtól, mely Igaa helyzet.
zolja, hogy m a g y a r a n y a n y e l v ű . Aa I. osat. felvételi oldott.
Az oxfordi konferencia üzenete. Ox'ordban
— Magvar—román szövegű lapfejjel jeletárgya román, m a g y a r , számtan, szóbeli éB Írásbeli a
CBak hetekkai peelőtt fejeződtek be a keresztyen egy- IV. elemi OBBt. anyagából.' Szüksége?, hogy a jelent- n ü n k meg. L i p u i k a mu't h-»tl saámtó> keadvn felr
házak kiktildöíteinek tnnácskozásal. A korfer? cia be kezők a nyáron alaposan gysl okolják a román, m n g y a r főbb r-indeleire m a g y a r — r o m á n s z ö v e g e z é s ű lapfejj el
f'jnzéae u'án üzenetet küldöttek Krlszlui egybázalhoa. d l k t a t s c d i Írást é s o l v a s á s t , valamint a s z á m t a n b ó l aa jelenik m e g . R i n d e l e t , a m e l y e t n e m bírálunk. E g y Krdemea ebből az ü^emttől néhány mondatot kira- e g y s z e r e g y e t éB a 4 a l a p m ű v e l e t e t .
s z e r ű e n ugy csináljuk, a h o g y kívánják. Egyik hétről
gadni. — Oiynn időben találkoztunk — mondja aa
a már,Ikra a l e g v á l t o z a t o s a b b k í v á n s á g o k szerint. ElAa
iLternátusba
lehet
jelentkezni
szeptember
hó
Uaenet — mikor világunk roskadoalk aa ördögi gonoaa- 7 lg, ugyanekkor van idi a bevoculás Is.
végre g y e r m e k e s e n naiv, bhogyin már n e m tudnók
ság és a fojtoga-ó k'rdések terhe alatt. Aa egyháa
r.l t é k e s e k m e g á l l a p o d n i abban, h o g y m i k é p p e n is
A belrásl d j: I,—IV. oszt.-ban 640 lej. V.—VIII.eleő VötelefF-ége és feladati a világgal sz mheo, hogy — mivel
lej kézlmuukadlj nincs — 590 lej. Aa maradjunk azzal a lapfejjM. Végeredményben kezdück
minden cisekedítáben egyház legyen, megvallván az I oszt.-hauitt B60tandij
1000 lej t*nnt<riáBl dij Balntén. a n e v e t s é g e s e k lenni az o l v a s ó s z e m é b e n Is e z z e l t
Igaz bitet, betöltvén egyetlen Urárak akaratát. Az II.—VIII o?at -bau ataodij
1000 H fenntartási dlj 2490 hétről-hétre való örökös clmváltozáaBal. É i azután
Isten nagy dolgokat v'tt véghez egyháza által. Egyik tej A tan- éa fentartól dijakból
bizonyos hányadot é r d e k e s , h o g y c i a k reánk vonatkozik e z a rendelkelegnagyobb ezek köztit aa, hogy faji, n< mieii éa osa elenged BB Intézet aroi Bsegénysoreu
jó diákoVnak, z é s . S í f r k e s a t ő s é g ü n k b e a l e g k ü l ö n b ö a ő b b m a g y a r
tály különbségek ellenére 1B van valóságos felebaráti akik aaért aa osatály értesítővel éa Bsegénységl
bizo- ú j s á g o k érkeznek, a m o l y e k változst'.acul megtarthatják
köaöaség a vlláxban. A keresztyén ember látja a fajok nyítvánnyal felszerelt kérésben (na igazgatóhoz intézve) c í m ű k e t , aredetl lapfejüket. M é g a a t h i h e t n é valaki,
megkülönböztető jegyeit s tudja, hogy azok Isten aka- folvnmodoak. A kérés beadási Ideje 1937 saeptember hogy a S í j é t k e d v t e l é s ü n k r e játszódjuk ezt a n y o m d a rata saerint jöttek létre, hogy általuk aa Iiten külön- hó 30 lg. Később jött kéréseket nem veaanek figyelembe.technikai s z ó r a k o z á s t .
böaő tehetségekkel és ajándékokkal gazdagíthassa a
— Grafológus Migda'ena Uillnr jósol jslent,
Sanptviiitier no 8 áif, Kliuuoiy napián, ünne-.UAgn. Rvávt 4 V
«akw
TflBI pélyes Venl Sancta, a tanév megnyitása. Sieptamber
jövőt, mu'tat. C»k rövid ldalg tartózkodik városunktudomást fajának lé.'-.őséről, da elv9ti a f«jl büszke- 9-ér, ciütörtökön reggel 8 órakor a rendiB előadások ban, miért is Blensnn mindenki felkeresni. Lakása
séget vagy a f«j me^i igsdásít, mert tudja, ho?y ml cd megkezdése.
MarcureaCiuc (CjlkBserado), Inrd Eiek cukráss
kettő lázadás I'tea '-íien. Az egyéni önzésnél semmiházában.
vel sí m jobb a n'jmzeii öazás, amely el akarja nyomni
— Össaetörta a köaaég bikája. Szabó Farenc
a többi nemzetiséget, mert az önzésnek mindkét faj- Szükségem van .TransaylvRnla'' Bink-féle konverzió
alá eaett régi betétkönyvre, az öt év alatt kap »ndó R ímetea ({yergyóremetei) lakóst a közaég bikája megtája vátak a fajokat és népeket teremtő Isten ellen.
ösaaeg 60*/o át most ké^zpáazben kiflietem vételár- támadta éa valósággal összetörte. A szegény ember
A faj vagy osztály Istenitése bálványimádás, smsly as
képp 3n. Cim a Cúkl Lipok kiadóhivatalában. 8—10 sérüléseibe a helyszínen belebalt.
p|ientUe':ésnyomoru4ág növeked iséhes vezet.—Tisztán
nom; szú val váltam el tőle. Ezt az első olasz szót még a
vonaton lestem el az utasoktól. Gzen második akadály legyőzése után most már jobb hangulatban folytattam utamat,
amit növelt az est rendkívüli szépsége és varázsa. A közeli
babérerduk fűszeres illata valósággal elárasztotta a környéket, majd a Iák között valódi ; és nem szerződtetett! lulemilék gyönyölü csattogásukkal andalítottak el engem és egyszerre az utain csak a tengerpartra érkezett, melynek egészen cseD'lr-d tűkre tiszta ezüstsziniien csillogót a telihold
erős iKuytlj-n. Mikor e^y jó órát mendegéltem, megpillantottam a nagyvárosszeiüen épült Abbázia legelső villáinak
én palotáinak körvonalait, majd asztali járda következett és
márí.i Abbázia elején voltam. Alig megyek még pár Bzáz
li-|iHdt, szemben jön két sétáló tiatalember, megszólítom őket
uémetül, bogy hui van a legközelebbi Bzálloda, mert én bizony t-rősen fáradt és álmos voltam. Szerencsémre tudtak
vnlaiuit németül és megértettem velük helyzetemet. Együtt
sAláltunk tovább, kölcsönösen kérdéseket intéztünk egymáshoz és csodák csodájára kisült, hogy ők magyarok.
Örvendezve térünk át a magyar beszédre és ük elmondották, hogy apjuk a liá'ooru alatt, mint pék olasz fogságba
került, itt maradt Abbáziában, családját elhozta Magyarországról, most nagyon jól megy a péküzletük, van egy kia
házuk és az abban levő, épen üres vendégszobát nekem
éjszakára tel is ajánlották. Oda is értünk éa én rögtön nyugvóra
tértem. Másnap reggel villanyossal az alig félórára levfi
l.ovranál>a mentem át, a németül is beszélő villanyoskalauz
megmutatta nekem, hogy hol van a „Villa Atlanta" oda
bementem és a hallhan fogadott engem a tulajdonosnő, Frau
K
Panaszkodott, bogy előző este éjiéi ulánig hiába várt
engem. Megmagyaráztam késésem okát, mire legényét elküldte
a matugliói állomáson hagyott podgyászom után, amit rendben meg is kaptam. Frau lt
egy tilj év körüli osztrák
hajadon volt, igen előkelő családból, aki mint néhai Ferenc
Józs»l bécsi palotahölKyp, érdemei elismeréséül a császártól
különös kegyként engedélyt Kapott arra, hogy bár nem volt
Frau CHHk Fizuiéin, mégis használhassa a „Frau" megszólítást. 0 mond'.» igy el, tebát elhittem neki és udvariasan
(inádige Fraun;-.k szólítottam.
A másnapi első közös ebéduél bemutatott engem a
pensio többi vendégeinek. Több kevésbé szép hölgynek is
és kevés illetve egy szépnek. Volt itt német, osztrák, angol,
cseh atb. Olasz csak egy volt, ez volt az a bizonyos egyedüli szép női hölgy, aki anyanyelvén kívül tökéletesen beszélt németül, franciául és angolul. Kerestem a társaságát,
hogy gyakoroljam vele az angolt. Uát eléggé gyakoroltuk is,

eaak ax volt a kár, hogy a saive nagyon beteg volt saa-

génykének. A szivgörcs minduntalan elővette. IJát ez elég
baj. Xo de nem erről akartam irni jelen elbeszélésemben,
mert ez Lovranában volt, pedig elbeszélésem cime: Abbáziái
emlék. Hát kérem, folytatom.
Mikor három napot kellemesen üdültem Lovranában éB
festői környékén, sőt már a tengerben is fürödtem, dacára
a kora tavasznak, elhatároztam, hogy másnap átrándulok
Abbáziába, egy kissé körülnézni ott is. Heggel villanyoson
át is mentem, körülsétáltam magam ezsn a szép világtürdőlielyen. Meggusztáltam a többemeletes szállodákat, kisebb
magánpeuBiókat. szórakozóhelyeket, a gyönyörű üzleteket és
hát a járókelőket is. Délben egy vendéglő terassz&n megebédeltem, utána pihentem egy kávéházban, majd rövidet
fürödtem egy strandon és ugy ti óra felé a tengerparti sétányon leültem a padra, nézegetni a délutáni korzó fényes és
tarka forgalmát. Ahogy igy nézdegélek, szemben jönnek velem mosolyogva a trieszti kedves ismerőseim. Szívélyesen
üdvözölve egymást, pár szóra leülnek mellém a padra, kölcsönösen elmondjuk egymásnak 8 elsőnapi időtöltésünket,
közben ujabb ismerősök csatlakoztak hozzájuk és egyszerre
vagy l°2-en voltunk ogyütt, nők, t'éitiak, öregek tiatalok vegyesen. Egyszerre csak az egyik hölgy azt indítványozta,
bogy a szép alkonyi időben tegyünk sétát Volosca községig,
a tengerparton végighúzódó mintegy 4 klm.-res gyönyörű
sétányon. Az indítványt a társaság egyhangúlag elfogadta,
engem ÍB magukkal vittek. A nagy séta alatt kitűnő volt a
hangulat, a társalgás nagyon kedélyes és élénk volt, csak
éppen reám hatott kissé nyomasztóan, hogy a társaságból
senkit sem ismertem, de még az engem bemutató öreg házaspárról sem tudtam, hogy kik éa mik. No de igy is jól telt
az idő, észre ae vettük magunkat és sötétedésre beértünk
Voloscéba.

van. Tagadó válaszomat ő kétségbe vonta és erősen állítgatta, hogy én igenis kell ismerjem Faludi direktort is. A
végén kedélyes vitává fejlődött ez a szócsata köztünk. Ö
azt állította, hogy én ismerem Faludit, én bogy nem I A
végén tréfásan felcsattantam, hogy azt mégis csak nekem
kell jobban tudni, hogy ismerem-e Faludit, vagy sem! Ő a
körülöttük ülő társaság hahotázása közben togadáat ajánlott
fel nekem egy üveg pezsgőbe, hogy be fogja bizonyítani,
hogy én igenis ismerem Faludit. Persze álltam a fogadást,
mire az öreg ur felemelkedik a székéről és e szavakkal
nyújtsa felém kezét: .Kedves öcsém, ha a trieszti vonaton
nem éltette meg a bemutatkozásomat, akkor legyen szabad
újból megmondani a nevemet: Faludi vagyok, a budapesti
Vigazinház igazgatója 1* Óriási kacagás tört ki éa pár pillanatnyi elképedésem után magam nevettem legjobban az elvesztett fogadásomon.
Kölcsönös kimagyarázkodás után aztán a társaság
követelte a pezsgőt, de miután ezt ott kapni nem lehetett,
felültünk H tiakerre, visszakocsiztunk Abbáziába éa az egyik
kávéházban meg ÍB ittuk a pezsgőt, de tekintve, bogy közben hamisítatlan budapesti cigánybanda is került oda, egy
üveg pezsgőhői több lett. Hogy mennyi? Ne bolygassuk a
rég eltelejtett részleteket 1
A reggeli napfelkeltét a kávéház terraszáról élveztük
és mikor a nap már a Monte Maggiore orma mögött „másodszor" is felkelt, akkor fejeztük be a vesztett fogadásom lekvittelését.
Délfelé járt már az idő, amikor a mindjobban leapadó
társaság utolsó tagjától, Faludi színigazgató úrtól is elköszöntem.
Többet az életben soha sem láttam öt 1 Mert még pár
napot Lovranában töltöttem s onnét Olaszország máa ezép
helyei felé utaztam.
De ennek a kedves éjszakának emléke mig sokáig
kisértett engem. Tavaly — olvastam az újságból — meg
halt Faludi direktor, ez a kedves, bohémlelkü, nemes karakterű és nagymireltségü művészember.
.Tehát ez volt az én abbáziaí emlékem. Ha unalmas
volt, hocsánatot kérek az olvasótól.
Elmúlt ez az emlék is, mint sok-sok más emlék is.
Az abbáziaí emlék egyik főszereplője is elmúlt, a másik?...
Még nem

A nagy séta a kitűnő tengeri levegőn ugyanosak felfokozta éhségünket, ugy bogy az egyik fiatal nagysága indítványára betértünk egy kia kerti kocsmájába halvacsorára.
Ez mindenkinek jól esett (csak éppen nekem nem, mert
mintán halat nem eszem, más vacsorát kaptam) ugy, hogy
utána kedvvel idogáltuk az erős olasz bort Ugy 1U óra felé
a hangulat már igen élénk volt. En a budapesti öreg nr
mellett ültem és társalgásunk közben Budapestről kezdtünk
beszélgetni, majd a színházakról. Egyszerre csak azt kérdi
tőlem, hogy szoktam-e, ha Pesten járok, a Vígszínházba is
járogatni. Igenlő feleletemre azt kérdezte tőlem, hogy hát
ismerem-e annak igazgatójátV „Hogyne — feleltem — igen
jól ismerem az öreg Ditrói Mórt még Clujról (Kolozsvárról)". M E G V E S Z E M báró Orbán Balá«a: „Székelyföld" olmfl
No de kérdi ó, nem-e ismerem én a Vígszínház másik igazmüvének 3-lk (Háromsiékmagye) kötetét. — Olm a
gatóját Faludit ia, mart hát Vigaainháanak két igazgatója
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Nincs szarni, csat omló könnyeink patakja...
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3-lk oldd.

gomb 1780 as felirattal. As évszám fölé 3 megfejthetetlen betű van vésve, amlie islnte rá lehetne fogni»

Mindennap olvasunk hireket és eseménye- gyergyószeotmiklósiróm. kat plébánia hogy székalyrováBlrás.
Ugyanitt látható 2 bronscsákány, amelyek valószík » lapokban, amelyek habár, pár Boros jelen
régiségtárában.
nűleg testvérei az E'délyl Muzeum Ejyesület régiségtesben, a szokásos rövidséggel ia jönnek, de
tárába elb°We*ett és sslntén innen szármxró c«ákányokFelbessMhetetlea értékek hevernek Ismeretlenül.
sohasem biánysik mögöttük egy-egy megdob»
.A templomok berendelései és folsserelésel kÖBt uak, nmei"** RojVa Márton világhírű régiünk megijoQtd tragédia s az a soha meg nem oldható sck érUkea tárgy van Ssasegyüjtve s as aüg pár bő állapítása sserint a gróf Lásár-féle b'rtokon leltek más
együtt. Ugyanitt látható J . Ferenc csássárrejtély, amit Embernek, vagy Élet-nek hívunk. aapea Gyergyói Muaeum ée Könyvtár Egyesületben 9oakdarabbal
valamely fontoBabb Iratáról lessakadt császári pevan
elhelyeave,
As
Írott
M
aaálé,
a
Rákőcai
levelek,
a
E« a két, footosnak látBSÓ tényező, mint
fassobrok s a sseréayen meghuzídó néprajzi tár- csétje..., stb.
egy közös egymásrautaltság, as életadottság- régi
Jobb oldjon a fal mellett, 14 darab dombormű
gyak már sejtetik, hogy egy ilyen vidékrn sok értékes
bnn. nem egyéb, mint örökös viaskodás a nagy s még több érdekes doloi lyüjthető ösBza B menthető faragáfu stsclo kép áll egymásra rakva, esek valÓBzlnü
természettel, amely aztán előbb, vagy utóbb meg a jövendő ssámára." Eat írja Vákár P. Artbur SB ittóí a mestertől Beá.-m^znak, aki as itteni örmény
templomkertté* falába körbe elhelyesett képeket la
egyesit az anyafölddel, akárcsak, mint valami 1914-ben kiadott .Gyilkostól Kalauzában'.
faragta. A szoba falásak jobb oldalán mdg két 17-lk
Ezeket
a
sorokat
olvasva
felkerestem
Láísló
Igdivatját mult, értéktelen tárgyakat.
Bzármasó Mária-kép van, sajaoB aaonban
nác főesperest, aki volt szíves iurgmutatnl a régi plé- századból
Da hiszen ez a természet rendje...
egyiknek
a
nagyobb darabon ki van égve. Van
bániaépület egyik szobájában elhelyezett és még fel- még eseken vászna
kívül néhány más szentkép is, de esek
Igen és mi ebben kereasttk aat a sovány do'gozatlan régiségeket.
szerintem sem képeznek muzeális ériéket
\igaszt, amely körül még annyi sok más ssoA 200 éves plébánia epületben.
A szekrényben felhalmoaott könyvekről, régi Iramoru kérdőjel vibrál, de amelyekre soha, de
Amint belép as ember a plébánia udvarára, mind- tokról majd a jövő ssámban fogok részletesen Imi.
sohasem kapunk feleletet. Hogy vannak érthe- járt féltünik eg« ódon, magaaletrjü épület. Kigl vasBléneeay Alajos.
tetlen, váratlan és megmagyarázhatatlan dolgok ? rácsos ablakaival, vastag falaival es a papilak már
egymagában
Is
késs
törtéoelem
B
lépve
a
folyósé»,
un. igen, mert nekünk embereknek caak esek
H Í R E K .
o dilon nagy ssekrények állnak a fal mellett
l 'hetoek az útjelzők és életstációk, amibe bele- jobb
.Muatuml Könyvtár*, .Moaeuml levéltár' feliratokkal
A g h e o r g b e n i (gyergyószentmiklósi) örmény
törődni nehéz.
Innen egy nagy terembe lépünk, at ol most a helyi szertartású rom. kath. Egyhárkőrség temploma200
Mert vannak dolgok, ugy az életben, mint cserkéBscBBpat rendes otthona van. Jobbra, egyik mellék- évea fennállásinak és Vákár József plébános áldozóhalálban, melyeket sem a hit, sem a tudomány szobának a falába elhelvesett egy kőtáb át találtunk: papságának 25 éves évfordulója.
uem tudnak megmagyarázni.
Fo'yó év augusztus hó 22-én, v a s á r n a p lesz
Curs, Industria
Gheorghenl (Gyergyószentmiklóson) BB a Hilaadó egyPl. Ha most vigasztalni próbálnánk egy
— rectlme aumtibus bumllis
házi ünnepség, amit BB örm. asert. Egyháztanáca
rg) embert, aki fiatal feleségének még frissen
parocbl J <Bephi S.ko Anco 1738.
rendez, templomának 200 éves fecnálása ÓB szeretett
hantolt sírján zokog, aki egy édeB, kacagó
plebáaosnk 25 éves áldozó-papaágának évfordulója algyermeket várt B helyette a halállal fogott
Tehát jövő 193S évben lesz 200 éves fz az kalmából.
kezet, ami — talán — egész élete boldogsá- épület.
EB B szép magasztos ünnepség Dr. Sahag Kogiin
Egyetlen adat a Gyergyói Muzeum és apostoli kormányzó, Őméltóságának részvételével, a
gát, döntötte romba? Ha most azt mondanók
Könyvtár Egyesület megalakulásáról. követkeső sorrendben leba megtartva.
ennek az embernek: legyen erős, hiszen es az
1 DMelőtt 10 órakor ünnepi ssent-mlse, segédVlsosatérve a terembe balfelől, amint az első ajtót
élet rendje! Ssülettflnk és meghalunk I.. „Azt
bünteti az Ur, kit szeret"... Fel a fö! ön férfi!. felnyitjuk, erős dohos levegő cssp szembe a kicsiny lettel éa az énekkar közreműködésével. Szent beszédet
boltíves szobából, Mnden további szemlélődet mellőzve mond: Dr. Fejér Oerő albalullai (gyulafehérvári) preKérem, sz embernek sokat kell elbirnia, — egy
porUp'é üveges szekrényen l^nagyságu papírra látus kanonok. Te DÍUOI.
hiszen, uézze kérem...
leszekflgye'meB. O vasnl kezdem Éppen az 1913 ban
2. Egyházközségi diazgyüléa, a plébánián.
Vájjon mit nézzen, kinek és mit hidjen es megalakulandó egyesület meghívója került a keaembe
3. Délután 2 órakor köaös ebéd a „Central* éta szegény, lelkileg összetört ember? Hol és Szabó György apát nr aláírásával B mintegy 130 teremben.
gyergyóaaentmlklósl
egyénnek
a
névsorával,
akik
még
kinél fog magyarázatot találni arra, hogy hÜBé- majdnem valamennyien élő szemé yek.
As Egyhástaaács ana kéri idegen vendégelt, akik
elszállázolásra Igényt tartanak és a közös ebéden résst
ges élettarss, a jó és szép lelkQ fiatal asszony
A meghívó saövege a következő:
venni óhajtókat, hogy esen szándékukat Bziveekedjenek
ilyen hirtelen és éppen az anyai elhivatásának
.A XX lk szássdban város muz um és nyilvános legkésőbb folyó hó 16-lg as örm. plébánián bejelenteni.
esett áldozatul?
könyvtár nélkül nem marsdhat. T ibben értekestünk
Örömmel ás jóleső érzéssel hozzuk aa örm. BgyKi tudja megmagyarázni azt a mélységes esen ügyben éB megtud'UT állapítani, hogy es lehet- hástanács
esen a kötelességén jóval felülálló, nemesen
titkot, melynek lényegét, a mindent átlelkeeitó séges városunkban ia, sőt azon néaetben is meg- szép elhatározását, melyben a hit erősségét, az Egyháa
egyestünk,
hogy
feltétlenül
szükséges
a
haladéktalan
éB templom eseretelét és annak a férfiua* megbecsüfantázián keresztül, sem tudunk megérteni?
cselekvéB. Mint korosabbat és mint olyat, ki több lését látjuk, akiben nemcsak a papot, de mint Igaa
Amit ha keresnénk, kutatnánk, ugy a földönrégiséget őrls és egy pár könyvtárt is gondos, esgetúli hatalmakkal kerülnénk összeütközésbe. És met bistak meg a gyűlés öassBhlvásával, mit esennel embert Is csak tlsztelal és becsülni tanultuk.
bien Bzép és lélekmentő ünnepség mindenegyes
nehéz lenne áthidalni azt a szakadékot, amely szíves készséggel lessek meg.
mozzanatáról, réssletesen fogunk bessámolnl a „GyerH kétkedést, vsgy hitetlenséget, mint tagadást
A gyűlés tárgya: „Csikmégyel muaeum éa könyv- gyói E'.et" kedves olvasóinak.
állíthatna szembe az egy örök igassággal, — tár ösaseállltása.*
— Halálosán. Makkay Zoltánná Drotleff Adél
lítennal.
A régiségtár. julins hó 29-ée, aüg 32 éves korában meghalt. AB elTovább Bsemlélődve szemközt a fiion egy ablak halt nrassionyt, Valea-Stramba (Tekerőpatskon) helyezA halál keserűségét nem teszik édesebbé
az okoskodások és a filozófia. A halált semmi, mélyedése körül felaggatva régi bokályok, lu'scsok, ték örök nyugalomra, akiben — a saámos rokonságon
vörösréa evőtánylrok, Bzopókás füles findasiák, kivül — Dr. Makkay Domokos ügyvád naokabugát
le semmi aem tudja legyőzni. Csak tudnók lég- pstlnás
háromazanu essréplábasok és régls túrós faborltók a gyászolja.
it'ább biztosan, hogy van valami bennünk ami- komor környezetet kiesé élénkebbé teszik szerény szó— Fürdő ás üdülőhelyeken nem kell a 8
nek sorsa nem függ a keletkező, vagy muló változatokkal. A bal sarokban m'ntegy 2 ÓB fél mét-r napi tartóskodás. A Cfr. vezérigazgatóság egyik
viiágtól ? Van-e szellemi életünk melyben a tér magas lngalra üres tölgjf-.oszlopa látható olyan amilyen legu'óbbi rendeletével, hatályon kivül helyezett minden
ido kérdése nem számit? Vájjon a lélek, még most la sok kolostor folyósóján méri a szerzete- eddigi intézkedést, ami a 8 napi tartózkodást előírta.
sek uulandó földi életét. Mellette egy r°p"d°zet», meg'
Tehát: minden fürdő éa üdülő állomásra BZÓIÓ
(•melynek akár otthona, vagy csak börtöne a némult boBBfu ísádokfakéregből készült havasi kürt...
iest, a halál után rátalálnak e arra as együtt Am'nt tovább jntok, hatalmai, kovácsolt, már rozsdás jegy azonnal érvényes visszafelé is, 00 kim. belül
egy lejes aviacia bélyeggel, mig a 00 kim. felül fél
élésre, ami ott tul, az otthont, a boldogságot, vasláda vlosorltja felém töménytelen sárjalt.
jegyet fizet az Illető.
« gyermok kacagást jelenthetné.
A falon balfelöl fakelybek, rânazar/asagacc?, ráci
Ugyancsak nem bzükaégas semminéven nevezendő
harci eBskös gyanánt vasgolyókban végződő ostor, 3 Igazolvány, avagy látUmozás, mert a jegyeket csak aa
Hiszen, ha est tudnók....
ágn fagyerlyatarló, elgörbült eaövü elöltöltős kován állomási pénztár bélyegezi.
Mort a gondolkosó elme és a velünk stü puska,
huwütö vaanyára, g. aacsoB karabély, görbe
;
— A Ditrau (ditroi) templomi hangverseny.
hit, jogos vagy fölösleges egymáeközti török kard s minden ami csak elképzelhető régiség
A „CNIkl L -pok* utóbbi Mániában hirdetett templomi
hi t-t csinálják és idézik elő azokat az árny» létesik, a falon egymásmellé került.
hangverseny a legszebb Biker j tgyebnn ment végoe. A
A sroba jobb felének tutayomó részét egy öveges, hangversenyt nagyszámú közönség hallgatta végig. A
körlliöttunk, amelyek különböző érzéseinkeresztül tesznek reménytelenekké, szár l á b r a m r e l t BB apróbb és kenţtsebb dolgok megőrző n ü ort L WlÉ BM» konzervatóriumi tanuló, (Mendelson)
alkalmas Bstkrény foglalja el. A bentlévó tárgyak- Preludluna éa Fugájával veselie be. A hatalmas orr.juízugett, csüggedő emberekké, hogy végül sére
ról talán később Blkerül ssámot idoom.
gona kellemes bugása s s ssép sima játékban ÖBBSO> f z Élet és Halál jelentőségeit találgatva,
Node nézzük, ml van a földön Bzana-ss'jjel. —
akkrrdok ast éreztették, hogy mesteri orgonajást'Timi jót, semmi szépet, ne érezheBBünk ma- Mindjárt aa ajtóaarkánál egy mOvéazl faragású fonó folyó
tékoa kezelte a mrnualókat teljes rákéasültséggel. A
gunk- körül.
kerék hever, mellette letört angyalszárnyak. Tovább iLÜsor II.—VIII. lk Baámalban Lőrincz Z .u^ska müvéaakét kiselejtezett templomi .slal.um* szék tölti meg aa nő, batalmas, kellemes aengéaü alt hangján koresslül
•
amngy is kicsiny ízobának majdnem nejy dét. Ezek Luigl LUÍÍ, G. orges Biset, Mozart, B J Í hovtn, Ferd
ta mégis..,.
hátábos egy kocamai gyűlés jelenetet ábrázoló kép, Hiller, nagynevű mester-ik müveinek Imádságos zengéAbban a mindent átfogó, ssivet és agyat melynek jelentőségére csak aa ajtó fdlé irt .Elvtársak"
sét ömlesstelte a szivekbe, assal a kellem as érzéssel,
"Kyaránt gyilkoló nagy csendességben, szitkot megszólításból lebe ne némi következtetést vonni.
amli esek a müvek magukban rejU-n»k. Művészies, felkiállté, vagy lélekbeborulásod szomorú perceiMellette konlrasstként, tgy püfpököt ábráséin! emelően szép voit, mindenegyes szám előadása. — A
ben, hidjól Utenben Makkay Zoltán 1 És as ö akará fassotor van a falsak támasztva, amelyet aa idő dürani (ditrói) vegyeskar Imája a .Nabuco* operából
végtelen, kiszámíthatatlan jóságában, amellyel vea foga oly annyira deformált, hony inkább lehet te- László Utváa karnagy veaényléBével kedvesen hangzott.
kinteni egy értéktelen tüskének (bocsánat a haEonlatér ) P. Lukáea Masavét mlsslós atya Bzentbeazédob^n a dacNemei v<tgy eujt, minket embereket.
mint annak, aminek eredetileg alkot/ja ezAnla. A már nak és senének felemelő hatását és Bzépaé-fút tárta
Es mikor már nem birod as ész és lelked említett
vasládának, két combköaéplg érő óriási méretű hallgatói elé, a tőle magszokott ékes szólás» >1. A renháborgását, amikor azt hiszed, hogy bele kell megúszott csizma támaszkodik, mig a bal aarokbsn dezésben tevékenyen résst vettek: az oltáregy.et elnökpusztulj a változhatatlanba, néssól fel a csilla- aa óra lábánál egy művésziesen bogérformára ková- nője, Dr. Puskás L venténé és Dr. Lőrincz J zief plégos égre... Keresd a mélységet ás magasságig csolt cslsmabuzó van lábaival felfelé fordítva. Hogy bános. Ilyen mtgas nlvóju hangversenyt több «ör sziÉgy jch-voit.
kat, hogy megtalálhasd benne Istent és as ö klvU még ml mlnd?n vsn Itt éa ml lehetett azoknak vesen élvezettol hallgatnánk:
— OgyéBssrgi hir. Mdtas. ru György éB Bajkó
országát itt lennt a magadnak lelked nyugalmát. a rendeltetése, annak csak as Isten a megmondhatója.
Az ablakok belső párkányán, amelyek elég fuka- Ignáca VarvÍB (várhegyi) kőmuokások ellen eljárás
És ne feledd: .Ast bünteti as Ur, akit rul engedik
be rácsaik között a világosságot, sok ér- indult, mert iltaB állapotban as őket csendre Intő Cslkl
Méret".,. tehát, csak ... Légy osendes szivvell" dekes epröság vaa. Olt csillog egy aárgaréa toron)- Lajos Ciumanl (esemafalvi) köaaégi blrét lessldták.
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— Augusatus 20. Saent Irtván BIBŐ magyar
— Meghalt Bürger Albert. Bűrger Albert Két butoroaatlan ssobát koros szeptember l-&r«
garason uri ember. Cim a kiadóhivatalban
király Ünnepe, melyet nagy kegyelettel ünnepelnek sörgyáros, aa erdélyi Ipari ás kereskedelmi életnek
meg évről-évre nemcsak a magyaroV, bánom aa egéaa kimagasló egyéalaége 1937 augusatus hó 8 án Targu
kath. keresztény világ. Mig azonban Szánt I itván elaó Mures (Marosvásárhelyen) meghalt, 76 éves korában. Hirsch-Bzanatorium háta mögött bekerített belSÖSég eladó. Cim a kiad^BNO.
magyar király Ünnepét M igyarordzágon augusatus 20-án
— Aa emberiség jótevője a D-. FöldeB-féla
ülik — 8 ekkor van Itudip^stan Szent István király So!vo piru a. A legideálisabb hafh<jíó, vértlsztltó és
jobbjának ünnepélyes körülhordoaása — addig máa epchsjtó Bzsr. Egy doboz 20 LH gyógyBBertárakban Keresüuk egy jokarban levő 18 oollos gattert
országokban a katbollkuaok szeptember 2-án emlékez- és drogu riékban. — Készíti Dr. FóldsB gyógyszertára,
magvetőire. —Cim: Har^hta Bink, Mírcuro*.
nek meg Síent litván királyról. Igy Írja elA as egye- A r a d .
Cuc.
i-s
1-10
temes egyházi naptár. Emek sz egyetemes egyházi
— Késelés. Knláoyos György P.aesll-de-ios Egy aaorgaimaa, jó magaviseletű flut tanulóraptárnak az elóirásáhoa alkalmazkodva a Sancraienl (káBBOcaltiai) cigányt lóvásárból klfo yólag Majlát Jinak felveaa Dájbutát Jakab vegyeakereskedi,
(^slkszentklrályl) Szánt litván bucsut nem augusztu* ssef, Gergely József, Oyörgy és Lajos Baját házábaa
Qalmeffaget.
1-2
bó 20 án, hanem szeptember 2 át kOvetó vasárnapot megtámadták éa borzalmasan össaeBzurkálták. A Bsevagyis sseptembar 5én tartják meg. Ugyanakkor leaz renc^étlen ember állapota válságos.
a renovált és gyönyörűen kifestett templom mag— Mikor a kösségl rendőr köabelép. Dobrláldása IB.
bán litván Suienl (gyergyóujfalusi) korcsmájában Ele- m
m
Qwrvai M i .
— Hegjelentek aa u j eser tejesek. A mult kes D. Imre esőse éB Mihályd»ák János ÖBBaeaaólal- y Röntgen éa kvaro gépekkel berendezett m^
héten forgalomba hozták az uj ezer lejeseket. Aa uj koztak, majd dulakodni kezdatt. Sfőcs Mátyás községi
papírpénz h*t szín összetételű a középen a ktrály képe rendőr Mlbályilrfák segítségére sietett B Elekest a kard
jávai ugy elverte, bogy az esetleg epyilt Bzemét el is
van rajta.
E Sanmartin (Cslksaenmártonról), M.-Ciuc (Csik- 9
— Aa Orsaágoa Magvar Párt nnggyüléae. fogja vesslteni.
•3* szeredara, a Siefan-cel-Mare-ucca 15. Baám alá £
Siemptember 3—4 én tartji az Országos Magyar Párt Erdélyi Kárpit Egyesület o filc i osstálya 1891—1930.
nagygyűlését Sf.-Gheorghe (Ssp^lazentgyörgyön). A két
d
éttiielyazteiao..
Szám
35-1937.
napos magyar összejövetel tárgysorozatának ÖBSZJE
Rendelő-érák:
délelőtt 9-12 aa dalután 3 - 5 . 9
Érteaités.
állitása most van fo'ytmatban.
£
Tisztelettel:
As
E.
K.
E.
C
iki
0
íztálya
1937
évi
euguutus
— Augusatus hó 10 tői kezdve drágább a hő 19, 20, 21, 22. és 23 ik napjain társas klrándu'ási
posta. A ponta veBérigsigatósága körrendeletben er- rendez a Kelemen H ivasolba, melynek utiterve fi
ledtette az összes postahivatalokat, hogy augusztus
E
2—8
a
hó 10 tői uj postai díjszabás lép éleibe. A változások következő:
Augusztus 19-én (oütörtökön) Indulás a reggel
a következők:
<5 órás vonattal, érkeeés Tjp'ita (M troshévlzr^) d. e. A gimnázium közelében a Sumuleu (Somlyói-felé
A postai levelező-lap ára as eddigi 3 lej 60 baul "/'
vezető ut mentén. 1. Kiadó 2 szoba, előszobás
'/|9
Iinen az OFA vasútvonalán folytatjuk az
helyett 4 lej lesz, illetve a levelezőlap alapára 3 lej utal órakor.
lakás 2 pinoalakás beiyiaéggel, II. Ugyanott
a
Lomás-p^tak
felső
folyásáig,
honnan
gyalog
me50 bani ea 50 bani a repdiő bélyeg. Képes lapra az gyünk a Dragui esucs alatti éa a báró Bitff / uradalom
még kiado, 3 szoba, konyha, kamra, fürdóazoba,
eddigi 3 lej helyett 3 lej éa 50 banis postabélyeg ra- tulajdonát képező vadászházlg. Itt töltjük az éjszakát.
verandáa lakás, 2 pióca helyiséggel, 1931 évi
gasztandó.
szepttmber hó 1-től. Érdeklődni lehat a „Csiki
Augusztus
bó
20
án
(pénteken)
reggel
6
órakor
A napilapok postai szálliiása 1* m igdráguU. U áuLapok" kiadóhivataléban.
2—a
vételes küldemény d ja 1000—10000 lej értékig 10 Uj. indulunk tovább a Dregusra, R'chilisre, majd a Pht(2 102 m.), ine'y a K-ilemsn H .vasok legmagaA peiizepuíilvánvoknál az eddigi tarifán kivüi roora
20000—50000 lejig 1000 lej,níint 2 lej, 60000 tői sabb csusia. Esen a környéken meghá'ui^.
AuguBztus 21-^n (-zimbiton) foktatjuk utJ'iktt 4* Hölgy közönség sslves tudomására hozom, hogy * r
100 000 l' jig ujabb 1 lejflsetendó. A távirati pénzesMr
a
hármasbatárig,
melynek megtekintése uíáa az I va
utalvány i&rif'ij* 100—10000 lejig 50 lej. A sürgős
«ebátyámtól a
Söpatak völgyét keressük fel. AB éjszakát aa Iiva-patak -0K
távirati átutalás dija 60 lej.
SSr
felső
folyásánál
töltjük.
«SUtánvételei csomagok után ezentúl a retd.is
Augusztus 22-éii (.aiárnap), a pitak medrét kötarifái kiviil 1000-100.000 lej értékísr 10 lejt keli
es
azt
1937
augusatus
15
töl
fi<etM. Mxd^n elkönyvel; küldemény feladó vevénye vetve megyünk pg^ssün a Bangra fürészgyár ipirvasu
az Albsrt Siód jr-féle (Szeotlélek-ucca) házban
vonaláig, bol a ránk várakozó pá'.yakocsin ers^zkediin^
után 1 lej íi telendő készpénzben.
be
Palota
1
vára.
A közönséges level postai dijsflabâsa mm változott.
-a* lo /Bbb vezetem, abol mindennemű nöi aaabó23 át (hétfős) a maroshévlei Bii ffy- -3K aagba vagó munkát gyorsan és pontosan rnr
*Sr
— A Magyar Part a rokkantak érdekeben fllrdónAugusztus
tOlljük, majd aa esti 8 órás vonattól
ntazunk -3* elkészítek. A közönség BBIVUB pártfogásai kérve:
1
Az Országos Magyar Pírt elnöki tanácsa éB parlamt ntl vlBBza M.-Ciuc
ZSr
-9*
Csíkszeredába,
hová
este
lúl
órakor
«r
csoportja Cíuj (Ko ozsvári) augu^ztui 3 án megtartott érkezünk.
•«í
jseegyüttes ülént-ban foglalkozott a hadirokkantak felülR Bzvétell d j fít'mélyeDkint 600 lej, mely összeg- -0* E g y t a n u l ó t felvesaek, kosát neikül.
vizsgálatának ügyével. Az együttes Uléa sajaálatla'; ben bent
foglaltatik a tuli <* vatu i u'iköltn> g. egyszer:
állapította meg, bogy a rokkantak felülvizsgálat < a'kal- közös étkez°B
2-3
eR fu'd s Tjplits (M irosktvlzer) valaruaval uyiivánva'ó t^vídisek következtében olyanok, mint pgyéb f«lme:ü
mxxxnoitíatm
6
V'ói'c
a
kiadnsok.
akik eddig rokkantat nak voltak nyilvánítva, muaka
J lin'k'znl lehet euţuiztns hó 17 lg a Dirr üzkepeseknoii minősítettek, rokkant Igazolványaikat lő ük
Pályázati hirdetmény.
bevonták éa ezáltal nyomorékok rokkant nyugdijuktól letben, hol a részvételi díjból 100 lej előre flislendó,
(diirói) egyháztanács, — pályázatot hirmegfosztattak. Az eln jkl tanács m-gbizta a parlamenti maly összeget Indokolt vissaalépés esetén sem téríti det —A aDlírtu
nagy templomban felállítandó 2 drb mellekcsoportot, hojy Illetékes halyen járjon tö*be ezen sé- meg az egyesület.
U;y aa E. K. E. tagokat, mint vendégeket szí- oitár elkésziiósers. Fdliateiek: 1. A meilekoliároz stírelem orvoslása iránt és kérj i, hogy ujabb fel'dlvlzBlussá, — pontosan a főoltár stílusában (leo-gótika)
vesen
lát a VBBető.-iég.
gálat ala bocsássak azokat, akiket most buw esztendő
oldandó meg. 2 Felépítmény faragott tölgyfa, — aa
M. C uc—Csíkszereda, 1937 PU;UPZIUÍ 10.
után éppsn GDgBégQkre fosztanak ro»g jojraikró1,
oitar ibztal márvány. 3. Mjretek : BBdieaség 3 in., magassága 560 m., malyGóge 120 m. 4. Mi&diuben a főoilár
— Tovább folynak az anyakönyvierösna
irány ad 3, da a fei&pitm :nj ben ciak egy márvány-szokoskodasok. Dr. Abr^htu J izsef a legutóbbi várbor nyer elbclyezöst. 5. A pályázat hatarideje szeptemmegyei IÓDSCSÜ'ÓJ alkalmával Bzóvátette azokat »r
ber 15, ami torra a tervrajzom es kólisegvetes a piee;öi<»ko:íkodíEokat, nmeiyaket a ghimesl anyakönyvek
bsnia hivatalhoz, benyújtandók. 6. M.ndan fulviiagosib-n elvövctn>'k és róm. katb. Báüiők gy^rmekoit telje& asombolyal Bohn-féte téglagyár kttfinő mitáat meg.-íd, aa Egyhaztanács.
sen önkényMdBn görög kitho li-UBokcak könyvelnek el.
nöaegfl oaerápkáiyhál mlníea sz'nbeu éa n*gyAzóta most ojsbb iiysn sér^lmeUrői erteBÜ ünk s csat
aágbnn kaphatók. Kívánatra galilag mintakönyv
áll a nigyérdemll közönség rendelkezésére.
» napokban is Dr. Abrt.h'm ügyvéddel tizenöt OI.VBB
Sanmartin (Osikszentmárton) községÉiltkeaőkl Ugyanott a híres
esetet közösek, ahol róm. katb. szü ők gyerrupkeit
ben 6 hold szántó, 3 hold rét es
egyszerűen gör. sa.holiku-r.ik jegyeztek ba az anya-

m

orvosi rendelőmet

m

® Dr. Waitsuk Ferenc, belgyógyász. ^

„Lőtte" nöi szabóságot átvettem

Bálinth Vilmos, női szabó.

CSERÉPKÁLYHÁK I

könyvbe.

BOHN-CSERÉP

— Halalos szerenoseílenség. Po'otziy L vízió
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
34 ÉVSN Cozmeni (iosmárii) l»kós KÍSZOCÜÓ', d.<szVát
Képviselet:
fuvarozott a Nyergesen ktrcen'ül. A szektráról o'yao
Jakab
Sándor, M.-Oiuo -Oaiksereda
sz>-r.'Ecse:)enlil uírott le, ho.íy ngy kőratáara es'lt.
Strada Composesoratnlal Nr. 7.
Ü—
Unl)0i boifö s«riiió'i Basaved _-;t, anelvbe bnlthiU.
— Vájjon könnyít e aa utasok heyzetén
a CPK v-í r f;fl2<!»tjflégáabk aa a lepuUbb r>ndr*lete,
tn lyb o (í rend^li, bo^cy a későn érkező vsgylB a Jegy
tVi.^-tol lekéB-tt u^sok is MszáHha'.nnk Jegy nélkül
la
U $2 iadu ó vo-itra, ba előző- g a for « miia v*vu i
tiíitvl lelóröl 100 ltj eliu-.ébeo lgaíolvá?>yt váltaosk,
ir^'.ypek alapján » k» -uz birságin>Titca j
t sd *e
UTASSAL.— F-J UR-r'il a kíifl s: elínyi-^ p ez S r-rf ra a Societăţii (Cooperativei) Proprietarilor BAIIoréati- i ili megoldható e ? H'azan ba már r rd-ii jegyTuşnad, care va avea loc In ziua de 30 August 1937
vétflier < t.tci idő, akior a 100 h cg IgnFo'-.any kivti-la orele 9 a. m. in BAIIe-Tusnad, In sala mare din
„Eldorado".
tisara slr.cri 8 fi u as mlad :n°»«pprn |pmtr>,d vagy
p d g HU!VO* blr«ái<II-.FLSt. I>ká!JB R.z lanne bolyén,
O r d i n e a dc zi:
bogy h von itok 'tiduhainaV pi'lanatá'g még m nd g
1. Constituirea adunării generale.
adjanak kl az állomHS pénztárak jegyekst B tuikorán
2. Primirea membrilor uoui şi slabilira pârtilor
ne Bziiot
k be a jp^yklrdüsát.
de participare.
— Felhív a*. Micd.noí. a< él'aicl, m-gvei éa
11. Raportul general al Dircc|iunci.
községi koí^iwuira^.ioüa'í ( IS^tvieiiőli, al-.ulm'itoUak,
4. Raportul- comisiei de ccnsori.
tzakn unVt oi, mu inidok btl ) akik aa u'olsé 4 év
5. Propunerea Dircctiunei pentru ştergerea prealütt aiirsutat vií-a.tették a ny>lvfl:«gi mla't, p«iv<-s- lcn|iunilor şi datoriilor dubioase şi cvaularea nouă al
Ledjinfk mielőbb m"gküld»ul Bţver.klrt vagy többen inventarului.
egyttti lf\él vagy lpvciejő 1; p u j%n a következő »d«LI. Raportul directorului mcdical.
toiat: Niv, u olsó szolgálati minőig és h)lv, azolgá7. Votarea bugetului 1938.
latl év (<bból mennyi számítódik he a nyutdijhp),
8. Propuneri eventuale.
kért-e nyufd i»», l.ul k.y-eBo'.t jogorvoslat az ílbocíáConform ari. 33 din statute, pentru valabilitatea
tas pücíi. A M 'gysr K sgard.ipArt K íipon'ja, Olorbeluhotărârilor adunării generale, se cerc '/, parle a acţiulij'ev. Kígflle F.rd oand 60.
nilor reprezentate şi prezenţa alor 10 membrii, cel
— A helybeli hadkiegészítő (Ceroul de puţin. IN lipsa acestei condiţiuni, adunarea generală
reorutara) panasaekrdnyt kerea magvetőire se va ţine la 10 Seplemvrie 1937, fără considerare
A beiyb»ii hadklegéítzitd psr^ncsrokság megvételre la numărul acţiunilor sau membrilor prezenţi.
kersa egy 60 cm. cioiyaégü, 60 cm. Bíélossígü ós
Băile-Tuşnad, în 15 Augusl 1937.
1 m. 20 cm. magaaaágn vassBekrényl. Ajánlatok a Preşedinte:
Cercul de recrutare parancsnokságbos terjaszteedőt B'Ő

Convocare

adunarea generală ordinară

Prof. Dr. Mlhal Şerban m. p.

Myaaatatt Vákár Uajnyeadátákaa, Mamr«n-0(a<

2 hold erdei kaszáló és házas belsőség eladó. Cim a kiadóban.
g 10
Felcaiki autóra 7 elemit végzett flut
pénztárnoknak felveszek. Oim a
kiadóhivatalban.
r-j

Meghivó
a Csiktusnádl Gyógyfürdő Birtokosai Társulatának
(Szövetkezetének) Tusnádfürdón
1937 évi augusztus hó 30-án d. e. 9 órai kezdettel,
az Eldorádó nagytermében tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tárgysorozat:
A közgyűlés megalakulása.
Uj tagok felvétele és jogaik megállapítása.
Az Igazgatóság általános jelentése.
A felügyelő bizottság jelentése.
5. Az Igazgatóság indítványa a kétes követelések
és adósságok törlésére és a leltár újbóli értékelési1.
2.
3.
4.

tárgyában.

6. Igazgató főorvos jelentése.
7. Az 1938 évi költségvetés megszavazása.
8. Esetleges indítványok.
Az alapszabályok 33. §-a értelmében jogérvényes
közgyűlési határozatok hozatalához a képviseli üzletrészek V,-ad részének és legalább 10 tagnak jelenléte
szükséges. — Ezen feltételek hiányában a közgyűlés
1937 é v i s z e p t e m b e r h ó

10-én,

a megjeleni

részvények és tagok számára való tekintet nélkül fog
megtartatni.
Băiie-Tuşnad, 1937 évi augusztus lió 15-én.
Elnök:
Dr. Serban Mihály

k.

