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labo1. inkább volna lâtjogitu u^ga agy magyar megye
fóaökaek. Mi egyelőre art >a kétségbe vonjuk, hogy
A lioaiai Ulilkotó. A klsaataat áDamak Blaalal
A S i.-Gjeorghe (4ep3iaaea<györ.;yI) Baékely Nem eaaek a buiovluai Arpádaae valami Mae voma Árpad
il iiüum ajabb tarajaiét adj* amiak, hogy él ea aemseióbes. A Cereaiul-lál pddlg elvárjak, hogy legyen találkoaóia megtörtént. Kétaégtelea dolog, hogy aa
itn fejlődik 1937 évi azeptoaabw hő 4-ea délutéa, következte», abban aa aseinea, ha a dolgok oda civi- ötveamlllióB lakésságu három utódállam jeleatée aulyt
•ro.- az 1707 bói Baáraasé caiámeaasági aaékely llzálódaak, b«gy Criknak vtgy a HbM asekely megyé- képvisel a mai Barópa merlegében. Remáaia aagy
I- ./->. felavatja a a aagy közönség rendelkezésére be- nek as élére akaraáaak ma^-ar m?gyefőnöktt állítani. éléaraktárával, Csebetiovákla hatalmú fegyveriparával,
M->rt eljöhet még as as idd, B U a r oct diktálj ', u Juţb.izlâvla óriási ayep>anyag késsletével aem megA c-umeueflági aaékely háa eredeti székely 8ti egyttuélő nemietek karmoui- -^k saagtereaMnét kstta- v teodő fegyvertárs. Krthető tehát, ba a mai körülméuyek köKött, a v lágbékének olyan könnyen felbo•j. 0 « rp>i.t. A muaeum aagy palotájához, melyaek atgeeaek iát* ku'iargoadeu^ ru haté válsága idejen aa egéea világ figyelme Sinaia
t.; i lósBomsaédeégában lapu! meg, ugy haaoalit,
Kji-raiík édea anyjához. Előtte kii, flvae udvar
Ugyancsak a székelyéi val foglalkoaik a Caientu1 felé fordult.
e. nagy gaiambdacos kapuval. A háa etil caak egy másik sséma holmi • .eskáaáaaal kapcsolaibaa.
Maghalt Soool Aurel. Socoi Anrsl a Nemzeti
.„m eperfa hiányzik a alóla a nylaagő majoraég. Kiemeli, hogy a bíc«kásások Igen gyakoriak s fóidJa Parsiitpárt Cin) (koIoaBvári) Bzarvessténsk elnöke
s nit belsejebea megelevenedik a Baékely műit. e asoknak előidtsijs aa alkuból, amelynek legnagyobb meghalt. As erdélyi románság nemzeti kttidilmsinsk
a éiubiibao, a falvakon, a bútorokban, aa etreo- fogyassioja s faj s képoe m<)g táplálékáról is lemon- vezorharcoiB volt Bsool Aurel, akinek tsmetéién megiííbda, a faragott ajtókeretekben és diSS«B gerendá- dani, oiakhogy napi pállnkataagjái előteremtse.
JelSDlsk s Nemistl Parsbztpárt egész vezárksrs is a
im f 'Uüait a székely nép ieramtó erejo, ezermesterB téren nem akarnok vitába szállni a Curentul-lsl. párt iiirvezetsk kUldüttségel. Socol Anrel nyílt, puriigtud* nzeilema, művészi hajlamainak erős és egées- Tdkéletsiso Igsss van. Hlt-eo ml is ugyanezt si/juk tán veieti román forfl volt. Egyike a legkiválóbb
s.jfov lúürili.le; mint nyitott könyvből ugy tárul elénk essiesddk óla. Siatlaitlkákkr.l igazoltuk est s Bsomoru jogászoknak, sklnsk még as lmpárlumváltosás előtt
vMlri jeDyes Kárpátok között lakó Bsékelyseg egdfls valóságot, hogy ml vagyuns a Isgnsgyobb alkohol nagy tekintélynek örvendő Jogi szemináriuma volt,
t.?ií a g> öoyörli nemzeti viselet, a falon függő ru fogyasstók • «nnek a követMtmónyekép nálunk fordul amelyben s C.uj (kolosavári) egyetemen tanu'ó ifjúsáa .^ai, a közmobdásos vendégsaeretet, a kényelmes siő a legtöbb alkoholos bürtény.
got készítették elő vizsgákra. A legnagyobb ritkaság
mxgasra rakott ággyal, a tisztaság és rend sseretate,
Fariangi ••«ionban aiy mulk el nap, bogy ne volt akkoriban, hogy valaki, aki Soeol-féle jogi ssemiu p^nos fehérnamtta Indákkal, aa ünnepek tlsatelete oyilna a bicska i ne ömleoe. a teslvár>vér. Sajnálatos náriunibsn volt, vizsgáin ns ment volna keresstttl. —
r; ik'iöró mozsárral, a aaorgalom éa muoka a kama- vaJóiág ec, ami miatt piru jak koJJ, mert ma már Socol Aarel, a Munlu Gyula Isgtzllkebb környezetéhez
-it,, heverő baltákkai, csákánnyal, a nagyok iránt ott tartunk, hogy egészen ránLUtötte a bélyegét sz tartozott, skivsl a vezér minden lépését közölte.
rje,'EjU'íáBU'.ó tisztelet a falon függő király képekkel alkohol • mint ktdvsi oiem get tálaljak fel az megun— A Nipnövttég
ülése eJdii. A genfi Népc: h m^iy vallásossággal aa elmoaódot ssent képekkel nék, a ml slkoholoj jő hírnevünket. 8 ha a kttssok szövetség
ttlóniaks előtt vagyuk. Súlyos, nshes
ié í.HdDb emlékekkel. Bbbőt as alacsony házacskából vetődő ldogen kutató neme 'égig siklik rsjtuak, salate •dók tesalkAaat
lamé! ennek a nemietkHal teherepül a lélek a visasasaáll a múltba s talán ugy trezeUk, mintha a c^maszárból kliogi bicekát tBtlsnségnskpróbára
végvárát.
A Spanyolorsságban duló nagy
i ,;-.'ke.y látogató közönség boldog gyermekkorába, keresné. Maholsap lsx.konofc.uan is ugy fogunk laere- nagy pusstitáa egy esztendő
multán is dühöng, mindea
,:u..or még minden olyan régi, olyan eredeti ál olyan pelnl, hogy nyereg alstt puidtjuit a butii él ctUma- aépisövetságl Inteimény létesése
dacára. A kínaiiZikWy volt.
ssárbsn hordjak a ikalpoló >.éit. U^y-e milyen ssép japán háború kitörésinél som éressük áldáaos elhárlté
iess
?
.
.
.
Szeptember 4 én délután 5 órakor pedig megtevékenységének senuni eredményét An ahweasialal
siol'il ez a kicalny ssékely hás. Feltárja keblét as
események Is lesajlottak anélkül, bogy komolyan flgyeu ódoknaí. Megmutatja ast, hogy ŐBeiok BZ Ő falat
Manapság caak egy bdáraak van jó dolgai Dj lembe vette vdaa bárki in a genC baMakat A mait
túioti milyen nóiakat énekeltek, amikor szivük szere- ctak ugy, nn as a tanar rv -ián. Bit aem mi moadjuis, tanúságai alapi la nem eok reaéaayeí aéabetSak a
.emsiel éa magasracsapi életkedvvel dobogott; mag- na Inasik falnértebl. As Jvr-rsal c mü iapiárauak Nteisöveteág M ülései elé. Kiadta marad a régibaa.
uns.i'* bn^v
milyen meséket «félteklefekvő hasábjain mnadia siv t.t
m a wnec*H n*rf
â vUácbea aadlg eg*f Mébb IMsaa> oiD) jikaeic, megmutatja, hogy j i kedvebea hogyao kategóriába tartoaik. Bgy ttt«i«sii ae^. pu>«;v:»4
hada'aak a legywaa aidra tfasiaaBadA IriWaésIr »
s^nüuii, t&neábaa ia énekébun az egykori taekeiy BBámitetta ki, begy as ettaol kezéplxke akbaa a
érvéayeeiléaak. — Ugy aéa U mladea. s « a gzaft
•t-iteny es leaay. Vaaárnapdélutáai haagulal ümak el áv folyásáén 166 napot lenitettek, mig a et»nnepek gondolat air<
egdd valónkra • ngy éreaaüc, hogy seép, tlsaU aeákely aaáaa 210 vett. Vagyla minden ienl*eei napra egy
f>.uoan sétálnak, amikor enaek a kiciiny káaaak a egeaa én egyharmad a»p aataet eeett. A leeleet a
A kermimy továM
adepjük.
ban 866 napra kapták a tanár urak. An (Játomul
btlpeiHlkájéoak ayacedteág
I> i egysteramlad áthat aa a (adat le, hegy egy riat a n«nép:skoláimak ea a bddeg rceáestre álmegy eurápti betysetáea. Btaek
testet a fdBMaradáauk bistositékát miadoa eaután as ételbe ia éa B M J B kéeblvala) eet t«»tl ecetbe vaa a kemlar váileeás kéedáeibsa ia. AkaltIjy aatáa beldeg na—iwoteeaen lelik a biva
- i n kivül as erkücai törvények állal létnboaoti
baa a
10-éa taigkesdMé gaeá aépjaivet«-a. (jéetfA képesik. H« kiaiate—iéayeiak gyara lilnsaah idei* án Hegy aa áMaa peaso a eoa k<ab»- néd i ^ t *«H*eéo> **éu Imséial nesn lehet a kertágra.
8
mlndiBl
elég
jlnanni
asgláija
aa
Ualvtr
i ->ia»i -.» fajiődaek, erójádiak eaállal ml is, as atéde*,
méay lávoaiséeél. KüMsieea aem addig, amig Atlétieft lue^iátjut éa Mptea-ayasm tapast aljak aal, begy da aaért BOB vállalja • bareM azok ellea, ak
ixeayetak éietébaa .A z w i n » réezt
a aéf
tikai ievék«ayeógát bo nem fejenia. BgfébMnt a |egi
•emi ii erkilat• «raj* attika'.
ár. i a
VvKS^if M. M i t I NNHIII ' • ' • H l NIWMII fW*
Panaisk vanufca MaakáabistesltéPáastárrale. tartamáeak ata*eé bsiértde|e 1986 február 19 vegyis
A lapek caak a napokbsn bmeelták a gaiatl Maakáo a pari*»*! megalakításInek 1984 febraár hé l f é a
iislneilé vintliéget, saeft egy afgmenbáa ftMUriá- történt idefétü osámüott négy isrtsail.
sára évi 900000 lajt kiay^ett el mér aeásedlk easte
Mmgyeremig éa a Inaaaiaaá áttaaeeA k4UUi
-°t roaáa eajtébaa
' ~
H Uáaymk m éWérért
a t g j t v s i M n lehet wáaei<—i, A siaalal
fent az^giat vitába
éa adékkil eigyoatrraou kistpanaak légkör
Ueaataat kaafewnda kitigymlsl meni heasnan tárgya••> ii>«r .tájéka akarattal e t a taij*
taeokat fe yuotak Bárdejey OacareaM magyar követtel,
•rnlyMl aat a UvaikeatetéM venla U a világMjlé,
• • w fó«eriiiBBtlji alleá, • ,
h) iietéat hap. A aae hegy Magyareznág és a aáaaalaal áUamek visaaayábaa
•v ,k(aia a a
z aeeáa éa Merült mi jalal a hsüg erten én n iegker megjaval*•"•ai vel M t i m i , aüat a
ilyen nyUvá»vo t. Aeertééal
-.f-jíc«e»fc s U n sbáléjái a
1'op is.uiak, a
A Magyar Párt közgazdasági szakosztályának
kod*«ak.
táM| i
e a pwtetoéés ped- Sft-Gfceorghe (Sepstsztgyöf^yón) szept 3-án
«Uîrdiit Ha Maz tat a fMsfc "gj Ist» a*
jatett
megtartott nyilvános gyűlésén előteijesztett
c-lyet • • -*
- - Hm pedig aa
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Neizetí I r a n aiato-uiepelje.

Apróságok.

üalig

-• ok e aagyi
Blattal még a a a lehel l a U ,
« ţitaaak. Aa Uaivetwel még •asz rafcfcitt kl
o<r»i Ki tudja, a l fag kirabbaaal emögtl a
«aláa mögül. — Mert, begy BnUaa ~
i' üyja mtgát sokáig plaakálal, as Maeayea. Heg
«-">, hogy ha sseayeaébAI mladea aapra jut egy
««1 és soha ki aem merttU Mert sem hiasattk, hogy
volna valaki, kinekmultjárál aaayi keapromlitálot
emit lehetne Imi, mint amennyit as övéről Inak ellsaHogy mennyi Igas belőle, aal a bíróságok fogeldónteoi. Anoyl aaonban blaonyos, hogy nem aöfog a haraszt, ha a Bsél nem fújja. Valami oka kall
itgyea annak, hogy már a fajromuok la Illik a nemz«tm«nlést ttaletedtó Universul
« • igaagatójáL
•

határozati javaslatok.

_

Imát teari a gyégyanenk hlăaya ealatt. Nagyon
• a paaaaa, bogy a btttagaegélyaőbói mladv-aklasana vaa, csak aaafenak aem, aktk ast fenntartják. Maholnap aljin aa idő, alkar a ayagdljMatOegtarheléneket jelent as
Még pedig alyaa magterheléal, amit aa
;u évefcea étflaettak a aminek
len kirfilazények kiaött Jegük van.
Kivteesiak vaonak. bagyaa fog akkor kötelsaeégtaek
péaatár. Vajjoa a e » o
fogja njabb teboml sátáni a Matesltott tagak aaaugyis
lélegső rétegét? Mert a SMataal Bgyí
mellett neheaaa hihető, bogy kl tudja elégiienl n
tár a jogos követeléseket

J

Magyar prefektus ls vaa Romáaiában. Nem ml
állapítjuk eat meg, mert ml arról még álmodni sem
nuroénk. A Curentul értealt bennünket erről a ceudáió', termáustesen a legnagyobb méltatlankodás baagJ >i. ötorojinetl megye prefektusa volna ea aa Apáti
Ariur — Árpád aevU magyar, aki allén a Carentnl-nak H
nak u a kifogása, hogy miért nlsci magyar vidéken,

«
n

I. As erdélyi magyar baakok halyzet* az adŐeaágreadeaáaek a a banktörvény ntán. Átoaoportoaitáamk és
njjászarvezéahk a aMgjanág közérdakéMk MgfeleUea. Elftadó Ur. Uebraczy Bila, Braaov (Braaaó.1
1. As Utazágoa Magyar Bírt oagygyüUee aegállapitja,
hog7 a plasBgyi aaervaxetíeaaig erad»fayahéat a aagyar
aép ebai hitelazBkaégletd aem aUgithetilk ki a eansk követkeatébea aária bekövstkmatt gazdasági iaf«rioritáaiaak
•ékabSUaa aaak akkor kertlkető «I, ka a
gaadaoági erajé^ péaxOgyi m«gzzerveslee a«g2. UiMthogy a baakok. >iat tókagyüjtők a atókfoak
prodnktív eélok felé iiiayitói, a kapitalista gasdeeigí reádazarban fontoa leladatra vaaaak kivttva, amit *sid<«z«ríat
máa hitalaaervak aem tBlthetaek be, a aagygyüláe a magyar
néprétegek életérdakíban állónak tekinti, hogy á pőnaügyi

*w

MŐI K A L A P O K

megazervezóanól a magyar tőkéval biró a réizvéiytárzaiági

formában raüködöbankokra különtte Sgyelem fonlittaeaik a
biztosittassék, hogy szak teljeaitheaaéa bitelesersl le hitelnyújtó teladatukat.
KÉZIMUNKAANYAGOK
3. Minthogy az Bougyis oaeklly magyar tőke, amely
É8 ELÖNYOMTATÁS ff a hitelélet
ujjáéledáaénak alapjául esolgálhataB, a hltelszerAZSURI
ENDLII
J zé« Ib hitelnyujtáa izempontjából lullyal alig bírd kla
tőkékké töredesett e esaket t töndlkekst aea foglalja mi-

GÁBOR ÁRONNÉ-nil, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC)
Oetavian Barbet háaában.

£
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gasabb egységbe, aem erkölcsi, sem gazdasági szempontból, művelésügyi minisztérium hatáskörébe, hogy így a törvény
nemzeti irányú, egységes politikai célkitűzés, a banktőkék alkalmazása szakemberekre bízassák, ami garanciája volna
mai megosztottsága mellett nemcsak a gazdasági válság annak, hogy a törvény végrehajtásában csak az ország gazután bizalmatlanná vált nagytőke elzárkozottsága állandó- dasági érdekei bírnának döntő jelentőséggel.
V. Az ingatlanforgalom korlátozásai. Előadó Dr. Aszsulna a konverziós törvény következtében imobillá vált kiaebb
intézetekkel s rajtuk keresztül a magyar néprétegekkel szem- talos Sándor ügyvéd, Clnj (Kolozsvár.
ben ia, hanem utja vágódnék még annak is, hogy legalább
Az uj mezőgazdasági törvény első részében, valamint
népünk kis takarékossági tökéi, mint betéti tőkék táplálják az erdélyi löldreform-törvény 47-ik szakaszát értelmező
gazdasági életünk vérkeringését a igy a mai helyzet fenn- egyszakaszos törvényben a törvényhozó nemzeti érdekek
maradása a magyar népnek a forgótőkétől való teljes meg- hangoztatásával oly intézkedéseket hozott, amelyek sértik
iosztottságához vezet.
az alkotmány 1., 5., 17., 12»., 130. és 131. szakaszainak
4. A nagygyűlés parancsoló szükségességnek látja intézkedéseit a a romániai magyar kisebbséghez tartozó
ezért, hogy a azéttöredezett magyar banktőkék nagyobb román állampolgároknak jelentősen megnehezítik mezőgazegységekben tömöritteaaenek, melyek legalább egy-egy közép- dasági ingatlanok vásárlását a igy lassan földnélkülivé tétebank tőkeerejével bírjanak, ezekre támaszkodva a jelentősebb lükhöz vezethetnek, ezért a nagygyűlés kimondja, bogy :
erdélyi városokban (Cluj, Targu-línres, Braşov, Satumare,
1. A magyar kisebbséghez tartozó állampolgárok nem
Oradea, Arad és Timişoara) a magyar hitelélet gócpontjai tekinthetők a két törvény minÍBzleri indokolásában irt nemépüljenek ki s ezek mellett éa ezekre támaszkodva a helyi zeti érdek szempontjából veszélyes elemnek és tiltakozik
hiteligények kielégitéae céljából minden magyarlakta megye minden olyan értelmezés ellen, hogy a magyarság iiai ilyeszékhelyén, akár önálló intézet tormájában, akár fiók gya- neknek minősíttessenek adott esetekben.
nánt, részvénytársasági pénzintézetek működjenek.
2. Kötelezővé teszi összes megyei, városi én községi
6. A nagygyűlés szükségesnek látja, hogy az egye- tagozatai részére, a törvényeknek tagjaik körében való alatemes gazdasági célok elérése érdekében a magyar jellegű pos ismertetését.
pénzintézetek szorosabb együttműködési kapcsolatot létesít8. A magyar kisebbség fainak jelenlegi mezőgazdasági
senek és tartsanak lenn a másfélévtizedes jogi személyiség- ingatlanait oly vagyonnak tekinti, melynek csökkenése a
gel biró Erdélyi Bankszindikátns kötelékében.
magyarság létalapját veszélyezteti a ezért a magyar kézen
ti. Kimondja a nagygyűlés, hogy csak azok a pénz- lévő mezőgazdasági ingatleuok minileii elidegenítését a
intézetek tekinthetők magyar jellegűeknek s a magyarság magyarság egyeteme ellen elkövetett bűnnek minősíti.
egyeteme csak azokat fogja támogatni erkölsi erejével, melyek
4. Mindkét törvény sérelmes intézkedéseit felmerült
kifejezetten vállalják a magyar jelleget, ennek minilen követ- konkrét esetben az érdekeltek által alkotmányellenesség
kezményeivel.
cimén megtámadandón&k mondja ki.
II. A magyar kisiparosok megszervezése. Előadó Szabó
VI. Adóügyi sérelmeink. Előadó Dr. Patzkó EleméiBéni orsz. képviselő, Brasov (Brassó).
ügyvéd, Oradea (Nagyvárad.
A nagygyűlés aürgősen szükségesnek tartja a magyar
Határozza el a nagygyűlés, hogy Őfelsége, valamint
kisiparosok minden irányban való megszervezését.
a kamara éa szenátuB előtt részletes adatokkal igazolva fel1. E célból helyesnek találja, ha a magyar kisiparostárja a folyton súlyosbodó alábbi adósérelmeket:
ság a szakmai érdekek védelmére íb fejlesztésére közös
1. A mezőgazdasági ingatlanok megállapításánál maBzervet létesít, más nemzetiségű iparostársaival.
gyarlakta
területeken az egyes lüldkategoriák jövedelmező2. Szükségesnek tartja, hogy emellett a magyar kisiparosság gazdasági szociális és társadalmi érdekeinek elő- ségét aránytalanul magasabb összegben állapítják meg.
2. A magyar iparosok, kereskedők és azabadl'oglalkosegítése és védelme céljából megtelelő cim alatt, egységes,
zásuak adóalapjának megállapításánál aránytalauul uagyobb
országos jellegű magyar szerv keretében tömörüljön.
III. Végül szűkségesnek tartja, hogy a magyar kis- jövedelmet vesznek alapul.
iparosok politikai és népkisebbségi céljaik kellő megisme3. A községi adók és tBxák kivetése nem az államirése és hathatósabb védelme érdekében, az O. M. P. kere- hoz igazodó pótadó formájában nyer megállapítást, hanem
tében, a Párt szervezeti szabályzata alapján, kisiparos-szak- külön szervek mérlegelésére van bízva, amelyek az előirt
osztályokat létesítsen.
kvótákat sem tartják be.
Mindezeket a nagygyűlés azért tartja szükaégeanek,
4. A magyar lakosság közmunkákkal, állami iskolák
hogy ily megszervezés utján, a magyar kisiparosok a léte- és görögkeleti templomok építési költségeivel kétszeresen,
sítendő szervezetekben tanítást, támogatást és védelmet sőt sokszor háromszorosan adózik iskolai én olyau egyházi
nyeljenek a igy az államnak értékes polgárai, egyházaiknak célokra, amelyekhez semmi köze nincs.
hűségeB fiai s iajuknak minél öntudatosabb tagjai lehessenek
5. A felebbezési eljárás, a bizottságok összetétele és
3. Az uj mezőgazdasági törvény életbelépésével járó felfolyamodási illetékek előirís» folytán, a legnagyobb mérteendőink. Előadó Gróf Teleki Adám földbirtokos, az Erdélyi tékben sérelmes és jogorvc>«..ut ulig nyújt.
Uazda szerkesztője, Uioara (Marosujvár).
13. Az állami és községi adókat magyarlakta vidékeAz 1937 március hó 22-én közzétett mezőgazdasági ken a legnagyobb kíméletlenséggel hajtják be.
törvény egyes intézkedései a homályos szövegezés miatt
7. AZ ilyen behajtási eredményeket a pénzügyi közekülönböző értelmezésekre adhatnak alkalmat, amelyek esetleges rosszindulatú beállítás követbeztében súlyosan érint- gek éppen a magyar lakosság védtelen kisebbségi helyzetére
hetnék a magyar gazdatársadalmat. Ezenkivűl a törvény az való tekintettel, a végrehajtási eljárás legkirívóbb megséráltalános mezőgazdasági érdekeket egyes helyeken szem elől tésével érik el, még a törvény által védett ingóságokat is
téveszti vagy elhanyagolja. Ezekre tekintettel mondja ki a felelősségrevonás nélkül elszállítva az adózótól és kíméletlenül elkótyavetyélve.
nagygyűlés, hogy:
1. Utasítja központját éa a parlamenti csoport tagjait
hassanak oda, hogy a végrehajtási utasítás szövegezésénél
világosan éa félreérthetetlenül értelmezteaaenek azok az
intézkedések, amelyek homályos fogalmazásuk miatt különböző magyarázatra adnak alkalmat.
2. Utasítja a központot és a parlamenti csoport tagjait, hogy a törvény alkalmazásánál hassanak oda, hogy a
magjar gazdatömegek ne csak a terhek viselésében, hanem
a törvény előnyeiben ia részesüljenek éa e tekintetben ne
legyen különbség az állam polgárai között.
3. A törvény éppen a hiányos és hézagos volta miatt
nem lehet végleges megoldási tonnája, isak kiinduló pontja
az ország mezőgazdasági életnívójának teljavitási, rendszerének átalakítási munkájában.
4. Utasitja a parlamenti csoport tagjait, hogy a mezőgazdasági szervezés nagy munkájában bevezetendő minden
lépést kisérjenek figyelemmel és igyekezzenek odahatni,
hogy a törvény hiányosságai kiküszöböltessenek és a magyar
gazdatömegek egyenlő elbánásban részesüljenek.
IV. Legelőink feljavítása. Szarvasmarha-állományunk
minőségének és mennyiségének emelése. Tejtermelésünk tokozása. Tejtermékeink értékesítése. Előadd Telegdy László az
E. G. E főtisztviselője, Cluj (Kolozsvári.
'
1. Minthogy a mezőgazdaság szervezéséről és serkentéséről szóló törvény alapján, a közeljövőben kiadandó végrehajtási utasításban nyernek szabályozást az állattenyésztés
fejlesztését és az állatállomány minőség- és mannyiségbeli
javítását célzó feladatok a tervek, felkéri a nagygyűlés a
Magyar Párt parlamenti tagjait, hogy e téren minden megmozduláat élénk figyelemmel kísérjenek, főként az egyenlő
elbánás szempontjából s ugyancsak élénken figyeljék az
állattenyéaztéare vonatkozó törvények és rendeletek kivitelével megbízott intézet (Institntnl Natioual Zootechnic) működését, hogy az állami támogatás és aegitaég előnyeiben,
állattenyésztéssel foglalkozó, magyarlakta vidékeink aránylagosan részesüljenek.
2. Minthogy a közlegelök szervezésére, kezelésére éa
kihasználására hozott, 1928. április 12-iki törvény, a szerzett tapasztalatok szerint, a kitűzött célnak nem felel meg
minthogy a szakkörökben ismételten tel vettetett e törvénynek
aa élet szükségleteinek megfelelő módoaitáaa, utasítsa
nagygyűlés a Magyar Párt parlamenti tagjait, hogy törekedjenek a moat érvényben levő tőrvény akár novelláris
megváltoztatására, akár nj, megfelelő törvénnyel való helyettesítésire. Különösen kívánatos volna e tőrvény kivétele a

belügyminisztérium hatásköréből és visszahelyezése a föld-
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A MÁRIl NEVENAPI BUCSU
programja Sumuleu (Csiksomlyón), Szeptember hi
11-én, szombaton este 6 órakor megnyitó éj bevezető szentbeszéd és esti ájtatosság. A szentbeszédet mondja Mahig Berárd minorita iormeavtanácsos magiszter Atya. — Este 9 órakor beszél
P. Ráduly Koloza
Szeptember hó 12-én az ünrep napján repgel
6 órától 12 óráig minden félórában szentmise —
8 órakor szentbeszédet mond P. Dnésy Ipolv, utina
ünnepélyes szentmisét celebrál Dr. Csipet L:;os
kanonok. — 10 órakor beszél P. Lukács Marszvet
misszionárius s utána ünnepélyes szentmisét mond
Biró Ftreno főosperes. — Délután 3 órakor befejező Mária ájtatosság.

— Köiségi taoaos valftbzí&sok & megyében
A b9lüeymiaiszter a fe o z ato-t c-i' l községi tauáuok
újra vála->z;áa-:t o'üóher hónapra tüzta ki ée p>cu-.
október 6 fn C c-'U (Cd cséh<ü>); 7 an J >s»ri (A'f&'uba;); 8 <Q Val^a-Strâmba (Tiütrőpáihfeor); 9ni pi-ciig
Topir.a Ciuc (Calktapoczan) ieez válapzias, m ed »
négy községben a községháza épületeiken. A ez-^ns
ragg-il 8 órakor kezdődik s ieglummbb dolután 3 arakor befejezhető.
— Jutalom a pénzügyi üsst viselőknek
4 ia ogy fi tanács legutóbbi üU-Hín 15 ezer lej jutámat
szavazott a belyi puiziigvigazgatoság tisz.vise.Óiihk,
a megye érd'koben kif.'jtett muakás3águkért.
— Kinevezés. Stipo? Kálmán képaaltőzott (eipv
oitatp) talárt a közoktatásügyi minisztérium kine?3zta
a Cthu'-I roroác
umboz.
A Budapesten szeptember 2—20-ig tartf-ndc
őszi lakberendezési vásár kedvezményes utuzán
igazolványai kaphatók lapunk szerkesztőségében
Bószegh Viktornál. A jegy ara 150 lej.

— Halaloaás. Siakváry Emil njur. tábornok
folyó évi Hzep'rmbtr hó 3-án agyvérzésben ni.eball
BudapeateD. Elhunytban Lí'tt r Marceli helybeli sjógybZaréBZ t«<*'.r rbitv j gyárija.
— MihaUcha a Gyilkostónál. A nspAtac
nsgy vendégel voitak megyénk legszebb terméíeeti
n G,lll'ORtOD',k. M.balrcbie, a N Tieeú
A mogyoró szedésének szabályozása. remekének,
Parasz'párt elnöke, M-tdgaaru fitítkár és P.ttrso! «eAhol a mogyoró termesztésével Baakszerfieo fog- uátor klséretebüU euiou meglátott. >ta a G»ilko<?tó korlalkoznak, óriási úszta jövedelmekről számolhatnak be, nyékét s közb»n hosszason eibe-iiaulgctatt Qjuor/honi
amint ezt pár évvel ezelőtt a rádión ls hallgathattuk. (Gfergyóssantmlklóaoi) T -odor AriBtasiu ügyvéddél,
Iz lilén nekünk a mogyorót Ingyen adja. T^lán a Nemzeti Parasztpárt csiki t^gozatáa^k egyik tagoez is oka, hogy oly kevés flg-elemre méltatjuk. Nem zati elnökével. Beszélgetése sor*n tzon caodálkomihiába mondják, hogy aminői BÓK van, aunaa kevéa az nak odott kifejezést, hogy a kormány a Gyl-ko^tóboi
értéke. Ea evben is jó mogyorót9rméa van nálunk. Da vezető utat ennyire elhanyagolja B ennek javítására
gondo'juk meg, bogy nem mindantttt terem ugy a Bemmit aem áldoz.
mogyoró, mint nálunk, aőt országos viszonylatban Itt
— Karda Mihály halála Mult számunkban
van a legnagyobb terjedelemben, mig. másust, hazánk közvetlen lspzartafeor rövid in közöltük, hogy Kurdi
legnagyobb részében nemcsak mogyoró, de még fa Blncs. Mihály 72 évaa köztiszteletnek örvendő Stedam'nic
Bz arrafijyelmeasethetne, hogy aa értékesítésre cjikazentdomokosi földbirtokos, hirtelen meghalt. Hv
vlgyáazunk.
lálát azivasélkiidás okozta. Mizel munka közben erie
A»on már rég tul vagyunk, bogy másokat oly a halál. Ott a föld ülőn, amelyet egész munkás életén
könnyen becsaphassunk, egyszer-kétszer megtörténha- keresztül akkora Bzargalommal, bacsülst^l éa páldáimutatö szeretettel dolgozott. Aujuiztus 30 án hily.eítatt
tik, da végül is ml magunkat károsítjuk meg.
Nálunk a mogyorót igen korán éretlenUl szokták örök nyugalom™ Kardi Mihályt, vármegyénk közöiségénak nagy réBzvéte mellett. Daliás, ai abapoií'ó
leszedni, ezáltal lg»n nagy kárt okozva.
élets végéig olyan büszkén vlaelő Bzáp faiti
Egyik a más elől Igyekeznek elhordani, nehogy htrlsayát
alakja örökre eltűnt közülünk. Emléke azoaban őrökn
anélkül maradjanak.
míg kell maradjon, mart becsülete, nagy, szép BZ°Tulajdonképpen a mogyorót nem bokráról, de t ily cialádot navaiő miata életével, igaa építő mu;amikor lihuilott, a főidről kellene felszedd, ekkor saép icáaa voit ennok a fajnak.
piroa, igaaán érett, telt belü éa valódi értéket képvisel.
— Nöi háztartási tanfolyam. AB E QíAa olyan mogyoró, melyet alig bírunk kifejteni, (Erdélyi Gizd. Egyesület) folyó év október 15 i t^tcaak felig érett, bele összeszárad értéktelen.
drftel hat hetes női háztartási tanfolyamot rendet '
Különféle mampu'áclókkal külső képét pirossá «umuleul (cBikEomlyól kultúrházban. A tanfolyam8
tehetjük, de ez közöuBégeB csalás, mert ezsel a bél- háztartás minden ágában rendesereB kiképzést ad,
tartalmon nem sagltettüok.
egyszerű és finom főzés, sertés-, baromfltenyéezléf,
Ezért igen kívánat 03 volna, hogy a mogyoró fehérnemű szabás és varrás, kertéBset, caecsejnő gonsaedése bizonyos Időig, mondjuk aaeptember 16 lg, aa dozáa, egéBZBégian, Btb. tárgyakban. A ta&folyam ioftysegésa vonalon Hitessék meg.
nes. A növendékek 600 lelt fizetnek a főaés közbeo
Nagy étdekünk, hogy becsületes kereskedelmet felhasznált snyagokért, amelynek ellenében az ebédcsináljunk mindenben s különösen vlgyássunk a jó kosatot kapják. Aa B. G. B. hasznoB k e z d e m é n y e z é s i t
minőségre, mert es aa alapja a további haladásnak.
közreműködésével támogatja a Szociális Misszió TárIgyekezzünk a cslkl mogyorónak jé hírnevet sze- sulat ÍB. Amikor erre a tanfolyamra felhívjuk a várrezni s akkor a mainál kétsaerte magasabb áron ls megye hölgykőaÖBBégének figyelmét, jóelóre kérjük,1
hogy a gondolatot saját érdekükben támogassák az»
szívesen vásárolnak mindenkor tőlOok.
aa érdeklédéBael, mint amilyen áldoaatoasággal azt*)
Szike Mihály. E. G B. megrandeal. A vidéklek réaaére a tanfolyam
hat heti tartamára bentlakás less biztosítva, a SzociáBgy szorgalmas, jó magaviseletű fiat tanaló- lis
nővérek felügyelete mellett. — Jelentkeanl lebet
nak felvasa Dájbukát Jakab vegyeskereskedő, Dr. Htrsch Hugónénál és a jövő Hámunkban m<r
Qolmekfaget,
adaadé réaaletea program iaerlnl
(_s
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József plébános papságának
25 eves jubileuma és a helyi örmény
templom 200 éves évfordulójának
Vákár
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Moei.
fel, majd kerületi papsága nevében fejezte ki
As „Uranla" mosgé-sslnbáa veaetőségétől vettük
jókiv&natait. Gábor György főszolgabíró a megye- a hirt, mely saerlnt, az nj Baesont folyé hé 4-én szombaton eBte 9 érái keadettel megnyitja,
ünnepe.*)
főnök jó kívánságait tolmácsolta.
Aa Afiiia veaotőaég, fáradságot és költséget nem
Már a mult számunkban megemlékeztünk
A különböző kulturális és társadalmi egyekímélve
minden lehetőt megtett, bogy kedves köaoaaéazokról a nagyarányú előkészületekről, amelye- sületek nevében Ssebeny Geró nyug. táblabíró gének aa uj aseaonban la — a legmeaaaebbmenó igéid1 a helyi Ormóny kat. egyház hetek ótavé örm. pgyházm. főgondnotr, Edvína tiszt, nővér nyeknek megfelelően — tudjon szépet és njat nyújtani.
As a kellemes helyiség, amit jól ismerünk, saln4 e z, ódi templomának 200 éves felszentelése a kat. zárda leányiskola tanárnője, Kuligovski
es szeretett plébánosa Vákár Jóaaef 25 éves János városi tanácsos, Kocsis Sámuel ref. lelkész, tén a kifogástalan vetítés éa a gördülékeny előadások
papi jubileumának méltóképpen való megölé- Dr. Csiky János kat. népszövetségi elnök, Boer melyet mindég élveztük, CBak keretet fognak adni,
ebhez a nagyvonalú éa fővárosi nivóju programhoa,
sére. EJ az ünnepség nem caak aa erdélyi ör- Artemie gör. kat. kanonok, László Antalné kat. melyet
a vuji.tőség as ui Bsozonra biaioaitott. Caak
ménység bensőséges ünnepe volt, hanem a oltáregyleti tag, Olescher Mária örm. oliáregy- néhányát említünk meg a köaeii műsorból, bizonyságául
g y e r g y ó i székelységé ia, amely együtt ünnepelt leti tag, Lengyel Margit a Mária kongregáció annak, hogy mennyire ssemalőtt iártották a közönség
uz évszázadok óta vele sorsközösségben élö tagja, Sipoa Ágnes a Székely Leányegyesület jó laléaét.
„A Páluooai fiuk", Zsákba m a c s k a ' . Nagyurméoységgel. Aa évszázados tradíciókon kivüi tagja, üdvözölték a jubiláló plébánost és mélerre tt közös ttnneplésre méltó alapot nyújtott tatták a kettős jubileum jelentőségét. Az ppostoii városi éjszakák', atb., stb., melyek egytől-egylg, hókereeztüt futottak a fővároaok legelőkelőbb
« jubiláló Vákár Jóasef közszeretetben álló kormányzó megható szavakban köszöntötte a napokon
mozijaiban.
ii;Ujz:ria egyénisége, aki 9 évi gheorgheni-i jubiláns édesanyját. A díszközgyűlést a pápai
Aa ui azeaont, folyé bó 4-éu, szombaton este 9
gvergyóazentmiklósi működése alatt lebilincselő himnusz fejezte be.
órakor, „ Vihar a sárgateogeren" Walaca Bsery és
roodoraval meleg szivével, sokoldalú kulturális
A közgyűlést a Központi szálló éttermében Clarké Gible legnagyobb tengerészfi.mjevel kezdik,
tevt'kenységével nem csak fajtestvérei, hanem 200 személyes közebéd követte, amelyen az melynek cselekményei jelenetről-jelenetre 6shova-továDb
mindjobban le köliK a néaőfigyelmét. Ugyaneat 6-én,
s g y u g y ó i ssékelység szeretetét is kivivta. apoBtoli kormányzó XI. Pius pápa őszentségére
vaa^rnap délután 6 ÉB este 9 érakor is vetítik.
Méltó u-ódjának bizonyult a tragikus véget ért és II. Károly király őfelségére mondott pohárSzeptember hó 11-én, szombaton este 9 érakor
o a g y u e v ü Görög Joachim kanonoknak, aki aa köszöntője után több emelkedett hangú pohár öa vasárnap 6 és 9 órakor, a .PáJ-ucoai fiuk" Molnár
unoepeltnek nagybátyja volt.
köszöntő hangzott el. A jól megrendezett, lélek- Ferenc halhatatlan regénye, fiimon.
Tekintettel afilmek hosszúságára éa hogy pótkéA ünnepségre már saombaton előkelő ven- emelő ünnepBég mély benyomásaival sokáig
pek éa aktualia híradók ia vannak, aa előadasozat d.
degek erkeztek: Dr. Sahag Kogián aa örmé- emlékezetes fog maradni a résztvevők számára. u. 6 éa eBte 9 érakor pontosan kezdik.
nyek erdélyi apostoli kormányiója, Dr. Fejér Az Orsz. Magyar Párt járási tagozatának
A műsoron szeroplö ütmek román és magyar
i utó aiba-iu'iai (gyulafehérvári) prelátus-kano intézőbizottsága a legutóbb tartott gyű- nyelvű szöveggel jönnek.
Jdgyek elővételben a mozi vezetőségének lakásán
HO:,, kiknek társaságában voltak Alexa Ferenc lésén a gheorgheni (gyergyószentmikgcrla-i Ozamosujvári) örmény plébános, Begéd lósi örm. kath. templom 200 éves fenn- Btr. R'g. Ferdinánd 25 asám alatt 1B kaphatók.
fe;ii"á2ével Lengyel Zoltánnal, aki aa ünnep- állása és plébánosának Vákár Józsefnek
Szerkesztői üzenetek.
25 éves papi jubileuma alkalmával
ségek alatt a püspöki tolmács szerepét töltötte
be, továbbá Gogomán Antal dési ügyvéd, a jegyzőkönyvi átirattal emlékezett meg. J. K. Köszönjük megkaptuk.
juriiána plébános rokona. Aa előkeld vendégek
1937 évi tuţusstua bó 22-én megtartott intéző- Mozi kedvelő. Jól tudja, mert a moai uj sseaonját,
a délutáni vecsernyén vettek róBzt, ahol Bálint bizottság! ülésen a nagy gyűléssel kapcsolatosan letár- csakugyan szeptember né 4 én este kezdették meg.
Hogy miért hívják moainak a mozit? Eradete egy
Akoa karnagy vesényletével aa énekkar hatá- gyalt fontosabb előkéaaltó tárgypontok részletes megkicsit bomályoa, da ha jél tudjuk, eat a Bzót, egy
vitatása
utáa
Dr.
Gaál
Alajos
elnök
megemlíti,
bogy
a
sos énekszámokat adott elő, majd este aa Ipa*
közigazgatási választások 1937 év oktobar bó Ismert magyar Íré ajándékozta a magyar közönségroi dalárda szerenáddal köszöntötte a magas városi
25-ére lettek városunkban kitűzve. Utána pedig lendü- nek. Azonban, névmagyaroaltáaon eBeit át éa • moait
vendégeket és szeretett elnökét a jubiláns letes beBséddsl emlékesett meg aa Itteni örmény templom ma már filmszínháznak ia hívják.
Vákár plepánost.
200 éves fennállása éa plébánosának 25 éves papi Mit szól hozzá kérem ? Aa alábbi levelet egy kia lányttnn*p!őgbeorgbeni (gyergyói) BB az erd>lyl tél kaptuk, aki as eredetijét aa udvarlójanu* küldőit*.
Vasárnapi ünnepségeket a 10 órás ünnepi jubileumát
Örménységről, mely ellenséges u>om%s folytáo már aa Arra kér ttzetnők meg, hogy mit szalunk hozzá,
isrentiozte-et vezette be. Festői színes képet 1600 as évek folyamán vándorolt be B itt toBtverlíJS mert u*)-e jél megirta, de most mársaégyenli magát?
ayuj.ou az örmény plébániáról felvirágzott fogadtatásban msaepüive Ap^ffy fejedelem idejében. A A leval igy hangzik:
uccau at a templomba vonuló papok csoportja, ssázadoB eggyütt szenvedőn folytán ez a több ezer éves
Maga hólyag I Miért nem nyilatkozik már egysaer,
akik teljes egyházi ornatusba öltözve kisérték kereastény kulturáju nép érzésben és gondolkozásban hogy elveaa-e feleségül, vagy nem? Már 4 esstenegybeforrt aa őilakó szekeiy-magyarsággal, deje, hogy lekötött as udvarlással, köabe-kdabe jél
az l'r oltárához a jubilánst. A menetben részt teljeaen
vértanú-áldozatokkal la megpecsételvén a tanulságot bepofaaik nálunk, de caak ennyi aa egéBZ. Tovább
ve tek Ur. Sihag Kogián apostoli kormányzó, tevén erről.
nem bírom... Nap-nap után égek s vénülök.,, édesUr. Fejér Gerő prelátus-kanonok, Szabó Oyörgy
Dr. Qaál elnök aa örménység töriéneiéaek vázlat- anyám azt mondja, hogy maganak meg állása ainca,
npát fóesperea, László Ignác föesperes, Boer szerű, de meleg szívvel való ecsetelósa után az mii akarok? stb., stb.
Artémie gör. kat. kanonok, Sipos Sándor esperes- együttérzésből fakódé elismerés közvetlenségével emléKedves 1 Hogy az a szegény fiu mit szólhatott a
láníeiügyelő, Fazakas Gáspár nyug. fögimn. kezik meg e népből származott a a közös baza érde- maga bájos leveléhez, csak sejtjük. Mi, a magunk
kelnek felbecsülhetetlen erkölcsi ír;éket jelenté egyéni- reBzeról a következőket ttsenjük őznek:
pap'.anttr, P. Lukáts Manezvét Ferences misziós ségekről
a köaöttük vároBunk éa vidéke társadalmának
Maga bizonyos mértékig elragadtatja magát a nincB
s'.ya, Újlaki János zabolai plébános, neves költő fennkölt lelkületű apostoláról Görög Joákhim néhai
tiaataba as udvariasság ós a jéistés fogalmával. Vaupap, Alex» Ferenc, Budurián János és Lengyel kanonokról, pártunk itteni tagosaiénak elévülhetetlen
nak p.ilanatok, mikor megtudja bánni tetteit s gonZoltán örm. kath. papok, Tímár Sándor, Felcser érdemű elnökéről.
hogy néha néha szeret ábrándosul a szomorúVégül őaalnte tisztelettel adózik a moat éppen 25 doljuk,
Miklós, Bors Intvén, Ricz Vince, Dr. Lőrincz
fások árnyekaban. Da ha jól sejtjük ssép hangja
éves
papi
jubileumát
ünneplő
Vákár
Jjasef
örm.
kat
bivt.-í', Yeger Lajos kat. plébánosok. A szépvizi
H ibár nem ériünk aa iráselemsés tudományakívánva réaaéra önaetlen közérd akü mua- lehet.
hoz, de az ilyen levelek iréja pici korában rendesejrcniinvdtíg Fejér Miklós vezetésével bizottság- plébánosnak,
kásságáhoB Istennek áldását.
himlő be volt. Itt idaaünk egy veraecskét,
viseltette magát. A megye főnököt az
A gyűlésen több panaRzt tárgyaltak le, melyek rinl bárány
magára ismer kedves.
oa-'pr-geken Gábor György főszolgabíró kép- az egyes községekből érkeztek B folyton magiamét ődő talán Úzielen
végeken égek el,
név éB ssándékos vallásellrásokril, melyiket a legtöbb
viselte.
ajkamon szerelmes énekkel
esetben a ssülők erélyesebb fellépése sem volt képeB
és vénülök a vénekkel.
Szeatmiae alatt evangéliumkor Dr. Sahag megakadályoBoi. Bizalmatlanul vették tudomásul a iasll
-vjgian apostoli kormányzó rövid latin nyelvű gimnáziumok 60 ssékely fiúnak Ingyenes felvételére
Korán ssülattem éa későn megyek
békédében az ünnep jelentőségét méltatta ós vonatkoaé ajánlatát la, melyért — blaonyára — eulyoa
hullok és döglődöm, mint ősssel a legyek
fizetni.
(b. a.)
éa várom, hogy valakié legyek.
seje.i-ntette, hogy őszentsége XI. Pius pápa a ellenértéket kellene
ubiiáló Vákár Józsefet érdemei elismeréséül
H Í R E K .
jápai kamaráéi méltósággal tüntette ki. Szent„Nyirö József".
— A gheorgheni (gyergyói) kerületilakolnSífzédet Dr. Fejér Geró prelátus kanonok tarKl ne Ismerné eat a nevet, aki magyarul olvaB?
Q-ü. A 200 éves templom történetével egybe- Kl ne tudná ma, bogy kicsoda Nyíró J4zaef, ez a cso- t a n á o a folyó hó 30 án tartotta összejövdteist, melyen
íoDjdutt örmény nép múltbeli életét és a mai dálatos pennájn — aa Ardeal (erdélyi) magyar Írók időszerű kérdések kerüllek megbeszélés alá.
legnagyobbika, aki szebbnél-szebb regényeinek
— Fejfájás ellen Beretvás pasztilla.
ennivalóit vázolta, majd a jubiláns érdemeit egyik
alakjait mindég a ssékelyből faragja, hogy aztán utol— Kantorválasatás Josenlben (Gyergyóosl'afva erőt és kitartást kivánt neki a jövő érhetetlen BsépBégekkel tele clfrrzva hozza az olvasó elé.
alfaluban.) Nagy várakozással nézeit as egéas gyer'unkáira.
As nj Nyirő-darab a „Jéausfaragé ember* ls mag- gyói
madenca a Jo jeniben augusatus hó 29-én tartott
nyerte
a
csatát.
Est
blsonyltja
as
a
levél
Is,
amit
.Az apostoli kormányzó pápai áldásban rékántorválasztás
elé, aanál ia inkább, mert ea a köaaég
••itütetto a megjelent hiveket, mely, után a Németh Antal dr., a Nemzeti Szinhás Igasgatéja irt a medencének egyik legnépesebb és nagy mnltu egyháaNyírének, amelyneg egy réazet alább közöljük.
«Bpiomi ünnepség Te-Deummal zárult.
.Tegnap, augusatus 15-én elolvastam aa Öa „Jéena- községe. A megüresedett kántori áltáat negyen pályásSzentmise után az egyházközség diszkös- faragé ember" c. ssinmHvét és slatek hírt adai arról, ták mag. A préba éa a válasstás, melyet Llaalé Ignác
vezetett le nagy fegyelmasettBéggel; pSldas
Wllési tartott a templom kerítésben. Az elnöklő hogy BB öa drámája nemcsak tetszik, de mélyen föesperes
rendben folyt le. A templomban lefolyt kántori próbát
megrásott.
As
egéss
mű
sikerült
alkotás,
de
a
másoapostoli kormányzó beszéd keretében adta át
egyháakÖBBégl közgyűlés nagytömege közfelkiáldik felvonás, párját ritkítja a maga nemében éa hiába követő
kamarási méltóság elnyerésére szóló keresek
tással,
egyhangúlag SIŐCI Endre Blnfalvl lg. kántortaemlékesetemben, nehesen találom mását a
fekrétumot éB jelvényeket a kitüntetett Vákár Balnpadi Irodalomban. A legnagyobb ambícióval látok nítót válasstotta meg, az egyházközség megüresedait
^bánosnak. Vákár plébános lelkes beszédben majd hozzá, hogy aa öa költői értékű Balnpadi alko- káatorl állásába. Jil eső volt látni a gyergyéalfalvl
fegyelmeaettaégét éa egyöntetű megayilatkoaáaát,
"olüj a 200éves templom történetét,megnyitva tása méltó módon öiihessen testet a Nemzeti Színház hívek
annál ls Inkább, mert éppen ea aa egyhaaköaség veit
Bslnpadjáa.*
közgyűlést. As üdvözlések során László Ignác
aa mely as utóbbi évekbea aanyl sséthusásnak, testvéri
Esperes Vorbuchner B. püspök Vákár plébános
Bbhes a levélbes semmi magyarásat nam szüksé- vlsaálynak volt színhelye.
Bemeit méltató meleghangú leiratát olvassa ges. Legfeljebb annyi, bogy Németh Antal dr. a Nem— Gyomorbantalmaknál, emésatéal aavazeti Szinhás kiváló Igsagatója, aki blaonyára már sok
roknál éa ssámos más esetben ls, a .Bullrlch BÓ"
saép
.ssinpadl
alkotást'
olvasott
még
Uyen
elismerő
*j Sajnálatos tévedés folytán lapuk mult ssámá1
levelet seakiaek som HldBtt mint Nylrő Jóssahek. komolyabb bajok fellépését akadályoaaa meg.
Umaradt.

4 -lk oldal.
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— KöltOakAdlk a helybeli tanono otthon.
Hirdetmény.
Tisztelettel hozom a nagyérdemű vásárló
A helybeli tanonc-otthon igazgatósága a megye tulajSzíves figyelmébe ajánljuk a t. vendéglői
donát képező régi péniOgyfirl laktanya épületéért két uraknak,
valamint a borvíz fogvaaztó közönségnek, szíves tudomására, hogy aa e d d i g i t feiü mmj
sser annyi bért ajánlott fel, m'nt amennyit a jelenlegi begv a Répáti
borvíz kezelését átvettük a Sző
bérlékfizetnek. A megye most felaaólltotta ez épület- vetkereti székházban
mézeskalácsos sátrommal
Brutiar.u
ben levő lakókot. hogy amecnylben lakbéreiket a kót- No. 14), azt állandóan (Merourea-CiucStr.
raktáron
tartjuk.
a
S
u
m u l e u (osiksomlyói) M a r i a bucsu ~a mag
sseresére nem emelik fel, ugy aa épületet tanocc-otthon
Tisztelettel kérjük azokat, akik érdeklődnek erkeaem, m e l y 1937 é v i s s e p t e m b e r hó ia 9 n
céljaira odaadja.
a viz iránt, azt nekünk bejelenteni
szíveskedjenek,
— Aa emberiaég JOtevAje a Dr. Foldaa-fále bogy az állandó ellátásról gondoskodhassunk.
lesz m e g t a r t v a .
Solvo pirula. A legideálisabb hashajtó, vértlsztitó éB 1 - 3
Salves pártfogást kér, kiváló tiszteletei
„Csik" Gazdasági
Szövetkezet.
epehajtó aaer. Bgy doboz 20 L»j gyógyszertárakban
éB drogériákban. — KéBzltl Dr. FoldeB gyógyszertára,
Arad.
9-10
— Elgásolta a vonat. Sulyoi saerenciétlenség
első udvarhelyi (Odorhelu) okleveles mézeskalácsot
történt a napokban a Sandomlnlc (Csikszentdomokos)
A
bucureşti vagyintézstáltsl megvizsgálva és sngedalyeive
és TomesSl (Ciikszenttamás) között levő mezei uton,
Kérem a sátor fölötti névre figyelemmel lenni.
mely a vasuii töltést átszeli. Kósza Szőcs Antal ezentdomokoBl Bzo'galegécy a vasúti pályatesten akart ökrös
szekerével áthaladni, miközben n*m vette észrí at
éppan érkező vonatot. A vonat olyan szerencsétlent
Utölto el BB egész áthaladó csoportot, hogy as áltatok
azonnal megdöglöttek, a szolgalegény pedig lórnázbe
szállítás közben kiszenvedett. Aztigygyel kttpesolatban
felhívjuk olvasóink fizvelmét, bogy a legteljesebb elő
I I d f l L E M !
' PROBAZAC5KO «HEHOOgr.CiOIIAG 2&-LEI .
vigyázattal haladjanak át a varul ájsróknal en
míod°nüU, abol a vasúti pályatest közelében vannak,
A nagyérdemű körrmé^ szivei tudorná-Ara hn?a legnagyobbfigyelemmel nézzenek körül, mert a sze£uV, i.t j y Nagy I * t v . ' n l a k a t o s t ó l átvett •
rencsétlenségtől eltekintve, a vasút nem vállal felelősBéget semmiféle balesetért, ami a vasnií pályatesten
•
favágógépet
•
való áibaladéB közben történik a azért a káros u tat
BBemélylleg teszi felelőssé.
u j b o l üzembe h o z t u k s »zz*i a m i i n»[>.6!
A aaombolyai Bohn-féle téglagyár kltünó mim árak
re L
a j o sállunk b
kezdve Tisztelettel:
a legjutácyo^ Itbb
mellett
— Feljelentette ivópajtását. Italos embernél
nőségű oaeröpkályhál minden színben és n-gy(Csikaiereda).
Törvényaiók-nooa. .
minden előfordul. Ott n'nca barátság, nincs becsület,
Ă. Merourea-Cluo
kösonu'g
rendjlkejséHÓre.
aágban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
nincs bizalom. Todor Ignác éa Dinéi Jóasef Armasenl
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésire.
- Megrendeleseket fel vesz Nagy látván lakatos ur ia.
csikmenaságl gazdák is együtt ittak a legjobb barátÉpitkeaökl Ugyanott a hirea
•
ságban, m*jd összekapaszkodva hazatámogatták egyEforia comunală de păţuni Sândominie.
mást. Másnap aztán Tódor feljelentette jó barátját,
bogy hasamenet 641 lejt tartalmazó pénstárcáját ellopta
Nr. 2396—1937.
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
— Betörtek a tanítóhoz. Ricsru Ion Tulghes
Eépviaelet:
gyergyótölgyesl tanító feljelentést tett a c*endőrségen:
Publicaţie de licitaţie.
Jakab Sándor, M.-Oiuc—Osiksereda
hogy ismeretlen tettesek behatoltak lakásába s onnan
E'oria
comunei Sândominic judelui C uc,
Strada Coraposesoratnlnl Nr. 7.
9—
négyezer le] értékű ruhaneműt elloptak.
vindá prin licitaţie publici iu ziua de 2 0 Sep— Megverte a osösat. Ambrus Márton Cumani
temvrie 1937, ora 10, ii localul priai.inei
(csomafalvi) csősz tilosban találta Baáaz János odavali
comunale:
gazda lovalt B azokat be akarta hajtani. A gazda emiatt
Hirdetmény.
rátámadt B összeverte. Hitóaági közeg megsértéséért
Un vier nefolosibil cu preful strigării îoou L.
A mercurea ciuc i (csíkszeredai) reformáeljárás Indult ellene.
Un taur nefolosibil cu preţul strigării 600n L.
— Hamis penat gyártottak. Olyan Ipar lett tus egyházközség 1937 év szeptember hó
In
caz de rezultat nefavorabil sa va ţinu
a hamis pénz gyártás, bogy maholnap már minden 7-én délután 7 órakor a parochia tanács;
faluban less egy-két mestere. A csendőrség a napok- termében árlejtést tart a parochia és a hozzá- o noauâ lici^ţ e la 7 Ootomvrie 1937, ora
ban tartóztatta le Petre N. Crăciun, Ioana T. Crăciun, tartozó melléképületek javítási munkálataira. 11, fara alta publicaţie.
Qheorghe V. Gheorgblta ÓB Costlca Domolea caügésl
Sâadominic, la 2 Septemvrie 1937.
A javításra vonatkozó részletek megtekint
lakÓBOkat, kik régi és uj 100 lejeBeket gyártottak.
hetók a lelkészi hivatalban.
Preşedinte,
— Bosssaból feljelentette. O y sokat Írtunk
már az ellen a mind jobhan elharapózó jallemtelenaég
Fef. Egyháztanács.
C. K A R A C S O N Y .
eller, ami fAlveinkban lábra kapott. A legcsekélyebb
p. Secretar,
dologért jelentgetik fel egymást Bzékely emberek mindenféle hamis ürügyek Blatt, amikről aatán a blrósá
IO AN C O S T E
goknál kiderül, bogy semmi alapjuk sincs én eo'rszor
U J
S Z Ű C S M Ű H E L Y ! g
éppen a feljelentőt sodorják bajba. Legutóbb Pcdor
Albertnó rákosi asszonyt jelentette fel elbocsátott szolgaTisztelettel hozom a nagyérdemű köiönsig
™
legénye, hogy saidta a románokat. A beindított vizstadomására, hogy külföldi tannlmány ntimö®
gálat aztán megállapított?, hogy bosszúból eredő rosszról visszatérve, Szvoboda Miklós nr házában
|§)8
indulatú feljelentésről van BZÓ. AS eljárást megszüntették.
szücsmühelyemet megnyitottam, g
— Nem ssabad legeltetni, ha
va
ahol bármely szakmámba vágó mucbát a
KT
dásznak. Furcsa eset ea, d-i Így vsa. A Saimartln
legjobb kivitelben felelésig mellett, a legjg?
mem p m t l a e s t » a feeit s e m
(ciikszentmártonl) erdóhivatal 1817—1937. szimukör m
egyszerűbb kiviteltől a legSnomabb'g vállaf e s t i ea a @ a aftve,ayítja s •
rendeletével értesítette a körletébe tartozó 16 község
lom. — Szíves párfogást kérve tisztelettel:
|§Í
közbirtokosságát, bogy szeptember 1 — október 15-lke m
a i a e s 1»eaae s e a t e s s é g e » J
között tilos mindennemű legeltetés aa erdőkön, mert
Vezsenyi József, szűcsmester. J
IsélliVe ox>«e>-1> T
vadászati idő ven. Ha t.hAt vadászati idő van, akkor * M.-Cluo (Csíkszereda) I C. Bratlanu-uooa No. SS ^
a csorda maradjon otthon B a faiuBl ember mondjon
Igazi gyógyborviz. I
le legfőbb jövedelméró', a tejről.
— Beteg sertéseket ölnek Siouleni (CslkRom&üia.
madéfalvan)? A madéfalvl csendőrség jelentést tett
BB ügyészségnek, amelybsa vizsgálat megindítását kéri
Ministerul Instrucţiuaei.
a községben mészárosok ellen, mert azok állítólag
Gimnaziul da Bi'eţi „Petru Rareş"
beteg aertéaeket vágtak le s azok busát kimérik, am<
Miercurea-Ciucului.
miatt a faluban több megbetegedés fordu t elő. Az
I
1675
ügyéBBBég beindította a vizsgálatot, am'nek fejleményeire még visszatérünk.
31 VIII. 1937.
Hi érd-jfell szép és jó bútor, tekintse m°g I
— Útlevél nélkül haaajött. Szabó Terézia
^
bútorcsarnokomat.
Anunţ.
Lszarea (-zárhegyi) asszony Budapesten szolgált évek
I
óta. Honvágy ÍB bántotta, meg állása nem volt, BZ
Se aduc3 la cuaojtiiiţ* celor interesaţi, că A
Teljes
tisztelettel:
útlevél pedig ott 1B sokba kerül. Átszökött tehát a la Gimnaziul „Patru Kireţ" din Miercurea Ciuc
határon B haza jött falujába. A szárhegyi csendőrség
m Nagy G. József bútorasztalos I
aztán iudomáBt szerzett a dologról s letartóztatta Szabó se primesc oferte pâafi la data de 9 Septem
I
J i g o d i n (Ciuo megye).
Teréziát, kit honváaya igy a hidblróság börtönebe vrie 1937, pentru procurarea următoarelor
sodort, ahol tiltott határátlépésért Ítélkeznek majd alimente: carne, pâ ne, coloniale, brâizeturi
fölötte.
şi lapte.
— Összeverekedtek a testvérek. Baróti MiDirector,
hály né Ciumanl (csomafalvi) aBBzony feljelentést tett
Sp. TUDOK.
teBtvére, Csata István ellen, mert az valami föld miatti
M O D E L L KALAPOK *
vitás Ügyből kifolyólag anlyoBan bántalmaata. A vereSecretară,
kedő testvér ellen eljárás Indult.
tla naponként nj formák oloaó )(
V. S P O R E A .
árban, aaa.egrtekűjatíi.etó'le £
— A C. F. B. is engedélyelte aa utasási
kedvezményt a budapesti Óisi Vásár latogatól
VENCZKL
TANÁRNÉNÁL
reazere. Románia vasutainak Igazgatósága is, nagy Diákszövetek, béllések ([ţări lerakali árakban
Dgyaaott
késafümek mindeajalentőiégü utaiási kedvezményeket enged Nyesett mind*bsszeraz3a.otólc
azok résaére, akik a saeptember 2 tői 20 ig nyitva levő
aemü adi kalapok eisftreadfl
budapesti lakberendezési őszi vásárt és orsaágos kéz- E a s i e a e a y I T â a e a a i i e aî©s®tts«ft«@ia®.
anyag hoaaáadáBával. Kalajisk
művesipari kiállítást megakarják tekinteni. A CFR. a A Slmó-féle mészárszék, lakással együtt
átalakítása a legrövidebb Idő alatt.
vIsassutaBáanál 50°/0-os kedvezményt engedélyeseit a
Mercursa-Cluc, I. C. Bratl&au (Gieiaâkiadó. Érdeklődni özv. Simó Gergelynénél,
Bsemély- és gyorsvonatok I, 11. és III osztályára. —
ainm)-tMoa 111. aa., a Sórháa kftnelébea.
Rapid vonatoknál Budapest-felé .helyjegyek* Ib megfl- Mercurea Ciuc (Caikszereda)
1aetendők, visszafelé aaonban ea alól mentesítve vannak
i ffl ni n ivy m iy ny a at. a j a r t niffi
az ntasok. A magyar vasutakon és halókon is uţy BB Eladó forgalmas helyen üzlethelyiséges
oda, mint a visszautazásnál 60—60Vo os as utasási
lakás, melléképületekkel, érdeklődni Keresek megvételre 2 drb. melegítő
kedvesmény.
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Szabó Eleknél, M.-Oino (Csíkszereda).

Myaaatan Vékái kfeyvnyoadtyttai, Mercvna-Clu
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