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A csiki bicska borzalma.

Megnyugodhatunk.

Az a pu-üiitf.a, .sm-.'ly a blc;;k:t vá? ioriinkbau,
Djntött a huazonhármas biaottság. Több hftl
N'-m -irról a kenyérről iéáison itt szó, emit oîyap
íülnötv) az egy » -rüh ..d-w keretit.'Khzttgv lc;t. álmsiian éjszakázás gondtei-hes levegőjében ugy dön7 r j't'K^B munkával ds^asgi a jó háziasszony, hogy már
Enc^h a népnjk thőrendü kérdése, am l .el ioşmi- tött a világhétnek u? aa albizottsága, hogy elitéli
.,itna ropogos pirosra kUütve, t>« asztal körűi tiió kOZni
kÖt8!'.:H^íg.
Japánunk a kioai nyilt városok ellen vesetott pusstitó
L-ŞS.IJ azil*™ a napi áldás elmondása u:ao jó va'.ír.g
N-)m mu'ik c! h4t, V
Bzéte'y cK^l .dok eríjü ligi bombázást, A kiverejtékszstt döntéa a Nép,-aC-joSal .erőien balőie a családfő. N m beszelünk
l r;i i" a vjHzedeitia. A-.>a-.k szövetsog teljes plénuma elé került éa boldogan vehet;:s í í.ii.vjcíií parányi TOÍS keuyerirö', sem arr-il a házait gymba
- i k ő z é k i O a k &orcmpóha
jük iudomá^u', bogy a d'íntéat osztatlan egybauguon. doagysagtt Lt-oy rh íyrí'., ami oi..an elúi^iíoii docare, bocy m .r a.
,
fogad.sk. Oit ls elítélték az elitélondőket.
;>ü.za«nmt'ő i.^úi Giziin aszî-ilăi. D.' n^ia Mlott icí'-'r .1 X>'i,4'oö írr.- ' : jiiUdisir^, •ova>'» iü
işi
inost a n^mes U í a Dágjv.sogu árp., "rodt h dozetaú „epiintatk Zi»r. á'.toíoii bteuv-id„iyis.
Hí
a agy dolog. A súlyát felmérni eaaek a
Hjlyeí.-i.i'n! p-'dig olyau vad c^gyetien^eggsl, aal m'ü- dÖ: i'jsn ík c->ak
L3JŰ m íme poleita vagy a roman Oiá»e.
az luljt, aki olotéb^n már saját bőrén
^rdzSa, a röpülő ba.nba.iik ldegborEongaté játékát.
N -ii ebükről lészbn szó és mégis — mL-diz^krói. d.n r»métttnket a kardán f ile keli fordítsa.
Műit bét^n Albert I,ív-.n 23 év^s Tcmesti (c ik- EfiékBitstni uem lehat a halálra Itéltetéanek azt a
m i;£m>kör változik. Nera érdfkel b.nautike;
.u.i.^ k '- r i>er, mint fogalom. GonduiEoz2un<( CH.nt r-centUtoás') legényt száM^ ^áü be a bótaáfcoa. Tvdor ir^l.emetlju ér:cjiít, am ilyet a repülőgép harci kedvé•.ic#>i ialj«its BS rájövünk, hogy a k e n > e r , aaIsicnaidoiM J >aoă és Mihüy táncrund -í-'k ..ydS/.jn viidá latl&í; mó- ben ^í '<mbar feja felett tavékenykedlk.
legényt, aki caak éppen
,-piaiak egyszeribe IstencsapAsaá változik, mihelyt fo- don Bzurt&k io a tEi-rercsél uo
Magértem tökéletesan szegény Kmának éa általá:
ţ»jo?Daiâ aialakitjuz. A mindennapi kenyér mlndeD mint oéző megtnkiniette a :» UHÍ táncot. Miután nem ban a kuitur embernek nagy örömét, amlkoT a Népt*juaînak huiforrasa s amit Irten jobbkezével meg- táncolt, nem fizette meg a 3 ltj belfcpli-dljat. Emiatt szövetBág döntésének elítélő és megbélyegző határo.I
ML balkezével megmérgezte szamunkra, A a 8 lej mlstt óletível fizetett. A két Todar testvér zata nyomán felléiegzik.
sr^d-ţsnapi kenyér az, amiért történik mindeu a viiá- blcVüát r.-.güdott és a kést J y^n erővel vágták bale
Igaián jóleső érzés arról tudni, hogy van még
io- ed o.ulérí U^iojsrj gyiíko>ják egymást aa embereit, »z Albert I-tván há.geriiicé^v. hugy azt oanaa a r.ű'ő- forum a világon, amnly egéaa Bulyával éB tekintélyéspzt.sloa
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ludtftí
eltâvoli'.r.oi.
A
bicska
bslchöjolt
n.i vii.ii'jlyoen vaa az a nyomorúságos oetevő falat.
vel a,Ítéli azt, hogy békés embernkot, napi nyomorait
a gerinc oszlopba, use^sért'-*tn a g.nncvniói és a
DÍ se iceojunk el odáig. Kezdjük cs&k el Ui rAecBétiuu !•. g'nyt hí sikerL-:t ia a mű 'it u ján meg- éltüket élő nyílt váioiokat felülről csak ugy egyik
.. í'.u-. ucirii', a müguuk szűk kis világiban, a HjTg'.U- menteni aí. élt tart, niir,dakút v^tsgţira b«Da marp,dhr-t. pjrcról a maikra vágóhídi vércifatba bombázzanak.
Miudcn pénzuaket migérl az a lantübt, amely rövid
,-ji «.o.-íi zárt, msdar alig jara mtdoncţibtn. Mme*
Azok, akikat ezek a t úró ü korozítok arra indisszteadő alatt a meglátásoknak ehes a csúcsmi olyan messzire, idegen ni p idegen hsjoiro, ott'.ik, ho*;' szeretett..-! fogí i1'js«n;>k uépüok e négy bUbZ
fiikor üi U du. körülöttünk aa a asöra: ttsagea keayér- beiega^génak gy>Sgyilá^ávai, ícug nutatták BEt az u>t>t, teljesítményéig tudott eljutni.
Egyjbkent eddig nem is volna aemml különbség
• .re Htnlt b4zro s-jm vasiíhk, eppen azért benne élünk. smslycn Kiküszöbölhetők •
köztünk ás a Népszövetség között. Ml la éppen olyau
r j vs.saztád van az egyik fsiuban. Redzogoa dajfiá ó,
A pjt'igyiiást a g y t - r x - t e l e'i c'trrd -ri. A ^crijaiointcal elltáltük a védtelenség elleni pnsztitáao<1 .tj..gu - xberok asajávéi jó kl az igazság, hogy 200
tprv-izsrll
nt'Vel!*Hnck a gytrn: k btid'u ő le^.e» Len
mint ahogy s^mmiképpan sem ku'.turjelenság aa
r r.^ifci i jándók020it az egyic jelölt a r c u a n itmp.om
m»gfognla
á» azt kell lsi-ís', bdahaj:ii<r:i, hogy m g- trioíiaknaE, an ökölnek, az erősebb jogának, a világban
i-píu ».-:;ez, csakhogy biró lehessen. El is erte célját,
boraadjon mlndsu oiyan k<:g<*-.',íiine'jgiől, tmelyet a iti ülszabadttott nagy tobzódása.
ji.-n í.ilubm a közbirtokossági elnökről mesélik, hogy flj'.alok
beteg hajlama még «ir!u<as cs ilu<iKdotnek in mer.
Szomorú a dologban azonban az, hogy még abban
;
az erdókiiermeló vál'alattal es f j é b e n
Addig i", atr.ig nz a n ,
f jiuő, amely majd siics Kdliinb-ieg közöttünk, hogv ml éppen ugy nem
ki sz erdőt. — A harmadik faiuban már az
uiii'aíSs!
gocdoi
eiek;
.
az
vynast
pusztitö
időterv,
u iGeetí j _ rj a, bogy az igazgató-tabitó sokat keres az csak arra va^uak kárhozik' a, i-oi?y íedBietleniil uce tuijuk megakadályozni az embertaleasögeknek divatos
túlkapásait, mint amilyen tehetetlen aaokkal eaernoen
;áko a epiíoaen. íj h i lov&bn megyünic, minden faiuban
zak népünknok ezeket a vi:-»n'.f4;ó Iclketlanaégbit. a Nspszövétség ia.
egy uj mese. Némelyiknek van alapj», másiknak
Arra v.gyuak i^vt», hoiíy
iţv-tatk egv jobb
masnii. a>inak
fái, hogy num ó csinálj»
J
a ». y tovább. D* itt a varosóaa Bem masabb a hely- lürer i eru .'iu JB u<jJ& ,7TĂtiTatTtíjlnt. íj . a -^ú.." j J. .... i i is pontoJ és rendszeres BoayveleB folyik afo.ől, bet neirt tuduai tenn', miat azt, bt^y kérjük a józa".Ü.^ KI m't kereseti és miiysn uton-módou ju-oit ahoz, nabb, kulturáltabb lekii í^aUer-tijt, igyskyzzo-aűk jó
( iutf.imartintól (Csikszentmártontólj Uiucs"jgnorgiuig
TM:]E VÜD. Egyik mesei suttog erről ir>, árral ÍB, hogy Psóval, szeretdttei, a filvilügopiisJ tiuiiiájávsl kicss- Csikszentgyörgyig van vagy három kilóméter; de Csikszentv&rnl
a
kezekből
a
haszontalan
teBtVtT
g)i.kóláénak
niieaó. kit<;r--e, renegáttá lett az állasa i n u t i . Másiknak
györgytai csikszentgyörgyi Józsa Jánosig igen hosszú az ut.
ai í o t K u p a k k a l v*u baja, Vágy azoakal,, akis «.ut v6g- <>at az égb^kláitó fo^yverát.
Egyáltalán nem is tudjuk, hogy a kettőnek mi köze lehet
*
azokkal, B Í Í Z azt irányítják. É-i igytovaOti
egymáshoz. A kapcsolatot csak azért szeretnénk tudni, mert

Apróságok.

lu j * t£ a sugdosás közel6tüukuuk minden terén. H Í
ufj nyitott Bübiumel jól körül nízönk, arra a rnega';»p;ta?ra juiunk, hogy csendes elleusege*^ d-sben ei
í i
mellett az egusz társadalom. Kinek a faja
.•--u; íiiieik, kinek a vallása körül van a hiha vagy a
körú máayei seuruak Rzemet a ddiamivt.cQ. kuiato szomsizéduak. Fo;yik, du - ful kózittüuK ez
a cjdLd^s belháború, amit ugy megBaokiuuk, hogy meg
'•-Q! (uilrÁnk lesni nalküle s éppen ez^iri ésiro Bem
Nj<n gondo.unk a r r t , hogy l é t e i k s UJm la
d i l i i u « i t D e l l í . d o i r;»jis, hoxy miori vau.

1 -í--Uütr:. bit miért? o.yan neház ezt üiís.an. V

A íjuoí: n r j egy pillanatra aotíen az eBzreve=i; nUi
; a j u duiakcddsoan B rájövuuk azonbal, hogy m:ul. r.nrA üz oka a — mindennapi kenyer. A ktín>er az,
iiil m^^roflijâ a j e l l e u s t , kapaslvá, fjlánkká téve aa
.^Mkót, iriggyé, áru-kodévá a másizat. A kenyér kész&d>kozásra a aysraaaktidnl vágyót B hitehagyottá
a fsieaket. A mindncnapl kenyér kergeti lázadasba
a niccáifc.Bnt s ugyancsak ennek védelme kényszeríti
legyvórrü a hatalmat.
Az a nyomorúságos mindennapi kenyér o l o i a a
ízt a fegyverek nélkül foiyó örököa báboruamiDB ugy elmerültünk, bogy lasauu neki ssen;ejuk ege» éietUuket. Ne csodálkozzunk teb^t azon,
h<» z a míDdt-noapI kenyerhtre kiterjed fajotra, feleseitiiit kre egyaránt ea megfertőzi egéea tarsadalmi
osztályok gondoizodiBát. A aenyérkerdes szüli a haborukat s eoiiatt omlanak össze tronok, birodalmak. Egész
románunk, minden nyomorúságunk kútfeje: a kenyér,
xm.-íyeri elünk-balunk éB ameiynek elvesztésével eltűnnénk mi is mindnyájan aa örök aemmlsegben.
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Borcsa tanár p i e M m a román sajtók.

A névelemzés ügyá-sn hetekkel ar.-lőit a Tirgu
Murea (maro ivásárhelyi) Tábla italettcl raondoita ki,
hogy az elemi o'r.itátroi t-zóió tiírvény 8 ik p-ira^rafusa csak óh.-tj éa uem kötoiesBég. Vagyis az nln-.m
zetlfnttítt román g>ermeket sem lehat a BZŰ'Ő akarati
ollenére állami iskolába kén>szórltetil.
Az Ítélettel kapcsolatosan a „Curentul* cimü
román újság szeptember bó 24 ikl szám* elkeseredett
támadást intés a Tabla ltéiate elltn.
Feleleveníti a Sammltóaséknek ezelőtt évekkel a
Borcsa tanár gyermekének ügyében hozott Ítéletét és
ELSŐ KÖNYV
rámulat azokra a károkra, amelyeket es okozott a
Irta. ÍÍRllüSI-lIAL'REl BELA
vIsBaarománosltás munkájának. Es aa ítélet mondja a
a román miniezteNnökség
Curantul, — bizarr fegyvert adott a grófok felforgató
kisebbeégi tanulmái^i hivapártjának a keaébe éa kimondhatatlanul megnehealutte
talának volt szaktMiciosa.
a visBzarománositáB ügyét.
Soha nem fogjnk megérteni a világnak azt a
A KIÉLftETT KISEBBSÉGELLENES
divatját, amely ezekben aa időkben egéssen a gyűlöMOZGkjMAK ROMÁNIÁBAN.
letig leaUcsonyodva eróasakoskodlk i lelkek körűi.
A KISEBlsÉGVÉDELBM JEGYÉBEN. Mennyire magasabb, emberiesebb as ez álláspont, amely
felül tud emelkedni ezeken az apró Bütetaégeken éB
BuBZPreahető a
el tudja képaelnl as emberi egyűttéléat aaon a vonalon
«CSIKI LAPOK*
is, amely meghagyja aa embernek ast a ssabadságát,
Uadóhlvataláhaa.
Ára 60 lej hogy aaját maga ddatsöa hovátartosása felől.

KISEBBSÉGI KÉRDÉSEK

csikszentgyörgyi Józsa János szerkeszti Szegeden a „Hargitaváralja" cimü újságot, melynek legutóbbi számában azt olvassuk, bogy a románok elvették a ciucsáninartini (csikszentmártoui i premontrei rendházat. Hiszen igaz, hogy mi is irtunk
liolnii premontrei rendházról, de az a biharmegyei Szentmártonban vau. Ha pedig Jósa János ur csikszentgyörgyi előnevet visel és az elönévhez valami köze is van, akkor tudnia
kellene, hogy Ciucban soba nem is voltak premontreiek, csak
Ferencesek s Ciucsliamartin-ban ^Csikszentmártonban) soba
uem veit semmiféle rendbáz. Azt sem vonjuk kétségbe, hogy
.Jósa .líiios ur iniudesekel tudja, de valamelyik más munkatárs tájékozatlanságából került a szarvashiba a lapba. Mindenesetre jú lesz vigyázni máskor az értesülések pontosságára,
lucit a közönség tájékoztatására szolgáló nyomtatott betűnek elsősorban az a hivatása, hogy tárgyilagosan inlormálja
az olvasót. Azt pedig ugy hisszük, mi is elvárhatjuk a
Magyarországon élű székelyektől, hogy egészítsék ki l'oldrajzi ismereteiket a Hargita alján elterülő földdarabról, ha
már annyi büszkeséggel hangoztatják a székely eredetet.
*
#

*

A „U&i'gitaváraljá"-Yal kapcsolatosan meg kell emlékeznünk Holló Ernőről, akit súlyos támadás ért egy itteni
román l»p részéről. Most ugyan ez a lap leközli Holló Ernőnek egy hozzá intézett levelét s ahhoz lüz helyreigazító
nyilatkozatot. Hát ehhez a levélhez nekünk is volna egy
pár szavunk. Például az elején a következőket. írja Holló
Ernő: „Szerkesztő ur, engedje meg kihangsúlyoznom, hogy
cz a támadás uem öntől, nem egy romántól jött, hanem egy
magyar részéről ért engemet. Mert a román sohasem képes
arra, hogy ilyeu rosszindulatúan támadjon valakit.
Igaz,
hogy történtek a Székelyföldön leljelentgetések, pálinkás
denunciálások, amik ellen mi magunk is kikeltünk, de azért
ugy gondoljuk, mégsem helyes onnan Magyarországról ilyesmivel védekezni egy alaptalan és komolytalan támadás ellen.
De tovább még a következőket olvassuk
nem panaszkodhatok a román hatóságok ellen, habár sokan ennek az ellenkezőjét hiszik itten.... A román képviselőveli beszélgetés,
amit leírtam, meg sem történt, én találtam ki az egészet.
Ellenben a más szájába adtam a mondanivalóimat, hogy ne
zúgolódjanak ellenem".... Majd tovább: ,.^—Ks évben éppen
a támadások miatt nem mentem haza. Habár tökéletesen
megbíztam a román hatóságokban, nem akartam kitenni magamat esetleges apró kellemetlenségeknek. Pedig célom is
volt. Megsúgom: könyvet akarok írni a román-magyar kibékülésért, aminek nagy viszhangja lesz. Uabár itt ia lett volna
miért félni: megakartam matatni egy fejlődésben levő nemzetet a mag* igaz valóságában...." És igy tovább. Mi pedig
nem tudjuk, hogy mi félnivalója lett volna Holló Ernőnek
odakint, ahol Bethlen Istvántól ksadva a lagutolaé qjaagtudó-
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lk oldal.
sitiig mindenki irt mir a román-magyar barátságról • folyóiratok vannak, melyek minden szimukban toflalkoznak a
kérdéssel. A mondanivalóit tehát épp ngy elmondhatta volna
a aajit azijival, mintahogyan a védekezést el tndta mondani.
Akkor moat nam lenne része ebben a kellemetltn nyilvinossigban. Mi megértjük, hogy S még haza akar jttnni Romániába éa ezttkeige volt védekezésre az ót ért alaptalan támadta miatt, de azt megtehette volna, ha a hatóságok elótt
igazolja az adatok valótlanságát, matt igy egy kioait a
gerinctelenség látszatát kelti: ő maga iija, hogy tökéletesen
megbízik a román hatóságokban, da ugyanakkor izinte óosirláeként hat, hogy tél az apró kellematlanaégektóL Már padig
az a katóaág, mely n s a tnd megvédeni aa apró kellemetlenségektől, nem érdemli mag a bizalmat Igy beleesstt ö ia
abba a hibába, hogy következetlen maradt a nyomtatott
betűvel szemben. Mart: a azó elrepül, de az iráa megmarad.
Es mindenkor emlékeztet bennünket arra, hogy kik voltunk
éa mivé lettiiak. Holló Ernő ia jobban tette volna, ha nam
hamarkodja el a dolgot éa azoknál a negyrabecsült hatóaigoknál érdeklődik előbb, hogy milyen toganatja volt ss öt
ért alaptalan támadásnak. Akkor bizoayára megértette volna,
hogy nem kell sietnie ezzel a mentegetőző nyilatkozattal,
amelynek megjelenése őt most ilyen kellemetlen helyzetbe
sodorta.
*
*

*

Nem lehetünk eovinistik, különösen azért, mert olyan
véleményen vagynnk, hogy köztünk éa a székelyek között
hatalmas történalmi rokonság van, mely a jövőben még tökéletesebbé alakul".... Stelan-oel-Here, Vlad Tepea, vagy Mihai
Viteazul harcaiban a székelyek a román történelemnek legszebb lapjait teremtették meg. „Ezeket irja a töntabb említett román lap Holló Ernő nyilatkozatira válaszul. Az elismerő szavak utáa pedig agy másik cikkben arra emlékeztet,
hogy a Székelyföldön mtg ma ia Tanuk magyar iskola
igazgatók, akik mindent csinálnak, caak jót aem. Törzskönyveket, népszámlálási ivekat, sót a tanulók nemzetiségét ia
meghamisítják ezek a magyar igazgatók a még ezek mellé
Üldözik a kezük alatt levő román tanítókat. Ugye milyen
zzépen hangzik cs az ellentmondás egy éa ugyanazon az
oldalon ? Hit még ha hozziteaazük, hogy hivatkozik 2022321936 sz. miniszteri rendeletre, amely alOiija, hogy ezen
nemzetrontó magyar igazgatók helyibe még kevesebb képeiitiaii román érzelmű tanítók ia kinevelhetik. Nam tudjnk,
hogy melyik njjiból szopta ki a cikkíró ezeket a szörnyűségeket as állam szolgálatiban levő amúgy ia csekély szimu
magyar igazgatóról, de azt tudjuk, hogy nem régen volt
egy borzalmas vasúti szerencsétlenség, melyet a rosszul
kiképzett vasúti tisztviselő okoxott miután a sokszor megismételt nyel vizsga kipusztította a régi kipróbált vasúti
személyzetet. Ugyanilyen tömegszerencsétlenséget okozhat a
cikkíró kivánsága az analfabétizmus tarén is,
Különben
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t8k be, dc éppen ezért tartózkodni kall a zugtenyésztőktől,
kupeoektől, piactól, mert itt ugyan olezó, de hitviny illatokat ezerexhetiink caak be. Válaazbélyag oaatoláaa esetén
készséggel nynjt felviligositiat teljesen dijmcntcacn Major
Akoa Újszeged, Szóregi-nt 9. z elküldi a Fajnyulgazdaság
mutatvány azimit is.

. sm.

A városi tanács üléséből

Mercursa-Clnc (Caikssereda) városi tanáci» f0|»j
év sseptember hó 30 án kösgyülóst tartott Faroga Vikit!
polgármester elnökletével. A gyűlés tárgyaorosata követkeaő volt: A vármegyehás—piactér közötti nj utvoaal ssabályosására vonatkozó mBssaki előterjesztést a
elfogadja. As uj útnak klegyenesltése erdekébee
Reklám hónap 1 Oaodás njitásl tanács
ngy a helyi ortodox egyháskösBég, mint a Pstrn-Ruei
gtmnáalum áldosatot hoaott ós jóindulattal lehetővé telték as ut BzabályOBásának minél gyorsabb kereaMU
vitelét.
(DAÜERWELLE)
A tanács elhatároata ss építést siabályreidelet
226 Lei 8 havi garanciával
kerítésekre vonatkosó róssénsk módoiitáaát. Eszerint i
főútvonalak mellett a jővőben ciak kóalspra bui«it
1937 sseptember hó 27-tÓl
előírásos kerítések helyeahetők el. As iatéskedés nem
1937 évi október hó 27-ig
ss üres belsőségeket, csnpán azokat a területe(Tekintettel, hogy a világhírű WELLA érinti
ket, amelyeken épltkesós történik ós ssiel véglegeset
örökhuUámosi tógép és vegysier-gy árnak kialakul a telek helyaete.
as eléirt forgalmat túlhaladtam).
A taaács eladja Dr. Qulmaaaénak a Jâasefscc*
esabá'yoaása alkalmával felszabadult éa az ó teltéi
A n. é. hölgyköiüMég Bslvee tudomására
érintő pár négyszögöléé területét.
hosom, hogy a •világbíró WELLA
A tanács 20 eaer lel rendkívüli hitelt nyit a járásörökbullámgép-gfrár
_
mint mindaa évbíróság
tttslfa szükségletének besBersésére, amelyre a
eaévben is reklámcélra rendelkeaétörvény a várost köteleal.
semra bocsájtotfa aa örökhullámoBitéal
A vároel vlllasynzemaek u| gépekre vaa aaakaégtéres feltalált saeaaációját aa újfajta
A taalcB 1 millió 200 eaer lel értékben pályázatot hira gépaek 8 óv alatti tSrleestéees besaerzéíére.
. W E L L A R E X 1938' detett
A pá'yásat «-redut-nytelea maradt most IB, mert i
ha/regenerátor olaját, amely a hajat
pályásó cégek legjobb esetben egy éa fél évi hitelt
konzerválja, magtartja a haj eredeti
tudnak csak nyújtani. Esen esetben pedig a várói cut
fényit, aainét ia ruganyoaságát, nem
egy 700 eser lejea kö'ciönnel tudja lebonyolítani a gep
létezik hajtőréa, hajhullás ia bajilatvásárlást, amelynek törlesstésót a vlllanyűaem évi jövedelme pótolná. Baen kö'cfön ügylet lebonyolítására t
__
hólgykóatacéc fenti olajat Meérólaf tanács egy 6 tagu blaotteágot küldött kl.
IZ37 asaptember «Mii — WS7 oktobsr U »-1«
A városi építési bisottságba a tanács Faroga polgárt c fcaeanilhatja reklámárért. " S i
mestert delegálja.
A kiállított épitéét engedélyek taxájának 10,« %
a jövőben gáavédeiml célokra ssedhetó.
225 Lei 8 havi g a r a n c i á v a l .
A helybeli temetkezési Intésetek évi átalányát H
A nagyérdemű hölgykősőoség
tanács 2 eaer lejről 5 eser lejre leiemelte.
Bslves pártfogását kérva,
muadok kiváló tisstelettal:

ÖRÖKHULLÁM

Örökhullám (Dauerwelle)
Bartha Géza

KÜLÖNFÉLÉK.

Október 6.
Aa aradi vórmeaót régen benőtte már a lú s»:
omladozó várfal o'dalábaa sem süti már a kis mára ködből kiragyogó őszt nap f»fy>, akt!
Siasiásléa ajltáal
Reklám héaapl váaytablát
nyolcvanryolc évvel ezolőtt egy aemaet anb:d)*it<
1—2
vérbe falt. Tisenhárom mártír jaleate 1849 okiób r
OKTÓBER 31:
hatodikán annak a saabadeágaak leáldoaáaai, melv''
As adóhátrálékok kedvezményes olyaa saépen megéookelt aa érte harcmezőn elbol ó
utalunk a nagyváradi tanitógyülésre, ahol a romin tanitóaág
költő. Tiaeaháremmal végsett a bitófa a a gtlté;
rendesesének határideje.
vezető elemei mondottik ki, hogy teljes csőddel j i r az a
kerültek börtön fenekére. Aztán ul vllâţ joi:
tanitii, mely nem a gyermek anyanyelvén folyik. Misfqlól
A helybeli péaAgyjgaagHtóaág a követkeső sorok ezrek
mint aaayisaor a történelem megiamétiődő folyamin.
pedig: minUk dicsérni valakit azamból, hogy aztán hitulról kösléBare kért fel:
Aa önkény elsárkoaé merevsége megssünt, a rabbil'.nbelerugjunk,
A mercurea-c ucl behajtó éa kiflaetó pénsügyigaa- caak
a a szabadság hajnal csillaga felragyogatóság tudomására hossa az adófizető köaöosegaek, gott lehallottak
De
a
seb
mély
volL Ast nem tudta elfelejteni i
hogy as adóhátrálékok rendasósére vonatkoaó kedvei- aemaet a emlekealk minden
évben október hó 6 áa »i
menyes
flietósl
módok
csak
ea
óv
október
hó
81-lg
aradi gyásznapra, ahol legjobbjalaak feje porba hullott.
Megélhetést biztosit a belgaóriás és az
órvaoyesek.
Aa emlékeaéa örök mécaaaa mladen évbea kigvu'.Ud
angóra házinyúl okszerQ tenyésztése.
As 1932 év januir 1 előtti adók. Illeték hátrálé- esen a napon, hogyflgfelmezteme a világot a uabukok a más egyéb kincstári követelésből eredő tartozá- ság aannt fogalmára, melyet egy aeaizet lelkéből klöiű'.
Irta: MAJOK ÁKOS, Szeged.
sok, melyekhez a törvényes kamatok ós hátrálékee
A belgaóriás nagytestű — 5—6 kg.-os — házinyúl bttntetéBek járulnak, a követkeaőképpea readeahetők: soha nem lehet. Roesa korsaakot jobb követ m'ndw
•ép életében, de a eaabadság eaaméját kiölni aoha nem
Hasznot húsával hoz, mely izletee, könnyű, porhanyós a fe2Q'/o kéBapénaben, 80*/, adóboookbaa, vagy 8*/e ea
hérje tartalma minden mis hnsnál nagyobb. Gyorsan nő 1935 óvl kibociájtásu belső kölcsön kötvényekbea lehet, amig csak elnyomók és elnyomottak lesznek a
Három-négy hónapos koriban eléri a 3—1 kilót, amikor mir (rente de consolidare) névértékben asáailtva, mig a világén. Október 6 lka gyásznapja a magyar törtéae
lemnek e arra minden magyar embernek emlékeznie
szállításra alkalmas. A hasra termelt is igy eladásra kertllS fennmaradó 60'/« elengedtetik.
kell, amig csak magyar gondolat fogan, magyar azé,
illatok élősulyí kilójáért a gyűjtőillomáaon kb. 1 pengőt
As 1932-83. ós 1938-84. költségvetési évekből agyar iráa aapvllágot lát eaea a földön.
űzetnek. A magyar kisegzisztenciáknak, tisztviselőknek, keres
elmaradt adóhátralékokat óe egyéb kincstári tartoaákedőknek, iparosoknak, de különösen a magyar munkás
— Haaaaság. Péter Gábor atmester 1937 évi
sokat a követkeaőképpea lehet readeaal:
osztálynak éa a birtokosoknak jól jövedelmező foglalkozási
20°/» késspénsben éa 80*/e adóboaokban vagy esepteaber hó 26 -án tartotta esküvőjét Damea Margitt -!
iga lehetne ez a nyultajta. Húsát külföldre szállítják ki
város unkbaa.
egyelőre fajra és szinre való tekintet nélkül, mindenkitől, consolldaclós kölcsön kötvényekben.
As 1932 évi jaauár hó 1 előtti Miben elkövetett
— Tauber Mária ••ndégasorepleae a beoei
aki eladandó illatait bejelenti a Falnynlgazdaság szerkesztőséginél a válaszbélyeget csatol, megveszik élő illapotban. adó- ós más kihágások miatt kirótt btatetéaeket vég- atudtóban. A ceikl rádió hallgató kösöaség ör$sun->l
Természetesen, amint rendszeresen megindulnak a szállítások, legesen lebet rendesni 10*/» adóbonaal vagy 4°/e kése- hallgathatta folyó é v i sseptember hó 29-én eate a bécii
Studio opera köavet'tósét Tanber Mária operaénekesei
minden komoly tenyésztőnek érdeke lesz ittérni a belgaóriások pénzzel.
Aa 1932—83. és 1933—84. óvl adókihágásokért éa Svéd Sáador operaénekes vendégszereplésévé!.
tenyésztésire meit:
kirótt pénzbüntetéseket as öasaeg huss százalékának Tanber Mária énektehetaógének teljes klfrj ődését Stí1. A közönaiges, vagy bármelyik prémnyul 7—8 hóna- adóbonokban vagy 8°/« kéaapénuel való flsetósevel lemmel kísérte asükebb hasája éa mindenkor őatinte
pos korában éri el a kivint 3—4 kilós snlyt s addig aok lehet véglegesen kiegyenlíteni
örömmel regisatrálta annak sikereit — A mai bécsi
takarmányt fogyaszt, ezzel szemben a belgaóriia, — mint
vendégsaereplóse ujabb blaonyltéka ennek a jövdt
Aaon
adósók,
akik
as
állammal
ssombea
a
fenti
már emiitettem — 3—4 hónapos koriban eliri a kivint években aeletkeaett tartosásalkat aem egyeslitik kl, Ígérő tehetségnek, amelynek további, megérdemelt
•ulyt a addig oly kevie takarmányt fogyaszt cl, hogy egyév október hó 81-ig, eiveealtlk a kedveaaáayea érvényesülése kétaégtelea.
egy állat tisztin tnd hozai 2—3 pengőt.
fizetéseket
éa aa ezéu öaBsaget meg keU flaetalök
kath. loányklub taaostélye. A
2. A belgaóriis értékes illat a ha ezzel foglalkozunk
helybeli rém. kath. leáayklnb folyó évi aaeptember hí
okszerűen ia intenziven, ngy a fialiaok legszebb mintapélBirmllyea érdeklőd éBre bővebb felvilágosítást a
dinyait tenyéazanyagként bármikor eladhatjuk, eljárhatunk körüled adóhivatalok ós a P wzütytgazgatéság adnak. 9-én eate 7 órai keadettel rendeal meg siaionny.w
tea-estélyét. aa Earópa ssálló éttermében, AZ satélyt
ezekkel kiállításokra a dicsőséget, hírnevet ia elismerést
nagysaabáru tombola teszi változatossá a dutBn ma*szerezhetünk nyulainknak, telepünknek. A tenyéazillatok értérakott hideg bflffi várja a vendégeket A Baezonoyiu
KÖZGAZDASÁG.
kesítése tehit a telep egyik tó jövedelmi foirieivá vilhat
tea-eatélyre eauton la felhívjuk a saórakosal vágyó
MasOgaadaaági kiállítások.
Az angóra gyapjutermelő illat, negyedivenként nyírAoaikmegyei mezigatdeaági kamara Merourea-kiaöaaégfigyelmét aaaál Is Inkább, mert a római kat.
jik a hetenkint kefélik. Gyapiuja lágy, bireonyosan puha,
leáayklnb véroRuak egyik legcseadeaobbea működő, de
nem szúr, nagyon meleg a pehely könnyű. Hasáakbaa tenyéaz- Ciuo (Ceikazerediban) 1937 óvl október hó 10—16
téae erősen terjed. Háziipara óriiai jövő előtt áU a ezrakaek napjala a gylmöicahéttel kapcsolatban meaőgazdaaigl mágia nagy tevékenységet kifejté egyeeülete 110
éa ezreknek nyújt majd rendes megélhetést. Óriáei előnye éa kiállítást reaüea, Bzelyea mindenféle meségaadaségi ter- saladén timogatáat megérdemel köaöna égünk rétzérll— Zenotanarl kinaveaée. Berl Márkot a vároértéke különösen abban vaa, hogy ridium kiangirzó erővel mék kiállításra kerül. A blráló-blsottaág a dlazoklevelebir a a belőle készült térd, csukló éa bokamelegitők a csúzos, ken kívül aiámoa háal, gasdaaágt ós kerti essköat fog sunkban ls közismert kiváló muaslkust, a Targureumatikna tijdalmakbaa szenvedőknek gyors gyógyulást kloaataal Jutalomképpen. A gyümölcatermelók eladásra Bicueoc (kóadlvásárhelyi) Unttókápső óa állami glutáraikat ia bejeleahetlk aa ár megjelöléeével. A
nynjt Jövedelmezőaige elsőrendű, mert ivi átlagban egy
• seaetaaárává aeveaték kl.
állat havonta kb. 1 pengő kaazaot hajt a igy egy 2—300 kiállításra aaánt termékeket október 6—8 aapjain keU
— Milyen tartwkat viaai ogy kisiparos?
kiablrtekoeság seékhásában a kasaara Érdemes boleplllaataal egy •géddel ós két inaaaal
darabból álló telep egy 5 tagn csalid megélhetését gyönyörűen biztosítja. Eanyi illatot pedig — okszerű tenyésztés magblBettalaak.
dolgosé klaiparoe kösterhelba Bgy gyeagább iparos
mellett — egy ember kényelmesen tnd gondolni éa takarA hiromezikvirmegyei gazdasági egylet a asemélye éa alkalmazottjai ulán pontoBan 4940 lej évi
minyozni.
vármegyei kúillattenyiaztik egyesületivel óa a betegaegályső Járalékot éa l^ola taxit »500 lej áüaml
A tenyésztést ugy a belgáknál, mint as angóriknál Baraolt (baróti) gazdakörrel karöltve readeai meg aagy adót W> lej várod adót — Sesaseea 9340 lej adókicsiben kell kezdeni. En» legalkalmasabb egy kis, vagy saabáBn meaógaadaaágl, Ipari, teayéss- óa ktoállatUáltt terhet vtael. Köael tlaeaer «aj aa aa öaaaeg, amelyet
középtörsa beszerzése. A kistőrss áll 1 bakból és 2 nőstény táat B araolt (Barétoa) 1937 óvl október hó 9—11 nap- kl kell verejtékeaaen agy éengóbb, keadó kltipsroi.
kői, a középtörzs 2 bakból éa 4 nőstényből. Csakis prima jain. A kiállítsa vevetősége a vaeuttól 50°/i-os kedvea- Nem vitás, hogy legsulyowb terhek hordosója BB a
egyedeket, megbízható telepről szerezzünk be. A tenyész- méayt kért a látogatók róssóre. A klálütáasal kapcso- kisiparos, aki aaek mellett jnükös napi keayerét Uali
állatok, vagy ások ivadékai csakis komoly árakon izereaheoktató tárgyú gudsaágl ssakelfladás hss.
a C0R80 fodraaaat tulajdonosa, Merourea-Ciuo.

.
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Zsizsmann orpnaiövész hanaversenye.
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8-k oldal.

őyergyói ţlţt

— Bgy orvos bnosuja. Dr. Nagy Lajos nyug.
városi főorvos 36 éven át gheorgheni (gyergyÓBzentmlk-

A MÍBSBIÓ Társulat 1937 év aaeptember h ó 26-án, Újból gazdagodik Gheorgheni (Gyergyó) egy :ósi tevékenysege ntán Clnjra (Koloaavárra), — saűlővaroBába — kdilözölt. Eltávozta alkalmával a gyergyól
viearaap déiután Zsiaamann Keasö orgonamüveas réaaüdülőteleppel és kiránduló helylyel.

w W l « v e í randeate meg orgona-hangversenyet, aa örmény
Valea-Stramba (Tekerőpatak) határában, a Vasláb pagiertartáBu templomban.
tak völgyében, 1100 m. magasságban fekszik az ugyuevezett
A műaor kiemelkedő réane — terméssetesen — „Sugó barlang", mely terület az ottani közbirtokosság tulajZ»iz«meBB orgonajátéka volt, ekl mDaorái ugy állította donát képezi.
össze, hogy hallgatéaágáaak minden rétege ki legyen
A kérdéses helyről a községben az a több évtizedes
eiegitve. A kiváló müvésa eat teljaa mértékben el la teltevés és hiedelem, hogy ott és a környéken különböző
eri* Nehéz koncert darabjait Buxtehude Bvéd aaárma- értékes kövületek, igy ólom és arany is található, miért is
lasu nemet orgonamttveaa eaklvaié Beneszerző; Claconna soha sem szűntek meg a titkas aranykutatók, akik valóság[ J t i tancforma: varadé Boroaat témáiból vette, me:yet gal felturkálták már az egész környéket.
readBzerint a baaaaua látónál. Majd Baob, a aeaetörléA tekerőpataki közbirtokosság jelenlegi igazgatósága
oet egyik kiválósága; Fantasia et Fuga (O. ea Toccata részint, hogy illetékes forrásból maga ia meggyőződjék a
M Fu^a D.-mollját), mint Bach orgonamUvelnok reme- kiilömböző feltevések valóságáról mult hó 26-án szakértőként
teli valaaztotta. Műsorába volt, Céamr Frau oh: Piecelehívta Bányai János tudós geológus tanárt, ki az egész
beroiguB-t ja ia, melyeket n komoly aeneériók ea aene- környék geologiai alkatáról részletes írásbeli szakvéleményt
ledvelóknek aaánt. A mttvésn aionban, Igen flgyelme- fog beterjeszteni a közbirtokosságnak.
Bányai tanárt kutató útjára elkísérte Dr. Csiby Andor
gen könnyebb ée mulatós darabokat ia adott, mint
ÜOÍÍÍ Erico Măre o: olaaa, orgonamttvésa: Esti dal; lapszerkesztő is s mindkettőjüknek feltűnve a barlang, a
Haydn: Tavasai kar; aa „Évsaakok" oratorlumábó:;„Száraz lyuk* és az egész vidék vadregényessége és szépDubois; francia hirea orgonamttvéaa: L ígyen világos-sége, azt ajánlották a közbirtokosságnak, hogy minden geologiai
i g (Fiai lux) mig ifonaet; Ttindérek, orgonamnaaika kutatástól eltekintve tárja tel á barlangot, tegye azt bejár-

hatóvá s egy, a mai turisztikai ízlésnek megfelelő menedékház felépítésével állítsa be a már fejlett gheorgheni (gyergyói) idegenforgalomba.
igazgatóság a felvetett eszmét örömmel tette maAsoabac, mag vagyunk győződve, hogy aa orgona nagy gáévá,Az
elhatározta már a jövőre a menedékház felépítését s
aeiieret Baobol ea a többi súlyosabbnak jelzett orgonapropaganda munkálatok elvégzésével Dr. Csiby Andor lapstamot ép oly aalveaen hallgatta éa csodálta a nagy aszerkesztőt
bízta meg, ki a barlang és környék leírását követi ö z ö c s í g is, mint aaok, akiknek ea aaanva volt. Viaaont
kező számunkban kezdi meg.
a 4 hangulat darab beillaeatése a lenyttgöaó komoly
A tekerőpataki közbirtokosság vezetősége nagy előreszámok közé, mindenkire bdltóleg hatott ea mély áhí- látásáról
és helyes üzleti érzékéről tett tanúbizonyságot
istoi gerjesawit, amlhea hoszajaru<l a templomi miliő ia.
akkor, mikor az ujabbi menedékház felépítését elhatározta s
Bizonyára nem leaa érdektelen, Zajzamann orgoná- nem sokára el fog jönni az idő, mikor Gheorgheni (Gyergyóvá .észről a k ö v e t k e z ő k e t feljegyezni.
szentmiklós) mellett már Valea-Stramba (Tekerőpatak) is ott
Ztizsmann, Körmöczbányán született, 1885-ben. tog állani klimatikus gyógyhelyek sorában.

gyűjteményéből ia.

A laikus köaönaág ia gyönyörködhetett, amikor a
tömör orgona programm egy pillanatra aem faraaatotta.

A buJ»poSu tudományegyetemen maihematika-fizika
tanári d p l o m á t szerez, majd n aenemttvéssetl Főiskolát
végzi. K«sóbb Berlinben folytatja tanulmányait. 1910—

1925 ig a '.argumuresi (maros váaárhelyi) konzervatórium

(sasra a ugyanott a aatmfonlkna zenekar dirigense volt.
Közben, n e m e t - éa franciaországi tanulmányutakon a

Gyűlést tartott a gheorgheni (Gyergyói)
Gazdasági Egyesület.
Vasárnap délután mintegy husz megjelent gazda jelen-

igy 1925 ben nagysikerű olasa hangverseny körúton létében tartotta meg a helyi gazdasági egyesület választmányi
jart. 1929 ben Ciuj-on (Koloaaváron) a kath. aenelakola gyűlését Madaras Ágoston elnök megnyitó beszédében éleigazgató profesaaora, a Balofónikua zenekar veaetője ea sen kikelt az ellen a tespedés ellen, mely az utóbbi időben
a Sient Mihály templom regena chorija lett.
az egyesületben tapasztalható s odáig juttatta a helyzetet,
Ai alkalmi beaaédet Caendőr J e n ő a. lelkéaa m o n - hogy már fél évenként is alig lehet érvényes gyűlést megdotta. A mfivéssl orgonajáték mUaorán kívül, Bálint tartani. Azután azon közömbösség miatt tejezte ki elégedetA';oa karnagy veaeteae mellett, a női énekkar, majd a lenségét, amit az egyesülettel szemben a nagyobb gazdák

tanúsítanak. Szerinte még a nagyobb mérvii nyári gazdasági
elfoglaltság sem indokolja az egyesületi életnek ilyen tartós
megbénítását, mert a gazdasági életben mindig előfordulnak
Megkezdik a gheorgheni (gyergyói) időszerű kérdések, melyek sürgős megvitatást igényelnének.
A buza üszkösödése ellen a csávázás fontosságát
hegyekben az aranybányaszatot. hangsúlyozta
s hivatkozott az uj mezőgazdasági törvény
A mull év BUgUMtnsában, a gyergyói hegyek erre vonatkosó utasításaira.
aruytartalmu érceinek felkutatáaára ea kitermeléBére
Egyidejűleg megbeszélés tárgyát képezte a mezőgazdaengedélyi adott kl a kereskedelmi éa Iparügyi minisz- sági kamara által rendezendő terménykiállitással kapcsolatos
ter, A koncesaaié a gyergyól hegyekben levő Tatárka, átirat, melynek során azon gazdák névsora lett (eljegyezve,
Somlyó, Csutnány éa Oatoroa videkre s z ó l .
akik a kiállításon terményeikkel résztvenni kívánnak.
Többek között megdöbbenéssel vette tudomásul a gyűA most megjelent királyi rendelet, a hetveneaor
hektár terület arany előfordulásának felkutatására 9 lés a vároBÍ időközi bizottság azon válaszát, melyben az
evss batáridőt ad, as erre a célra alakult tőkés c s o - egyesület által kért 1U000 lejes segély kiutalását olyan tel.
portost. A kutatási munkálatok elvégsésére, aa enge- tételekhez kötötte, mely az egyesületet önrendelkezési jogádély mlajdonoBalnak 6 hónapon belül legalább husaon- nak a gyakorlásában akadályozná. Ebben az ügyben a dönotmillio lej tőkével rasavénylársaságoi kell alapltaniok. tést a jövő vasárnapra egybehívandó gyűlésre halasztották.
Hi a rész vény táraaaág nem alaknl meg, akkor a aariAz E. G. E. juh feljavító kezdeményezéséről is tárkataimáDyi jog elvéss.
gyaltak, minek folyamáu az elnök hangoztatta, hogy ő minA kutatási idő lejárta után, a réssvénytársaaág den lehetőt megtett ennek érdekében, de egy néhány makacsköteles megkezdeni a kitermelési ngy, amint a z t a ke- kodó gazda meghiúsított minden további ilyen irányú kísérletet,
Végül Selyem István arra vonatkozó indítványát fogadreskedelmi és iparügyi minisaterium előírja. A kitermelt ere feldolgosására réssletes Bsabálysatot fognak ták el, hogy tegyenek jelentést a városi időközi bizottságkidolgozni a mindeneknek a megvalósítása, jelentós hoz, a mezei dűlő utak elhanyagoltsága és járhatatlansága
beruházást követel az iparosításra vállalkozó pénsügyi felől s kérje egyúttal azoknak még az ősszel megtörténő
alapos javítását.
csoporttól.
Feltűnő volt nekünk, hogy az ifjúság egyáltalán nem
A rendelet felhatalmaaaa a gyergyól hegyek aranyelófordnláaalt kitermelő vállalatot arra ia, hogy n bányák érdeklődik as egyesületi élet iránt és hogy a választmány
üzsmbehelyeaéaéhea
ssükségee bányafát n gyergyól tagjai között sincsen eléggé képviselve. A vezetőség erre a
á
káros jelenségre rövidesen orvoslást kell találjon.
U»mi erdőségekből termelje kl.
ib. a.)
lufikat ia BBerepelt.

Balássy-né: Haas Olga pályadijat nyert
nótaszövegeiből.
Minden régi szép emlékein, lelkem minden álma,
Odaköt a ringó-rengő Balaton partjára.
Illatozó orgonafák susogó virága,
lieteg szivem meggyógyulna, ha újra ott járna.
Minden édes n i p emlékem a Balaton partja,
Csobogása, hnllámzáaa szivem elaltatja.
Messze jártam, nagyon messzi kint a nagyvilágba,
A Balaton partja maradt mégis lelkem álma.
lialatoni kávéházban vígat muzsikálnak
Kergeteges jó kedve van az egész bandának.
Üarna kis lány tenéked szól ez a vidám nóta,
Egő szivem csak hozzád hoz, nem tehetek róla.
lialatoni kávéházban nem szól már a nóta,
Barna lány a feleségem tegnapelőtt óta.
Hadd el cigány ne muzsikálj, vége van a nyárnak,

Odahaza pnha karok ölelésre várnak.

H Í R E K .
— Három haláloa áldozata van Bioaa (Gy
Békáé) köaaegi éa a Gyllkoato környéki arvla
kataeatrófának. Pénteken este váratlanul nagy felhőszakadás zudult a Gyllkoatóra és a Békás-szorost környező hegyekre. A nagy vízmennyiségtől megdagadt
Bzurduk ée Domuk nevtt azoroaba torkoló patakok utjukban miadant elpusztítottak. Aa árvlanek — amint
érteattltttnk — három haláloa áldosata la van. A Békéstől nem rég kttlön vált Domuk köaségben 30 házat s
különféle hásl állatokat, sőt állítólag egy egéaa juhnyájat la elsodort aa árvis. Némelyek aaerlnt több aaáa
ember vált hajléktalanná a aaörayü vlaáradat követkeatében A Bzurduk-völgyóből egyik fürésatelepről 2000
m* gömbfát éa mintegy 600 m* deaakát ragadott magával as ár. A gyártelep élelmlsser raktára Is teljesen
elpnsstnlt A Békás szorosban aa uj oraaágutat 3 km.
hoiasuságban teljeBen elmosta aa orkánBzerüleg lezuduié
hatalmas vistömeg, ngy hogy a község — mivel PiatraNamt-felé la as oriságutl hidak éa telefon p&snák megrongálódtak — teljesen el van sárva a világtól. A vissgálát magejtéaére maga a vármegyei prefektus Mállott
kl a helysslnére.

or.osi és gyógyszerészi kar bncsnvacsorát rendezett.
A teljassn Gyergyóivá hoaoeult érdemteljea orvoshoz
Dr. Gaal Alajos intézett meleghangú beszédet.
— Újból ügyészsegre idéaték Dr. LOrlnoa
Jöasef ditrani (gyergyóditrói) plébánost, egyik
predikaoioja miatt. Kdaiamert a Székelyföldön a
feljelentések aorozata, amelyek különöaen Ciucoan hovatovább mind gyakrabban fordulnak elő. Leginkább a
köztlsztaéget viselő egyének, da ntébbl Időben kathoükua
papjaink ellen is. fí vádaskodások azonban majdnem
minden esetben alaptalannak biaonyultak éa a beveaetett vizsgálat legtönb esetben aat la belgaaolta, hogy
aaok tisztán egyéni érdehből eredő éa bosszúra vezethetők viaaaa. — A napokban Dr. Lőrinca Jéaaef plébánost ideaték be váratlanul baaonlo feljelentés alapján,
m9ly szerint egyik elhangzott prédikációjában lett volna
vai ami kifogásolni való. Értesülésünk aaerlnt a feljelentő
e Baentbaaaed alkalmával jelen sem volt, igy tehát ea
eBdtben ia remélhető unuaz mielőobi kiderítése. hogy
miiyen okok kéBalettek a feljelentőt arra, hogy caak
hivatásának élő, értékea egyéneket gáacaoljoa el egyházi ténykedésekben.
— Irodalml-eat. Gheorgheal-ben (Gyergyéaaentmiklóson) már peaaeg iámét aa egyeeUleti elet. Alig
fejeződött ba a Misaié-táranlat orgonahangveraenye,
most meg már a Maria-kongregációk kéaaülnek nagyszabású Irodalmi-est rendasésére, Rasa Károly, B nagynevű műbíráló érkezik le erre aa alkalomra. Szerepel
msg dr. Bűkkösyné, Duduia Agnee — énekmttvéasnő,
Mú.fay Sári aongoraművéaanő, Csendőr Janó ssavalémúveszetével és leesnek még Bandi Mária betanításában Bzakeiytáncok. Az estet október tlatdlkére tervezik.
Vidéki érdeklődőknek külön helyet tartanak fenn —
ha idejsnen jelentkeznek.
—A Gyilkoztó monografia] anak naép aikere.
Ju'.ius hé elején jelani meg Dr. Caiby Andor lapszerkesztőnek a „Gyilkossá monográfiája éa kaiauaa* clmtt
munkája, maiyről ugy a napilapok, mint B tudományoa
irodalom a legnagyobb elismeres hangján emlékeatek
meg. — Ajiint most értesülünk Dr. Csibynek ajánlatot
tett egyik legnagyobb könyvterjesstő vállalat a könyv
magyerorsssgi forgalomba hosatalára, mig egy romániai
erdsaeltseg a könyvnek román és nemet nyelven leendő
kiadáaára tett ajánlatot
— Tüzaaet Hodoson. A ciucmegyel Hodos községben aa „OFA" érdekeltségűbe tartósé fttreaagyár
kazánházában 28 ára vlradé hajnali fai 4 kor nagy tüa
támadt, amely a dósakéval éa kátráaypapir födéllel
borított tetőzeten gyorsas harapóson tova. Lángba borítva a gépháa egyréssét Is. A tüsrladóra rögtön a
helyszínre siető Adier Igazgató es Schults R.cöard főgép ász Bsakssertt vezetése alatt, sikerűit a munkáaaágnak 1 órai megfeszített munkával a tűset eloltani. Saerancísre Bsélcsendea idő volt B igy a gyár közelében
fekvő óriási anyagraktárra a tüa nem tudott átterjedni.
A kar így ia mintegy 3—400,000 lejre tehető. A lüaet
minden valószínűség szerint a gyárkémény kiugró Bzikrai okozták. Bucureecu őrmester a dltraui csendőrség
p a r a n c s n o k a megindította a nyomoaást

KOSI.
Mint veBSZŰk a hírt, a vetítésre kerülő filmek
román éa magyar feliratokkal jönnek.
2-án éa 3 án, ssombaton és vasárnap a .VÉGSŐ
ERŐPRÓBA" izgalmas bűnügyi éB Bport film, mig 9-én
1 0 én a „NÁSZ É J S Z A K " a szerslem éB a aaenvedélyek
bemutataaa, modern és újszerű rendezésben.

Szerkesztői üzenetek.
Tapasztalt asszony. Körülbelül lgaaa van asszonyom.
A külömbség caak aa, hogy a rágalmazásért be is
aárhaasák aa illetőt, mig pletykálni édes valami, amit
as .un* emberek is ssivesen meghallgatnak.
As Irigység egész más dolog. Itt már a aaűletéenél történt a hiba a bizony, jellembeli hiányosság.
Aa Illetők ha tulaáaba vlaalk, meg bele la feketednek,
ami már aa egéasség róvására ls történhat.
Kia lány. ba az ön helyében a róasasalni válaaatanám.
Tuduiilík ea aa a aaln, ami aa olyan kia lányokhoz,
mint ön ls a legjobban talál. Tudja-e mit jelent a
róaaaaain? Lágyság, naivság, aaekdség, becittieteaaeg
éa hűséget jelent.
Mozi látogató. Illlk-e urliánynnk meal, vagy aalnháajegyet elfogadni olyan fiitalemöeriől, aki még a
Bettleinél aem tett látogatáet?
Itt nálunk éa n ml szokásaink sserlnt .még' nem.
Talán Amerikában, Párias, vagy Londonban. Különben is eat már egy jél nevelt „nriianynak" tudnia
kellene.
Moat, ragy káaibb. Szerintünk |obb moat egy kia
kellemetlenség, mint egy egésa életre szóló katasatréfa.
Egy hassnált, de még Igen jé karban levő

I

„Bözendorf" zongora eladó.
Érdeklődni lehet Gheorgheni (Gyergyésaentmlklós) Str. Soluţia No. 4.
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— Dlssnótoroa Assaejövetel Holló Gábor

v e n d é g l ő j é b e n . Október bé 9 én eate Holló Gábor
vendéglőjében a városi polgárság disznótoros 6h»z9jÖAetalt r.>nd>z, omalyri ezúton la sslve3en látja közönségünket Felhívjuk a fi^yelmit erre a szolid, cíaládlaB
jellegi! öaBzsjövetelre, amely mindsn alkalommal oly ín
kellemes szórakozást biztosit.

"
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— Halálosáé. Csikkozmásl Piál Józsefná szili.
Amira Anna honvédszázados özvegye, 94 éveB korában,
60 éves özvegység ntán, sseptember bó 19-én megbalt
Mircuraa-Ciuc (Csíkszeredában). Elhunytat leánya Paál
Caeczllla és Amlra János testvére Sanmartin (esikszentmárlonl) kereskedó gyászolj a.
Aa emberiség Jotovóje a Dr. Földes-féle Solvo

O. 1T. T. engedélyszáma S153—37.
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Caak állampolgársági, fényképes személyazonossági és katonaköteleseknél livret Bzükséges
(Eredeti okmányokat u ások visszakapják)
JELENTKEZÉS OKTÓBER 4 ÉH ESTIG -aw

Jelentkezési hely: LŐRINGZ JÓZSEF, MERCÜREA-OIÜO.

pirula. A legideálisabb hashajtó, vértlBBtltó és epehajtó
szír. Egy dobos 20 Lej gyógyssertárakban éa d r o g é riákban. Kéaaiti Dr. Fóldaa gyógyszertára, Arad. 0-10

1*1
Október 1-én megkezdődtek aa a j mestorok ÓB felBBabadnió-tanonook vlaBgái. A MunkaEgy szoba, konyha kiadó, bútor nélkül.
kamara Ciuc (cslkvármegyel) fiókja folyó évi október
hó 1-én megkeadte a mester vizsgára és a segéd visaCim a klndóhlvatnlban.
u
gára jelentkeaett Iparosok vizsgáatatáaát. A vizsga
rendjét aa egyes Iparágak sserint folyó évi BacpiemKeresek 50.000 100 000 lejeB kölcsönt, bizber 16-tól kezdódóleg kÖBssemlén tartották a törvény
tositék mellett. Cim a kiadóhivatalban.
által megjelölt Intézmények éa köaölték aa újságjaink
la. Ismételten felhívjuk BB érdekelt Iparosok figyelmét,
Egy üléses, kM személyes kocsit megvételre keretebát mlndasokat, akik plroBBsintt és kékszínű .Adesek. C'.m Vákár könyvkereskedésben közle.nd .
ciiaSltaia«itk
verinták'-kal rendelkeanek, hogy a vizsgarend szerint
megállapított napokon minden körülmények köaött
Veszünk 6 os gözlokomobilt kifogástalan üzem
jelenjenek meg, mert különben lemaradnak vissgájukképes állapotban, S e n e n s i e b Testvérek,
kal a mostani októberi tdóssakról és viasgára már K.-01uo (Oalkaaereda), a Buoureatl aaállodával aaemben.
GhimesfBget.
caak jövő év áprilisában jelentkezhetnek. — Kérjük az
Tartóa munkai
Héraékelt érakl
egyea községek jegysóit főtisztelendő papságát ÓB Saámoa elismerő nyilatkozat áll hölgyeim rendelkezésére
Egy u j hálóBsoba, egy egyszerit ebedlőszekreny
tanítóságát IB, lgyekeaienek est aa Iparoaságra fontos
B-3
bírt aa érdekeltekkel kösölnl.
Eladó Olt-melletti kaszálók éa liga ti szántó. Cim a e l a d ó . Mercurea-Ciuc, Sir. MareBesii 8.
kiadóhivatalban
— A saentdomokosi katonai elöképaös bot4 — 5 gimnáziumi osztályt végzett fiút tanulónak
rány ügye. Szeptember hó 19 en Cincsandominlc (Cdtkfelvesz T a r s s y Sándor női- éa férfidivat
— Október hó 3-án életbe l*p aa uj menetrend. Az
Bsentdomokosoo) sajnálatos incidens játaaódott ie BB
hó 3-ín életbe lépő menetrend a városunkból induló
kereskedése, Mercurea Ciuc.
ottani katonai elóképsőaök vasárnapi oklatáBa alkalmá- október
és érkező vonatpárokat pár peroes eltéréssel életben hagyja.
val. Kurkó Félix katonai előképaéB alatt állófiu, a Városunkból Braşov (Brnssó)-felé a következő vonatok Indul-

Hölgyeim!

Ö RÖKHU LLÁN10T
(DAUERWELLE)

Szabó L. nöi és férfi fodrász-üzletében

Eladó egy szépea fajlett, fajtiszta 8
honapos dan dog kutyakólyök.

gyjkorlatra már hasúiról nem akart elmenni. Édecapjá- nak : 5 12,7.47, 12 23, 16 07, 22 49. Vámsunkból Ctceu-Madéfalva
aak aíje.entetie, hogy miután még nem szereztek be ielé a következő vonatok Indulnak: 0.19, 19 30, 20 51, 15 32,
1103, 13 05, 7.46. — Oloeuról Indulnak Tg.-Mareş-Ielâ: 0.57,
aa előirt egyensepkát nem magy el BB oktatásra, meri 8.04,
15 41. Cloeuról—Qhlmcş-felâ ludaló vonatok: 21 15. 2.35,
kellemetlenBege Wsz. A szülők azonban a fiút sapka 7.15, 13.26. — Braşov (Bnsaából) a következő vonatok Indul- ELADÓ: Egy drb benzines favágógép, Deutuch U,e
nélkül ia kénysaeriteiték, bogy részt vegyen aa előírá- nak Cslk-felé: 0.05, 752, 12 50, 18.05, 21.20
gyártmány; egy egyes hám; egy vasterigelrü
sos gyakorlati oktatáson, nehogy a hiányzása miatt baj
szekér; egy darab vashordó, 200 literes. X ijy
— Romania és Bzovjetorossorsaag között
legyen. Afiu erre elment. Édesapja pedig később puszta megindul a kereskedelmi forgalom. A román—
István, lakatos, Mercurea-Ciuc.
«kíváncsiságból, hogy meggyósódjön arról, hogyfia volta- oross dplomáciai viszony helyreállításától, a közgazképpen mlert nem akart elmenni az oktatásra. AB apa dasági körök sokkal többet vártak, mint amennyit a
Kurkó litván éppen akkor érkeaett a helyszínre, amikor valóságban jelentett. Két év alatt olyan jelentéktelen
Laaarescu Ioan kiképző tanító a gyermeket pofoanl volt aa árucsere forgalom, hogy valósággal aggasztó
kezdte amiatt, hogy egyensapka nélkül jelent meg. A helyzetet idézett eiő. Ourovski bukaresti Szovjet követ
fg
Merourea-Ciuo (Csikszeredabac)
fiu apja, aki éreBte, hogy gyermeke kellemetlenségének eB Pop Valér kereskedelemügyi miniszter, jegyzőő a közvetlen előidézője, mivel kényszerltette, hogy könyvet Írtak alá, melynek értelmében Oroszország
3 Értesítem a mólyou tisztelt közönséget, hogy az
sapka nélkül ls résztvegyen a vasárnapi gyakorlaton, 100 millió értékű Ipari cikket értékesíthet Rjmániában
öiv. Simó Gergelyné üzlsthalylBágében
^
kösbeszóit éB a tanítót arra kérte ne v t r j e a gyerme- a ennek ellenében Románia különböző m?zógazdasági ^
két. A tanító éa apa köaött szóváltás keletkezett, amely terményeket éa termákeket exportál. Az export részoda fajult, hogy aa oktató tanító mellen ragadta Kurkó leteiről még nincs pontos értesüléseink.
1937 évi október l-ével megnyitottam,
$
Istvánt. A tanitó ast állítja, hogy eaen öaBsetüaés alkal— Patkányösön városunkban. AB ősal ga- f i
mával aa öreg Kurkó bicskát rántott volna rá. Emiatt bona botakarltássnl a patkányok is behúzódtak a lakott SS ahol naponta frissen vágott marha, borjú es
feljelentést tett ós azonnal letartóatatták Kurkót, akinek területekre. E< évben olyan méretű volt ea a patkány 2 aertea húsokkal, valamint elsőrangú hentes30 napoa vizsgálati fogaágát moat megerősítették. A vándorlás, ho*y általános a panasz a város lakéasága «J arukkal állok a m t. közönség rend ilkezésere. <*
viasgáiat van hivatva megállapítani a tényállást miután köreben. Valamit tenni kellene ellene s a gondolat a
Ugy a város, mint a vidék közönsáa tanuk nagy réaae aat lgaaolja, hogy a gyermek apja város veaetőaégét is foglalkoBtatja. Falmerült as B 5
géaek pártfogását kéri tisztelettel: 2 - ?
valóban kifakadt a gyermeke pofozása felett, a bicska terv Is, hogy a város lakossága egységesen lépjen fel *»

§ Uj hentes- és mészáros-üzlet

X mészáros- és hentes-üzletet #

ügy aaonban nem falel meg a valóságnak.
— Aa adóaóköaönség figyelmébe A nemzeti
repülóalap pénztára a közönség tudomására hozza, hogy
október eiaajével kötelesé a kereskedők éa egyes Iparágak könyvvesetése. Aa iparosok közül kÖjyvvesetéBre
kötelezettek a fényképesek, órások, Baállodások és az
összes kis és nagy vendéglősök. — Azonkívül minden

as egeBB téli takarmányt fenyegető veszedelem ellen. 5 Ozáka István, hentes és mészáros, JJ
Ha tehát valakinek célravezető indítványa volna a | s Herourea-Cluo, as Enrópa-aaéllodával aaemben.
patkányirtásra vonatkozólag, köaölje ast a város vezetőségével, ahol msjd a megfelelő módszerek éB időpon'
magbeBsélése után egységesen lépnek fel a nagy mértékben elssaporodott patkányok kiirtására.
— Eladó aongora E<y kitűnő állapotban levő
munkaadó, kinél havi 100—760 le] fizetésű alkalmazott
zongora, jután) os árban eladó. — Cim a Szervan, köteiea minden héten repülőbélyeggel ellátott flze- konc.rt
teul iiBtával fiietnl (Stat) és p«dig minden munkás után kesztődéi.
használt toritékját,
— Buosusaó. Minden kedveB jó barátomtól és
»
2 lej bélyeg ragaasiandó. Aaon muikaadók, kiknek 760
lejt m.'ghaladó fiietésü alkalmazottaik vannak, az adó- lamerőaömtől — jóságukat megköszönve — magam éB
100
darab
használt
bélyegért
hivatalnál fljsilk as illbtékeket, mint eddig. E hó 6-től családom nevében, sseretettel búcsúzom. Kolosy László.
5 Lejt kap a
kezdve megindulnak aa ellenórsó közegek s salgoru
büntetéseket Saabnak ki a kötelesaégmulasalókra.
íilyíatt,
Kr
A róm. katb. egyházmegyei alapok tulajdonát ké— A Jegkaroanltak vetőmag bnaaja. A koríC3-1
pező
klsbfcxi
erdőségnél
a
főjrdóórl
álláara
pályázatot
mány fölhatalmazta a aaövetkeselügyl minisztériumot,
bogy a jégkárosu't kisgazdáknak ugyan olyan felléte- hirdetünk. A» állát javadalma évi 24 000 lej késspénsluk mellett, mint ahogy a kukoricát adják, vetómsg flsetéH. m*tefcjárandóségok trióké 7660 lej, termésaetbuiát oaaaanak kl. Aa érdekeitek a kürjegyaŐBég alján, beol lakás Ktsbács községben és 16 b., 610 BBS.-ÖI terüw
a mezőgazdasági kamarának kell bejelentsék Igényei- let (ssántó, kaszáló és lege ó) használata.
9 NŐI KALAPOK
ket A kérések fölött a prefek'na elnökletével működő
A keresztlevéllel, állampolgársági, katonai, 3
KÉZIMUNKA ANYAGO K
_
bisottság dönt
vagyoni és ba van, szolgálati bizonyítvánnyal, valaÉS ELÖNYOMTATAS (T
— ZongoratnlajdonoBOk. Szigeti songomban mint az áll erdészeti iskola or'gadi') elvégzését Iga- 3
AZSUR1
ENOLII
J
goló mfgerkesett városunkba éa zongorahangolásokat zoló bizonyítvánnyal felszereli pályázati kérés folyó év JÎ
október bó 10 ig a róm. kath. egyházmegyei igazvallat. E deklődnl a Vákár-üsletben.
GÁBOR ÁRONNÉ-nál, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC) £
— Saerenosetlenül Jart katona. Mhalcea gatótanács (Ctuj, Sir. Iulin Maniu No 6 I ) elmére
Ootavian Barbat hásébau.
13—íö ^
Vasile, as 1. Ssamu hldőrcó zászlóalj közlegénye, a beadaadó.
g y l m w l vonattal őrhelyere, a karakói hldbos u ásott.
A hídnál a vonat annyira lassít, hogy nyugodtan le
lehet szállni. A katona IB Igy akart cselekedni, de bősl^nrsnenarw^arww-tirortininiiTa^^M
ben elveaBltette e«yen»ulyál z a vonat kerekei alá
kerüli, melyek jobb lábfejet levágták. A sserenc tétlenül
járt katonát a helyi kóihásba aaállttották, ahol műtétet
A zsombolyai Boha-féls téglagyár kltflnó mitla naponként uj formák olesó )(
hajtottak végre rajta.. A sserenesetlenség követkestenőségű ossrépkályhál minden színben és nagyárban, aa.«rt*]cln.tb.*t<51c £
ságban kaphatók. Kívánatra gasdag mintakönyv
ben egész életére nyomorék marad.
áll a negyérdemQ kBiOnség rendelkezésére.
— Bontania letiltotta a Törökország fele
Épltkeaókl Ugyanott a híres
VENCZKL TANÁRNÉNÁL
irányuló kivitelt. A Török köstáraabág Romani»
Ugyanott késaOlnek nstnde*egyik legkitűnőbb mezőgazdasági éa Ipari piacának
nomfi női kalapok oisdrondfi
blsonyult Afizetési bonyodalmak miatt asonban, kösel
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható.
anyag honaáadásával. Kalasak
félmilliárd le] van blokád alatt, a török N-imaetl BúkKépviselet:
átalakítása a legrövidebb Idő alatt
ban. I.<y a romániai exportőrök nem tudnak pénafikhÖB jutni. Erre való teklatettel, a kormány egyelőre
Mercurea-Oiuc, I. O. Bratlanu (GimaáJakab Sándor, M.-01ao—Osiksereda
letiltotta a kivitelt óa a napokban kereskedelmi táraium)-ueoa iu. sa., a Sftrhás kóselében.
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