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Őfelsége II. Károly király felhívása.

Őfelsége beszedet intézett a tisztiiskola uöreiíMz.

A mult tettei nem eeg thetnek bennünket, ha nem biztosítják n jövő fejlődést. Akik basánkat alapították, azok már
pihennek. Ma egy ujjássaietett Románia emelkedik fel, melyet
tökéletes és érd°k nélküli hazaszeretettel.,megerősíteni mindnyájunk kötelessége. Ma inkább szüksége van a hasának, mint bármikor, hogy összes fiai egy hittel, egy akarattal, egy marokba
tömörüljenek. Habosáéra, várakozásra ninos idő. A mai románok
nem elégedhetnek meg a történelem megvalósulásaival, hanem
kicsinek, nagynak meg kell értenie, hogy a dicsőség és a takarékos építő munka legfőbb pillanata elérkezett. A nemzetnek
meg kell értenie, hogy minden román ma inkább, mint bármikor,
harcosa Romániának, harooía a román ujjáébredésnek.

December hó 17-én Őfelsége az Uralkodó és Mihai
nagy vajda jelenlétében a tisztiiskola uj növendékei letették
a trón éa haza ir&nti hűségesküt. Az ünnepélyes eskütételen Ciopron tábori püspökön kivül résztvett Cinperoa tábornok honvédelmi miniszter, Teodorescu tábornok légügyi és
és tengerészeti miniszter, Iacobovici tábornok hadfelszerelési
miniszter valamint a hadsereg sz&mos vezénylő tábornoka.
Az eskütételt istentisztelet előzte meg, majd Pastia
ezredes, az iskola parancanoka intézett buzdító szavakat a
növendékekhez. Ezután őfelsége mondott beszédet.
— Kedves növendékek — kezdte szavait az Uralkodó — a most tett esküvel uj életbe léptetek, amelyet
azért választottatok, hogy tisztek legyetek. Olyan pálya ez,
amely mindig a legnemesebbnek számított. A múltban a
tisztikar a földesúri házak kiválasztottjából állott, mig ma
nyitva áll mindenki előtt. Ám, ha a születési nemesség nem
is irányadó, ennek a testületnek s nemset elitjét kell képeznie és lelki nemességet tételez tel, telve a trón és az
ország iránti hűségtől. A katonai hűségeskü nem jelent
időleges kötelezettaéget, hanem olyan fogadalmat, amely
haláláig kötelezi azt, aki letette a nemzet közöaaégével és
királyival szemben. Az igazi katona nemcsak addig katona,
amig egyenruhát visel, hauem szíva utolaó dobbanásáig. A
tiszti pálya nem akármilyen foglalkozás, sz hivatást is jelent,
amelyet egész létünkkel szolgálnunk kell. Maga a katonai
huaégeakü lényege ia nemea, mivel magában foglalja a hűséget és habozás nélkül áldozatkészaéget. A tiszt tehát
ettől a pillanattól kezdve caak a nemzeté, legnagyobb kötelessége pedig az, hogy állandóan ennek az egy eszmének
a szolgálatában álljon.

A szép szeretet ünnepe.

ség veaetőit, gju'assd fel a gyűlölség éjBsakájában a
sseretet tűsét, hlsn aaért jöttél, hogy Így a föld újra
Egyik ünnep sem oly bemőséges, mint a ssent aaép legyen, aa élet meleg, a nagy vi'ágban bók"
karácsony. Télen van, amikor a hideg elől a meleg hoaoljon a öröm, boldogság, megelégedés uralkodjék
BíohAbto keresnek védelmet aa emberek. A család minden vonalon 1
távolban lakó tagjai ekkor össsejönnnk, hogy együtt
P. Réthy Appolliniriaz.
legyenek s kösöaen ünnepeljenek. Egy sslvvé, egy
Inifkké. egv családdá forr össae es alkalommal mlnd nki. Feloldódnak a válaaafalak, megsiflnnek as el- A Nemzeti Újjászületés Arcvonala.
kUlöni ó éraések, csak egy hang uralkodik: a sseretet
Mult számunkban csak röviden emlékezbaogjn M gsíünlk a gyűlölség, eltompul a gyilok éle,
elve-síi a vadállat dübösségét. A ssent éjjelen öröm, tünk meg arról az általános érdekű eseménybéke daloljon as egéBs kerek világon. Kl teremtette ről, hogy őfelsége II Károly király a belügy
m"g ezt a ssent cscdát?
éB igazságügy miniszterek előterjesztésére szenA betlehemi Istállóban a jássolban ssendareg egy tesítette a Nemzeti Újjászületés Arcvonala nevü
Gyormtk. Már a próféta jelazte, hogy a párduc ÓB egyetlen politikai Btervez*t létesítéséről intézoroszlán előtte bevernek, senkinek nem ártanak, mert
kedő törvényt. Az uj törvény december 16 ról
a gyermek megszelídítette azokat. As ártalan Kisded
kis kacsólt Bséttárja, markába aseretné venni aa összes van keltezve. Bz lesz aH orsaágaak egyedüli
prsbsrl sziveket. Nem jött s. világát megítélni, hanem politikai szerveibe, .melybe minden 21 ik
UdTcz tenl. E őhlrnökel, aa auiyalok a békét hirdetik, életévét betöltött románnak joga van felvételét
kérőbb második előhírnöke, ssent Jánoa Őreá mutat kérnie, kivéve a katönáknak és a bírói kar
ott a pusztában, mint ae Isten Bárányára, aki elvesal tagjainak. A Nemzeti újjászületés Arcvonalán
a világ bűneit. Majd Őmaga la a béka evangéliumát
tsn'.ija: bikámét adom nektek, nem ugy, nhogy a világ kívül minden más politikai tevékenység titkos»di*. A Gyermek oldalán nincs kard, még fakard sem, nak tekintetik, amit a törvény szigorúan büntet.
határa a béke öltöséke. Pólya, jássol, Istálló a békés
pásztoremberek kis Igényel, mégis boldogok és mege;ég( d-t'ek. Eat a miliőt válasstotta magának a Kisded.
AB első ember Isten akart lenni, mlat a siárnya
-r'í- tt madár a porba hullott. Bzüknek tartotta mttk • !-.•<.> t-rét, tágitanl próbált rajta B poru' járt. Nagy
siţ.ât cem tartotta megfelelőnek, többre vágyott s es
: it s veazte Magasba törtetett, erejét felülmúló hatalomra pályázott B csődbe jutott. Nem gondolta meg,
Nzy lehetetlent akart elérni, ember Isten nem lebet
r-z pecsételte meg as ember sorsát. Bs lett az
ü -vülők örök tragédiája
Azóta nem volt a világnak ünnepe, as ember
tudott Bemminek sem örülni. Kain szelleme behozta
\>ó?.-pk a gyűlölség»», kardot, háborút, a bábeli törek•
megteremtették a pártoskodást s as áldatlan
aberkafa-mássásokat. Asonban a nyelvsavar s a lélekV
.
. ' -.
v.mr nam volt képeB elnyomni a vágyat, as Igényt a
béie, a szeretet után. Silvűt mélyéről ósslntén ssakadt sk fd a bánat ÓB epekedés hangjai, a rórátés mélaN Oalineaon
- ,
. : ••
'
belügyminiszter

— Hadseregem múltja azzal a bizonyossággal tölt el,
hogy ti, méltó utódai Bománia hős harcosainak, minden
pillanatban hűek leaztek eakütökhöz és az ősök példamutatásához. A régi alkotások azonban csak akkor tudnak
nekünk segitséget nyújtani, ha biztoaitottnk a jövőt. Akik
hazánkat megteremtették, örök álmukat alusszák. Ma újjászületett Románia emelkedik fel, amelynek megerősítéséhez
tökéletes és önzetlen hazafiaaaággal mindenkinek hozzá kell
járulnia. Ma az országnak egyetlen hitre éa egyetlen akaratra van azükaége. Elérkezett az építő munka, a konazolidáció és a teljes egyetértés nagy pillanata. Csak egy egységes Bománia lehet olyan erős, hogy egyetlen külső és
belső ellenség se merészeljen hozzá nyúlni. A tiszti pályára
lépő fiatalok mellett, akiknek a hadsereg nagy családjába
való befogadását ma ünnepeljük, az egész nemzetnek meg
kell értenie, hogy minden román, ma inkább, mint bármikor,
Románia és s román njjáébredés katonája.
— Kedves növendékek ! A hadsereg, amely keblére
ölel benneteket, örömét fejezi ki, én pedig, legfőbb parancsnokotok, még nagyobb örömet érzek, látva e pályára lépő
büazke Üatalságot. Kérem a Mindenhatót, hogy szentelje
meg ezt a pillanatot, Isten áldjon meg benneteket éa áldja
meg Bomániát jobb jövője telé vezető utján.

Gondolatok Karácsony öröm ünnepén.

Talán soha nem éreztük azt a mély megingást lelkünkben, miat napjainkban.
Ellentétes érdekek pergőtüzében forr az
egéez világ. Kis népcsoportok labdajátékot képviselnek a nagyok kezében, kis emberek félve
tekin'n9k a hatalmasra, mert nem várnak semmi
jót. Zilált lelkű emberek ijedt rebbenéssel néznek a holnap elébe és kishitűek siránkozó
bús énekei.
A törvény megjelenése után aá eg*sz panaszaikkal BB erősét is kétkedővé teszik.
hten a sok kiáltásra, megnyitotta az eget. ElkűlMi az ami megzavart testvér ebben a létország
területén megkezdődött a pártszerv 'zés
dötte a Megváltót, hogy kiragadja lelkeket a pusatuharcban?
Hol vesztetted el önbizalmadat? Miért
!-i?bó'; leküldte a Baabadltót; hogy megmentse avég- munkája. Illetékes helyen rámutatnak arra,
léstől. A jászolban fekvő Gyermek, as Isteni Kisded hogy ae alapitók között helyet foglalnak vala ülsz fel kósza híreknek, hogy rémitsd önmagad?
0 *z, akire vártak a próféták. Előtte a pásatorok és mennyi társadalmi réteg képviselői, akik a Az ijedség, a lappangó kósza hírek mért tudkirályok, szegények és gaadagok, tudatlanok ÓB tudósok,
nak hatalmukba keríteni testvér, hogy rémítsed
aUtvaiók éa elüljárók ssépen egymás mellett meg- múltban a különböző felfogású politikát képönmagad
?
férnek szánt egyetértésben és sseretetben Lessá'lt aa viselték. Az alapítók között ott találjuk a
Most
Karácsony öröm ünnepén lelkedben
n dicső Királya, hogy elsimítsa as ellentéteket, kibékítse munkásmozgalmak képviselőit. Azonkívül meg•r i ellenségeskedő feleket. Amit ember nem tehetett lepő volt az erdélyi közéleti méltóságok nagy zúgnia kellene a hála harangjainak, hiszen
"eg, azt megtette Ister. Ember nem lehet Isten, de
kétezer év távlata mutatja neked az utat a
Nii-n emberré lett, gasdag lévén ssegénnyé lett, hogy számban való csatlakozása. A belügyminiszter- bizonyosság felé. Jézus Krisztus örök tanaival.
cinket Bsegényeket gasdaggá tegyen. Isten a Sseretet. hez és a párt alapítóihoz özönével érkeznek Századok vajúdása, népek megértése és elTahit a Baaretet költözött a főidre, hogy a vi ágot a csatlakozási nyilatkozatok és táviratok az sodródás* kösben tisztán maradt ránk a Hit
eréppé tegye. Es a sseretet mindig szalonképes, mert ország minden részéből. Az egyes tartományokas emberek áhitosnak rá, állandóan sanaonja van, mert ban rövidesen és valószínű már ünnepek után örök evangéliuma.
Hitedben inogtál meg testvér, elvesztetted
folyton ezükségünk van reá.
közvetlenül Bor kerül ac alakuló nagygyűlések legdrágább
kincsedet és minden apró zajló
Ezt a ssent Szeretetet, földre uállott ssép Sse- megtartására.
retetet ünnepli Karácsonykor aa ogétz világ. Igényéletharc nem talált kemény Bziklajellemet, amelytelen
jássolánál találkoaót tart a két véglet: ssegényről kétely és balga hit vissza verődött volna
B
^g-gasdagság, jóbnrát-ellenség s egymással kibékülik, mert egymásban testvérre Ismernek. A ssent Könyvkötészeti munkákat Miért nem kerested a megnyugtató támpontot
lelkednek, hiszen neked is mondta Jézus Krisztisaakán néma caend uralkodott. Isten költöaött a földre,
a l e g a a e b b é a legtartóaabb
tus örök igazságait. Vagy neked hiába mondták
sz ő országa telepedett la Betlehemben. A béka áraszk i v i t e l b e n a logjutányoaabb
totta áldéaalt a sslvekbe és lelkekbe.
tanítóid aa örök igék jelentőségét, te éretted
árak mállott asaköaöl a nem szenvedett Krisztus, hogy hittel köszöndd
Most ls cauaya a föld, b'dsg aa emberi élet, békétlen a nagy világ. Itteni Kisded vsdd kacsóidba a
Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. meg lélek nyugalmad?
/

«Iveket, térdre kéayuorltsd jáuslod siótt as ambari-

2 lk oldal.
Testvér néai magadba és vess számot magaddal. Mérdd fel értékedet és megrémülsi a
kongó ürességtől amit magadban találBi. Eddig
éltél, jobb szóval vegetáltál, önző érdekek
rabja lettél és nekivadult iramban kétkönyökkel tülekedtél a tülekedókkel a sok hitét vesztett
szegény emberekkel, szegény gazdagokkal.
Testvér gondoltál-e arra, hogy ember vagy,
talán büszkén néha visolted a teremtés koronája most már helyt nem álló nevét. Lelked
sivár lett, Örömtelen. Nem vetted észre, hogy
hiányzik valami életedből, hogy nem vagy egész,
hiánytalan ? Sok élet talán máskép alakulhatott
volna, ha nem a test kormányzott volna minduntalan.
Egyének hite, nemzetek bizalma egymásban kiveszett és esztelen izgalomba kergetik
a jobb sorsra érdemes embert a hitet vesztett
Bzámitó emberek.
Most, amikor oly szép lehetne az életünk
a sok értékes ember alkotásokkal, amikor már
távolság, tér és idő eltörpült fogalom, amikor
Kelet varázsa ránk nyugatiakra nem jelent mást,
mint a folyton ismétlődő hadi jelentések sorozatát, százezrek halálát és embertelen puszti
tásokat, akkor hiába nézünk megnyugtatásokért
nyugatra, mert ideges, mosoly álarcot öltő rettegő embert látunk ott is. A 20 ik század mo
dern gyermekei vagynnk tele minden földi ígérettel, amelyet osak távlatban nézhetünk, mert
széteső lélekkel nem közelíthettük meg az
igazat.
Testvér gondoltál e arra, hogy talán te is
hibás vagy abban, hogy igy íródott sorsunk,
mint ahogy bekövetkezett. Oondoitál-e testvér
arra, hogy lélekvárat kellene kiépítened azért,
hogy a gyarló dolgokat fölülről nézhesdd? —
Foga «zott-e meg egyszer is bensődbea egy
komoly elhatározás, hogy az önzés, az intrika
sötét fátylát leveted és rátekintsz az éhezőre
a tévelygőre és jóságos szemmel magadhoz
inted kis vigaszra és segélynyújtásra?
Gondoltad-e teBtvér, hogy életüak közös
láncolata csak igy nyer zártformát, ha a szükségben szenvedőt magadhoz emeled. Itt nemcsak az anyagi szükséget értem, hanem a lelki
segítést is.
Most külön szólok hozzád paptestvér, akinek kezébe ezrek és ezrek alakításra váró lelke
van letéve, nézz önmagadba, helyesen bántál-e
a rádbisott nehéz anyaggal? Mert az ember
l*)lke nem tömeg forma, mindegyik egyéni,
szorosan zárt forma. Igyekeztél e paptestvér
belenézni mélyen minden ember lelke mélyébe
és fölhozni onnan a hit életkincsét minden áron,
mindent föláldozva? Paptestvér, a te kezedbe
tétetett le embermilliók jövő sorsa, minden
reménye, mert te vagy a lé ekorvos kétségbeesett lelkek csodadoktora.
Talán hivatásodat nem értékelted ugy, mint
azt Krisztus urunk megkívánja, talán apró élet-
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örömök megakasztottak a hivatás egyenes ösvényén? Testvér vess számot magaddal és mától
kezdve a bizalom sugárzó erejével vondd bűvkörödbe a vergődőket, a bit erejével erősítsd
meg a tévelygőket, de ne feledd, hogy küldetésed alatt minden embert külön bírálj meg,
mert közös vonást éB hajlamot keveset találsz
a tömeg vizsgálat a!att. Paptestvér talán te még
visszatérítheted a meredek széléről a megingott
embert, talán még kiépítheted újra az Evangé
lium erős várát híveid lelkében. Mart nézd meg
a megvadult embert, még a törvény sem korlát előtte, a hittel ninos már köze és sötét
róka arccal kész lecsapni a védtelenre minduntalan.
Nem látod paptestvér a sötét emberi lelket,
Bzinte ráül a szemére minden embernek a lélek
mély rombolása, romboló ösztönök vad Géniusza.
E őször találd meg önmagad paptestvér és
amikor levetkőzted modern világunk rabbilincseit, akkor kitárt karral, tiszta lélekkel hivjad
az embert magadhoe, hogy értsék meg a szere
tetet, hogy értsék meg ast, hogy igy az élet
már nem élet, caak visszanyert hittel lehet épi
teni jobb társadalmat. Sziklaszilárd hittel lehot
elérni művészetet és emberiességet. Erős bittel lehet megbékélni minden nemzetnek, mert
tiszta hit egéfz bizonyság minden jóakaratra.
Pap'esívér idáig a romboló erők tomboltak
szerte e világban, talán te, aki mindenhol ott
vagy embermilliók között, talán te megtudod
menteni még az Örök Igazat.
A te lélek építésed u'án aztán jöhetnek a
tanító mesterek, a technika varázslói a modern
kor ujitásaival, akkor az ember a teremtse
koronája lehet és bölcsen élhet saját találmányaival Akkor ördögi lelkek nem fognak pró
bálkozni emberrorca gyáró tömegháboruval,
hogy megszédült lelkük zuhanását ne egyedül
érezzék, hanem milliókat rántsanak lélek bukásukkal.
Testvér, gondold meg jól mindezt Karácsony
öröm ünnepén és a szeretet Msstere szU'etés
emlék Uanep^n gyúljon lelkedben tűz, amely
megtisztít téged, hogy most is lángra g>ujts és
alapozd meg a bekapcsplódásoddal az igaz ember
lélek szövetségét igaz' akarattal.
Vóosev Gyula.

A P E Ó S Á G O Z .

A napokban egy újságnyomó körforgógép hirdetését láttam. A technikának es a legújabb mamut csodája óránkint 60 eser, 20 oldalas újságot okád, A szám
még elképselnl ls szórnyü. 0 ránkint 60 ez«r kultur
termék kerül kl as arra éhes OIVBBÓ kezébe. Ha ngyan
kultnrterméknek lehet nevezni majd ast, amit a Bok.
szorosltó csoda Bárkány termelni fog. — Astán elgnn.
dolom ennek a hatalmas rotációsnak az ősét. VIBK2,.
mentem kéteser évvel a teremtés felé, kutatva m'ndenütt a gépet. 8 ott megtaláltam az ókor egyik legnagyobb kiadóvállalatát. Kicsit megnésegettem az ó-di
gépaket, amikkel »z idősebb P ioius világra hoata ma ig
knlturértéket, dokumentumot éa stílusbeli ssep^ge;
jelentő leveleit. Addig nésegettem eseket a gépeket aa
emlékesés lelki Bsemüvegén át, smlg ráj'ittem, hogy
emberíormáju> van. DJ nem emberek, még formájút
dacára Bem. Nem 1B hívják, nem la tekintik őket embereknek. Iráatudé rabszolga a nevük. Aa Idősebb Pllnlus,
római könyvkiadó és ujs'giró ősöm ezer rabszolgái
alkalmazott könyvel másolására. M odín rabszolga egy
fajeaetet kapott s ast másolta rz ueer. Igy ez>r példányban jelent mag a könyv, szépen, goidosan éj az
akkori v!Bso»yokhcz képest — gyorsan. A P.loiut
remek munkát végzett. S ne gondo juk, hogy nagy befektetés kelett hozzá. A rabszolga m4g a kBrdai! íb
olcaóbb volt. 8 egészségileg birta a versenyt a mii
gépekkel. Dolgoanl p»dlg épugy do'gozott, mintagép:
gondolkodás nélkül. V>g!gtárul most Is e'óttem a tágoi,
nagy műhely,
a p plrn st karcok fölé görnyedő etrrabszolgáva1 a a zorbácioa hajcsirokkil, kik a oób)
megpihenni szándékozóknak osztogatják a c»ipfls biztatást. Aztán a képzettárnaitáB törvénye b >lekésys?erit

egy másik ösizehagonlllásba. A két korszak kerül pgymáa mellé. S meglátom, hogy kétezer év telt ei ugyan
technikánkban, de lényegében semmi sem váltoVott.
As írástudó volt akkor la rabszolga s as erőagak j ,Hímezte as embert, örök törvény es, u;y lá'.szlk. A humánom csak a gyengék dlcüőságe.
« *•

Karácsony van. A fó'dre szállott Szeretet ünn> p^.
Hall a hó. F hír takaróját el'erUt a nagy természeten.
KéB'ül a mindánság a nagy fogadtatásra. M gte'ofk a
szivet, a le k k a karácsony várás szent hangulatával.
Krisztus születése van. A ktrasztóuy világ fen-é
ges pillanata. A palotától — a kunyhóig t e r j e d ő á-bl
dalhatatlan távolságokat átfogó gondolatok kitelj-sadése.
A Bzeret ít megváltó eszmei iágáaak bevonulása a földre.
Egy rzóval kif-jezve karácBony van Ismét.
É .eaklnt megállunk ennél a m igasztoa ücn^pnél.
Teleszívjuk magúikat a belőle szétáradó szépségekkel.
Egy kétez°r esztendős iuHnra pihen
mfg évről-évre a
betlehemi jáisol tövébon. H> men4kül tasácaér-, gyógyulásért egy nagv b^teg világ. ÉJ mégis...
A tanács,fr.mit Krisz ui nyújt n?m változik soha.
Rppsn olyan határosott, mint kétozer évvel ezelőtt. Ae
0 vallása a szeret. Az a lelkület, r melytől mrgszelidül a vadállat. Ö arra tanit ma is, hogy szeretet éj
megbocséjtás né kül nincsen élőt.
Ml-d n'sl érz , hoţy nincsen rendjén ami itt történik. Kriaítm kiveBzott az emberi tíritda'mnnkból.
A karács ny még létezit-, mini tgyaaerü naptár! fogaOsikszered ában,
jp om. Da hiányaik a le'kek melyéből « S^est-Éitének
lényege. Kiveszett tökéletesen t z amit Ő hozott a fdldro.
B-dul Regele Ferdinánd 8. az.
A békFBség és srerjtet.
Dr. Zakariás Manó ur házában
M) ott toriunk, hogy bün a Krlfztushoz va'ó nM E G N Y I T O T T A M .
I gasíVodis. Aa irga'om, a szeretet, sz emb«rségó~Ré>(
arra hivatott ajkán is elcsépelt szólamok. Etekké',
Silves pártfogást kér:
S* as
élni ma nem kívánatos, nem háléB és as árrai futó
eSzékely Gabriella. |? tömegek BZ-mében egyre ártalmaBibb hitvallás.
S j o t n o r u , d j ugy n í z kl minden, h o g y m g z mRendelek: délelőtt 9-12-lg és délután 3 - 7 ig. j j
tanúi lehetünk a karácsonytól a K r ' s z t u s t í l el táv o odoî:

1 Kozmetikai rendelőmet g

ember ujabb magpróbáijstásainak.

plsstr ngásznl fdlmáBstam, mind a fenti Borokat mor
M'nd-géitünk ae uccán, mltd nféléró' beBB?l{etve,
a társaság ez'p?n követett bennünket. Néba-u^.a a
inoltam:
vaddisznó gardája kezéhez dírgö'ő*öti s barátságosan
Vadász, hal Vsa, msdarárz...
Iftima.
röfögött Ijy rrkeztünk baza a iltzteleteehea. u tm-g
Madaradon harminchárom székoly fürész-ma'mot volt néhány jámbor bego'y, melyek a pleclg el- slr-pülIrta: Sadoveanu Mihály.
tf'á'tam.
Esen m«lmok némelyikének a rzTkeze'e a nek, da onnan vUsratérnek; rz án n háry ia 1 as,
Esz dbe jut még ss a ez kely közmondás, amelyet Tiodero fttrésaek
fiából való pontos másolata volt. Bá melyek "tz nyszíra kuioréko nak és tjuVck, mei>ek
olyan énekes ritmussal tziVBltál, mikor G5rgénv
vldé- raészkodtam e lakósok
8
türelmén és ügyességén, majd z H d"z etés és rabszolgaságból as ember táríáiak
kínjánunk?
*
folytattam a missást a fekete erdők felé.
ílőkelő éB felvfditóbb helyzetébe kerültek.
E<y olyan mondás volt, ami a mi hitvány vadász
Ciud« Bzép helyek voltak. Egy szakadékban ősöMikor a hegyekbe ulrakeltünk, a kuvaszok "8 a
balása mesterségünkről szól. Mikor nekem magmagya- ket láttam.
vadd SBOÓ elsőknek voltak a kf punéi, késsen arra, hogy
ráztad, olyan szeretetteljes megjegyzéseket füstéi hozsá
Nemcsak
ősek
vanoak
e
hegyekben,
világosit
fel
arról aa ősi néprő , mely együtt élt éa szenvedett as bennünket uUtáríunk, A. V, Itt szarvasok ls találhatók, elkísérjenek hencünket a tilág bármely tájára. Izidor
oláh őslakókkal, amióta csak erre a vidékre boaták de a medve és vaddisznó aem ritka. Ezen utóbbi va- tiszteletes megmagyarázta nekik, hogy ml, embtrek,
határt Baolgálnl, a tatár betörések ellen őrt állani.
dakról különben nálam többet mesélhet Ialdor tlszte- as erdőbe megyünk B B vadaknak a városbín ktll
maradniok. A vaddisznó és a kuvassok megértették s
Az eget, a hegyeket és a vizet nézve, ngy érez •eteB ur.
tem, hogy a* a mondás románul la jól hangzik s as
Isldor tl zt»letss,
a másik helybeli utt'ár uik volt. a juhok engedtek a többség akaratának.
4
ezred-asel azon ssórakostunk, hogy megfelelő n átül Valóban,
Ez a Grlta — sm'nt' megtudjuk — kedvs és
ősaenla ge többet ia tudhatott, miután a
tec Bük.
med Vekkel és vaddl-z lókkal nemcsak a vadonban, de hüségt s állat. E klséri gasdáját as erdőbe. Néhn Icidor
Vadász, haláaa, madarász,
otthon ls foglalkozott Iildor tlssteletoB ugyanis vad- tiszteletes aludni hagyja éB eltávozik. Akkor a vaddliz-ó
— mint egy köpi — szorgalmasan eziaiato'va keresi,
Ha zsebében kotorásssz,
áilat-BzelldlIÓ hírében állott.
Még egy krajcárt Be találta.
mig meg nem találja s a legláthatóbb módon nyilváElőző
nap
Is,
Ialdor
tlazteleasel
való
eleó
találDe ha tovább kotorászsv,
nítja a vlssontlátáa feletti örömét. - A ml vadászó
kozásunkkor meggyőződtünk (én és ComsaAurM bará- papunknak
Vastag tréfát klhalásssz I
es nem az első szelídített vaddisznója; még
tom), hogy e rokonszenves pap hírneve nem hiába volt. volt neki több.
Szelídített farkasai is voltak; ezeket
Az utolsó két sor, amely a székoly mondásben
Mikor Csíkszereda állomásán klssálltuik a vonat- még vadÁszatra is használta
nem Fzirepal, hoiz iadódott s román nyelv természetes hói, egy
saemü, barátságos mosolyú emberkébe
BsükBéglete folytán, mely egy nyíltabb sslvtt nép lel- dtköstünknyájas
Esen vadak köz'il, melyek BS ember barátságát
E ősén nyírott ó'ses szakállával Inkább a ml
kületére vall. — A« eredeti epigramma egy Igás meBterségünkb'llnek
megérzik a ast éraelemmel és értelemmel vlsaonozaék,
látszott,
mint
as
övénfk.
Mikor
ságot foglal magában; annak a ml nyelvünkre való
a tiszteletesnek kűlönböső időben két medvéje is voli.
átülte ése két Igaaaágot takar. A ssékely mosolyában ŐBzentségével as állomás mögé kiléptünk, a legkolle- Egyik, melyet t isi órától nevelt, egyszeribe ottbon
egy ka asomoiuiág van; a románéba már vidímság
érezte magát és vidám volt. A básban élt, gazdája
vegyül.
" bemutatta nekünk Grltát és egéss társaságátvagy a Bsakácsnó keséből evett s elkísérte a p pot a
Grlta
.
' «W "épen fejlett és jól neveit vaddisznóvárosba ls.
A madarászt székelyül .madaras'-nak hívják Es a
gazdáját, elébe jött és hangosan
madarász képezte a lirnot abban a mondásban S
Ialdor tiszteletes azon omberek közül való, akikugyan aat a madarast találtam a H rgttábnn, mint patak t,u G« uU A ?x dlg ° , k 9 a a Q á l l 0 « e«y halyben éa hlllga
nél a vadállat már aa első pillantásra nem a régi
nr;vet mikor egy más jóbarátommal CilkBserodába és
/ »
két jófajta pá»z or kuvass és ellenséget, aa évssásados kegyetlen elnyomót látja.
kornyékére kirándultam. Mikor tehát a Madarasra három juh képezték. Ba utóbbiak vigan hagyták masuAs ttldösött állat aa ő ssemében, magatartásában, lég
kat vsaettetnl Qrltatól éa a kuvaaaoktól.
nyének minden megnyilvánulásában magiamul a békéi,
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el aaok a Jé eredmények, amiket ettől a szervtől minBaftsslvéir
denki vár. Terméfzite?en, mint minden újításnál, most
^camber bó 22-«o, csütörtökön tertotta II rendes ls a mindennapok gyakorlata mutatja m«>g, mtl\en te- Dr. Oilby Andornak „A aaákely köablrtokoaa&gl vagyonok
írflléaét Caikssentkirályon. Jalea voltak: freze Domo-kintetben marsd fmn váltói á' nélkül az eredeti elkép- eredete, törtánelmi Aa jogi fejlódóae aa öafoglaláatól napkos fóesperea, Kováos Balága esperes-tanfelügyelő,
jainkig" olmfi «ajtó alatt tevő könyvéből.
zelés éa hol lesa szükség mtdosliáaokrn vagy át-slri.l'vháti, e lBeoze
Elek
kászonfeltizi
igazgató-tanító
tiaokra.
Mindennek
ellenére
tz
aa
ujitás
törli"-el
n
Köznógi vagyonok- e a közbirtokossági vagyonok,
lilági D Ő k > N a g r Á B t a l —P'res-plebános, órtíkü
Alberttettet jelent.
vagy magántulajdont képeznek ?
v,lmos főgimnáziumi tanár, aa alcílki p»p?ág éa — Teljea lelki megoléged tSlt el, látve, hogy
Hogy kérdésre teljes bizonyossággal megfelelhessünk
tsDi'ó^óg csaknem teljeB számban, többen a Bfenkrilyl mlutáo a törvínyas readalkeaéí-Vaek magam aíÁv^iv-",
mindenekelőtt azt kell tudnánk, hogy ml képez tulajdonképpen
ecvbóatanáca tagjai éB a hívek közül valamint a köaaég feloszlattam a Román Frontot — ennak éa máa hizaíUs községi
vagyont'/
biríjs Jagy»«J*
jóakaratnak porából ragyogóhb és totális lnh-itőság*ke>
Erre nézve a legvilágosabban megfelel az 1871. LV. t. o.
(erdélyrészl arányosítás:él szóló 11 g-a. mely Igy szól: „Azon
Aa ünnepélyes szentmise után aa isbo'á'ian kitü- hordozó ul főn x nadárként 0,'alségo !II. Kíro y király községi
vagyon, mely folytonos gyakorlattal kizárólag közsági
n í e n sikerűit mlntatanltás volt a román történelemből;N«mzetl UjjáBBÜletéBl Arcvonel* kel k . Mert bármilyen kCzjövedelml forrását használtatott s mint Ilyen lngyenhaszLiiott Fmts csikisentlmrei lg. tanító. A tanítást követte aok híve lett volna a Rimán Frontnak, mégis — és e nálat tárgya nem volt, valamint azon községi vagyon la, mely
,, önblialat, a blvataloB bírálat s több Igen helyes, tekintetben nem .szőttem ábrándokat — n román köe- okiratilag a közsági szükségletek fedezésére rendeltetett, sem
sem elosztásnak nem tárgyal s ezúton ls a
„kos hozzászólás. A gyűlést a király hlmnusa vesette élet Bzámos veaetóje képtelen lett volra arra, hogyarányosításnak
rendelt oélra kezelendók.'
klarabadltaa
magát
a
régi
gyűlölet,
ellenszenv
vslsmíut
be, mtjd B cze E ek, aa újonnan megválasztott elnök
Eszerint mik a községi vagyonok Ismérvét 1'
tartotta meg eséi foglaló beBB?dét. Programmot nem a kivénhedt politikai módszerek Bzövívényijből, félre1. Az, hogy „folytonos gyakorlattal kizárólag községi
cdok — úgymond — mert van nekünk programmunk, átlva vagy aorozatoi támadásokat intézve az egy'rori közjövedelml
forrásul használtassanak.
Román
Front
ellen.
Elükkel
aa
eredendő
bJteg.iégekly
minden
tanterv
és
utasítás
fölött
áll
—
es
a
6m?
2 Egyéni ingyenha9zná'at tárgyal nem lehetnek.
kel
ssemben
aa
nj
intéamény
védve
van.
íme
aa
előny,
keteserévi-B krisztusi programm, melynek elve, vezére,
3. Okiratilag községi szükségletek fedezésére rendeltessenek ; végül :
lelke: az Örök Szeretet Ionén merítjük mi tanítók a amelyet nem lehet eléggé értékelni.
4. Nem lehatnek sem arányosításnak, aem elosztásnak
„avelésbrz a lelket, életet, Innen a gyermeki lélek Iránt
AB orBzág egyetlen politikai pártjának lsteeitése
való ki nem BIVÓ BB ere tetet
nyomán beszüntette megjelenését a „Viitorul* cimö tárgyal.Ml következik ebből <' Az, hogy mindazok a vagyonok,
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után bucureşti napltap Is, amely évtizedek» keresatül volt amolyek nem btm&k a fent irt Ismérvékkel, nem közaégi, hanem
eiöidások következtek. 0;bán Antal lg. tanitó „Az ész hivatalos lapja az egykori 1 berális párinak. Ugyancsak magánvagyonok.
neveiét*' clmll értekesését Caomortáil Anna tanítónő beazüntette munkáját a Dreptatea cimü nemzell-par»sztA közbirtokossági közös vagyonok ls tehát nem máaok,
mint használat és kezelés tekintetében közösségben hagyott
olvasta fel. Oaál I ona kásaoni tanítónő megkapó mó- pártl lap.
magántulajdonok,
mert:
diin értekezett a müvésat nevelésről Albert Vilmott
— A C3ernovlcai katonai törvényszék december
szolgálnak községi közjövedelml forrásokul,
fóg'.ran tanár .A fa umuaka és a tanító* elmen tartott hó 17 én Ítélkezett a CrlBtescu hadbíró e.zredes ellen hanem 1a Nem
e.óadfcsiban megvilágította tudományos saempontbói a elkövetett merénylet tettesel felett. A törvényszék szolgálják:közösségben maradt egyei tulajdonosok érdekelt
FS umuiki lényegét, megjelölte gyakorlati felad italt BL<sonid Lu'otbvici fővádlottat poilt k>l gyi'kossáj k s r2. Egyént Ingyen használat tárgyalt képezik, ami azt
B ftfiumuika ason területeit, amelyeken n tanítót ág lete miatt élé'fogy Ulanl fegyházra Ítélte. U^yancsok jelenti, hogy az egyes résztulajdonosok minden ellenszolgáltevékeny résat vehet, a széleskörű szociális és nemzet- életfjgytlglant börtönre Ítélték Stznescu M hal egye- tatás nélkül élvezik a közös vagyon hasznát;
Bizonyos esetekben arányosításnak és felosztásnak la
neveiéi prjgramm magvalósításaképpen a ssép lelki, temi hallgatót felbujtás miatt. Ktenfcivlii R chrricuc tárgyát3. képezik.
gndaségi, ku turails ós egészségügyi gondolkozásában Eugen és Jus Conatantla 2525 óvl kényezermunkf r»,
vagyunk győződve arról, hogy mikor az Idézett
sí lékolan klvüil szabad oktatés 6B nevelés keretében, Dancl Agenor 15 évi, Exier Frederlk 2 óvl börtönt törvényMeg
a községi fautl ismérvéit felállította, azáltal éppen a
bogy a lelkészével B mis arra hivatott tényeaőkkel kaptak.
közbirtokossági
közös v&gyonoktól akarta megkülönböztetni,
öanztfogva segitaa a fa u' aa erkölcsi, Esolieml óa anyagi
— C.sno gróf olapz külügy mlnljzter decsmber annál ls inkább, mivel ugyanezen t. o, 12 §-a klmonija, hogy:
jó.et megnyugtató színvonalára emelni.
bó 19 én hétfőn kíséretével megérkezett a magyar fő „Ha a közblrtokosok az őket illető közös birtok haszonvételeit
vagy részben közsági oélok fedezésére engedték át,
Ai előadásokat élénk eszmecsere követte. Az elő- vároBba. Ai olapz külügyminiszter látogatása uj=>bb egészbeu,
ezen körülmény őket a haszonvételük arányosításában és a
adtok kczien Ügyes ssavalatok voltak; a szeu'kirá'.yl megnyilvánulása az olasz—megvár tarátságnak.
birtok felosztásában nem gátolja; kötelesek azonban a községi
isko'ás gyermekek énekkara padig Krisió Bndre igaz— AZ olasz fas'zttiua épi Ő rrunkáj&nak ujabb szükségletek fedezéséről más mólon gondoskodni." A törvény
gató tanító vezetése alatt szépen si került, kellemes nsgyeatrü eredménye Cirbon a sgénbányi városnak B tehát a közbirtokossági vagyonok haszonvételeinek arányosíés a birtok felosztását még abban az esetben ls megendilokot adott elő. Mijd a tantlóság kebli ügyeit tár felepltéae. Szardíniában emelkedett kl a aemmibő, tását hogyha
ezek a közbirtokossági vagyonok községi szükséggyalta meg. Végül Kovács B tlázs eapereB tanfelügyelő- máról-holnipra SB olasz faaitmusnük ez a büszkeség;', gedi,
letek felezésére engedtettek át, ilyen eBotben ősapán azt kötnek a közeledő karácsony Bseretet hangulatából merí- 12 hónap autt épült fel es a mintavároa, amelynek vén kl, hogy a közbirtokosoknak más módon kell gondoskodntok
tett lendületes esép gondolatai rekesztették be a magas felavatásán Mussolini nagy besaiidet mondott. A beszéd a községi szükségletek fedezéséről.
1871. LV. t. o. 1. §-a világosan meg ls jelöli, hógy
uinvona u gyűlést.
nem tartalmazott semmlfele külpolitikai vona'koiáeu mik a Az
közolrtokssságl közös vagyonok ismérvéi: nevezetesen
kijelentést, amit Bzzal magyaráznak, hogy Mussolini a „közös
és osztatlan használat", m nt volt— amit láttak —
ntm akart Caambtrlain angol mlniszterelnbk tómsi a székelység ősi katonai, társadalmi és gazdasági berendezkeA mult hét.
ls
A Nemaeti UjjásaUletéB Arcvonala megkezdte látogatása ktiBzöbén n-msetkezi fiBzüitBéget okozni. désénekDeIdejében
tovább. Az 1893. XIX. t. o. (erdők állami
— Pdtreecu Comm;n rom^n hűittgyminlsater le- kezelésbe menjünk
lászlébontását as egéSB országban. December bó 22-én
vételéről szóló) I: fej. 5. g-a szerint: „Az á : laml kemondott.
A
lemondást
őfelsége
efo^bdta
és
a
külügyek
már három nagy városban Kolozavároo, Chişinău ban
zelésbe vett erdők állagával és hasznaival való rendelkezés
és Cralová-ban tartotta meg alaknló nagygyűlését, veaetésóvel Qrlgore G^fenca volt külUgyl államtltk.iri tekintetében a birtokosoknak törvények és egyéb jogszabályok
áltat biztosított jogalt nem érinti", ami azt jelenti, hogy a
bízta
meg,
aki
utóbb
újságírói
tevrk*uyeeget
folytatott.
ebol királyi tanácsosok elnököltek. — Vaida-Voevod
törvény oaak ellenőrzési jogot tartott fenn m»gának, de az
— Bzíojadinovlbb mlniazt&relniik decomb9r 21 en egyes
Sándor volt mlnlszt: relnök an uj politikai párt hivatáközös birtokosok magán vagyonának magán rendelkezési
szerdán délben megjelent Pál jugoszláv regeushtrcsgnél jogaihoz n:m nyal, melyet még világosabban kifejez ugyansáról éa cálkliüsóaeliől a következő íet mondotta.
ezen
t.
o. Indokolása, amikor rzt mondja: „Ez a szervezet (t,
— A legfőbb ideje volt — Jelentette kl a volt és bejelentette kormánya lemondígát. A ko'mányzóh?r- a közbirtokosságokra
az állam által előirt megalakulást szerminiszterelnök — hogy a politikai pártok teremtette ceg elfogadta Szlojadlnovlcs lefoondását éa az uj kor- 1.vezet
Szerző) a tulajdonosok közösségét nem változtatja át
mány
megalakításával
ismét
a
lemordo
t
kormány
elnökáosz után a feloaslatásuk nyomán beállott ürt olyan
jogi testületté, hanem az e g y s b rtokostáisak talajdoni jogá'zi nszat töltse kl, amely teljességgel magában foglalja köt biíta meg Sitojadlnovlca dilu áu már meg Is jelent nak lényegét, a közösrég magánjogi alapját, érintetlenül hagyja,
mícdrz:, ami a román nemaet dinamikus elemét jelenti, Pál régenaberc^g előtt éa benyújtotta kormányának uj s ősapán csak az egyéni jogok gyakorlását szabályozza."
Azonban a törvény az egyes blitokostáraaknak magánpolitikai múltra való tekintet nélkttl. A közvélemény listáját, melyet a réganshercg el is fogadott és &z uj
nemosak magával az államhatalommal szemben biztosítja
első benyomása az egyttlen párt megalabuláaáról an, kormány este 7 órakor le ls tette az esküt. — Az uj jogát
és hangsúlyozza kl, hanem a közös birtokosok végrehajtó szerbogy ez az esemény természet» r'den következett be, kormány aa átalatu ás után a követkeíő'rppeu módo- vével, a közgyűléssel szemben is, mikor kimondja, hogy: „A
a 'kezdeményezők egyénisége pedig a múltnak és a sult: Kujundzik Bogoljub közoktatásügyi, TO^OT CÍ Dav- közgyűlés határozatalt a közös birtokosok közül választott
közegek hajtják végre. Da a gyűlésnek ez a hatásft,fogásnak akkora váltczitoaságát képviseli, hogy már rlvoi erdő és bányaüg>i, Jiranovlct Pau'a Uszkübi pol- végrehajtó
osak a közöB erdők kezelésére és használatára terjed kl
es a tény méltán Jelképesheti n lelki egység megvaló- gármester postaügyi, Achimovlc) M;lan belgrádi rendőr köre
anélkül, hogy a magánjogokat érintené,"
főnök belügyi, Krek Mio rz ovén képvtHalő építészeti es
sulását.
S mindezek dacára még a múltban ls akadtak egyesek,
Sioe
Pet^r
szintén
szlovén
képviselő
pedig
taicanéiküii
— A nemzet legjobb fiainak együttműködését
akik a közbirtokossági vagyonokat községi vagyouoknak tartolták. Ez a téves felfogás onnan eredt, hogy sok helyütt, ahol
L'ztoíitó eszköz m»gtaláiáBa folytén nem mar dhatnek mlnisater.

A táuon-aMi róm. kath. TanitiíeipiM

L
ö£eMcl tkirá3t éa a szeretetet s el ls fogadja ast. hegy tudunk élni jó egyetértőben, m»rt tz Urle un azt fejét ogylic Bioba ajtaján. A nagysága meg nem keit
E-. az uj cruda valóiul meg egy Idő óta az állat- akarta, hogy ismerjük meg B szeiidseg h-vatáa&t. TJ fal B rAmüie'Cbfn beaerv s;-o j»jga'.ni kezdett. Muau
védelmi parkokban, különösen Amerikában. Látczlk. gyetek tl ls ugy, emberek, ahogyan mi, Itidor tiBzte- ijedten VÍHBÍ:» hueódot?. D J e morészaégéért a hirtelebogy a roBBaaság nem alapvető tulajdonsága a vad leteB tanítványai teBBZÜk.
nében előhívott százados megadta neki a végső bünteáüítnak; aa as ember részéről történő üldözés eredEzek a mesék nagyon Igazak voltak ahoB, hogy tést jelentő puskagolyót.
menye. A szeretetre még a vadállat ls bizalommal végig vidámak leheBsenek. Miután baláBBgat'.unk epy
Hieooló acraa volt mág fok azelldltett állatomnak,
felel. annyira, hogy eaen a kerülő utón, a legkegyet- ideig a Madaras patakán fölfelé, megpihentünk a szé- amelyik hizott aa emberekben.
lenebb vadállatokkal való megbarátkozái u ján, az kely pásztor házánál B megkórtem a ml tiszteletes
A ftnyvesbsn esni kezdett B hüvöare fordult BB
ember eléri, bogy saját embertársaival ls megbarát- vadásatársunkat, hogy folytassa érdekea megfigyeléseit Idő; Így a meleg szobácskában beszélgettünk tovább.
kozik.
Miután besötétedett, a pásítor ia bejött a ml meaélnket
a vadállatokról.
Musu is est akarta mondani.
Türelemmel és szeretettel mindent lehet csinálni hallgatni. Egy ráBzét megértve vagy a maga módján
Musu volt as BS okoB, saeiid medve, melyről — mondja őszentsége. Megértem Bzt az örömet, bogy értelmezve őket, ugy hitte, hogy Oaeki ls hozzá kell
föntebb emlltéBt tettem. 0 yan szelíd volt, bogy egye- sikerült magamhoa édesgetnem aat, smi aa embertől jáiu'nla a ml vadászlamereteink gazdagításához egy
dül járta a szomBsédokat a olyan okoB, hogy egy BBent egysaersmindenkorra elérhetetlennek latezott. Az egy- medvo történettel, mely veid esett meg.
Mivel ő BBékelyü! beazélt a én o nyelvet nem
vasanspon, mikor Izidor tlsateletes a azvr.artás után kori paradicsom éta I^ten alkotásai saétbulloUak az
hitígónoBlatét tartotta a BBÓezek?n, Mu*u bement a elleneégeakedéB lé&kór4be. Es ellenségeskedés azonban értem, máB egyébre kezdtem gondolni. Egyszerre azontemp omba Baétnéaett, tájékozódott, u at csinált magá- nem vegleges. Viasza kell temünk a megértés meny- banfi&blmua 'ettem B a beszélő felé fordultam. Miklóa
DA- a megijedt emberek között s felmászott ő 1B oda,országába, de olyan munka állal, melyet ml emberek oának kifej^iéateijes arca volt, melyen könnyen leolngy illene, hogy elnyomás éB erőszak nélkül vigyünk vastam a kü önbŐEŐ érzéseket. Láttam, hogy fél valashoi ura és barátja volt.
véghez. Egészen máa valami, mint amit az áilatsereg mitől. Kezejárásából megértettem, hogy a medve naNemsokára ezután MUÜU miatt a püspök barát- letek
végeinek, melyek tüsea vaSBal, villá- gyobb volt — mint ő. Mis jelekből, hogy a bocsok
ságos éa ny'JaB megrévásban részesítette a ilBBteleteBt val és ízalidliől
még kicsik voltak. A puska a hátán volt. A hely sattk
ostorral
dolgoznak.
ezért a zavarért éa Ijedelemért, amit ahlvő'i körében
volt. Egyszerre a m9dve egy rémítőt dörmögött...
Volt
egy
nőstény
farkasom,
amely
átjárt
a
szomkeltett s ety állatnak a azent helyre való Illetlen beUgy dörmögött as a medve a Miklós bá hangján,
lepóae miatt, mire a ml vadász barátunk n követkeiő széd kertbe s Játfisadozott a doktornó gyermekeivel.
Mígvárta,
mig
megeszik
aa
Ízes
kenyeret;
mikor
utána
ugy
emelte
fel mancsait, beléakasBkodva karmaival s
válását edta:
képpel maradtak, addig nyalta őket, mig ugy emelkedett mellkasa a mestergerenda felé, ahol
Bocsánatot kérek, Bzent Atyám, a medve tettéért. oasaekent
tlsaták lettek. Jé Bzolgálat volt ez a ml doktor- eltakarta a Iámpavilágot, hogy megboraadtam. Miklós
Miután kivittem a asent hajlékbél, megkérdeztem mit újra
E Bslveaaéget azonban ő olyan kevéare értéóhajt s miért mászott fel a szószékre. Azt felelte, hogy nénknak.
kelte, bogy hálából egy aaép napon a farkasnak egy bá felesége éa gyermekei bekutucsáltak BB ajtón, hogy
prédikálni Bzeretett volna. Mit prédikálni? Prédikálni édes
adott, melybe strlchnln volt elrejtve. A lássák ők ÍB rzt a nagy borsaimat és veBsélyt, ami a
akr rt, hogy csak ason emberek hallják, kik akkor Jelen farkasfalatot
megveas,
mint a kntya — Így Indokolta es a szobácskában van.
voltak. Jó emberek — Így akart bessélnl Musn —
fejérnép — s megtörténhetett volna, hogy es
Igy akadtam a Madaras völgyében erre a medve
kedves, ssép szavakat mondanak a ti szent könyveltek tudákos
aa én farkasom IB megveBs B őnagysága két csemeté- történetre. Izidor tiszteletes gúnyos szomorúsággal
a azeratetrőL De hiába mondják, mert látom, hogy az jét
Is veszélybe dönti.
emberek ellenségeskednek egymással a a népek háboMusu, amelyik felmássott a ssóczikre, hogy pré- hallgatta a pásztor történetét.
rúsnak. Ml pedig Izidor tlssteletes udvarán, annyiféle
Miklós bá a becsületére eak«salk — kBaSlte vedikáljon,
egy reggel nyitva találta a aaomBeédban laké
élőlények vagyunk: medve, farkas, róka, vaddiasné,
kutyák, juhok, tynkok, sasok, baglyok • mágia látom, szásadesnál a kapni. Báment látogatóba. Bedugta a lem ŐBZ6atsége — hogy „azután* három hétig feküdt.
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szirvaskerep, baltacím, takarmányrépa, fűmag, vagy f0m«gk«.

a közbirtokosságoknak nem volt w j i t külön szervezetük a
masak Igazgatásira, vagy amig az 1898 : XIX. t. o. a közbirtokosságok megalakításit el nem rendelte, — eit az flgykezeléstTközségl képviseletekre bízták. Ebből a körülményből
azonban egyáltalán nem következett a tolajdonosi minőségben
semmiféle viltozis: de hogy ez az állapot mit; félreértésekre
se adhasson alkalmat, hivatkozunk Péohy Kálmánnak 1918.
október 15-én az „Erdészeti Közlöcy"-ben az erdőblrtokossiealnk ügyrlteléről szóló szaktanulmányára, melyb.n a felügyeleti jogot gyakorló erdészeti halóságok egyik legfontosabb
fiiadatául tüzl kl, hogy „ott, ahol a telekkönyv a való állapotúak meg nem felelő adatokat tartalmaz, (példinl: ha a
közös erdő a telekkönyvben a község, mint erkölosl testület
nevén áll), a telekkönyv helyesbítési liántl szükséges lépéseket megtegyék"; vagy „azoknál az erdóbirtokosságoknál,
amelyekaek ügyvitelét és vagyonkezelését a blrtokosság szervezkedéséig a község elő járósága Intézte, a gazdasági ügyvitelnek a szervezkedő gyűlésen megválasztott erdőbirtokosáig!
végrehajtó közegek részére leendő sürgős átadását követelje.
A m»gyar törvényhozás talán éppen azon oknál fogva,
hogy ily félreértések és kételyek ls fölmeiü'hettek és hogy a
jövőben ezek kiküizöböltcssenek, — m»ga ls szorgalmazta a
közbirtokossági vagyonok magántnlajdonjogl jellegének telekkönyvi faltiluwtését. Eire vonatkozik az 1913: XXXIII t C
10 e-a, mely Igy szól: „Az 1898. XIX. t. o. II. olmének hatálya
aiá e»ő közös erdők és kopár területik tulajdonát (tulajdonioeát Szerző) minden oly esetben, mikor az osztatlan Illetőségek a telekkönyv-bon egyénenklnt még kitüntetve nlnosenek,
i jelen törvény hatályba lépte ntán a közös birtokosok elnevezés alatt az osztatlan illetőségek kitüntetése nélkül kell a
telekkönyvbe bejegyezni." (Pl- dltról, szithegyl, újfalvi, Btb.
közbirtokosság.)

Szórakozva tanuljunk.
Bovatvezető: Véosey Gyula.

• hangosfilmről.
Műit cikkemben váalatosan ismertettem a hangosfilm felvételt és a leadas feltételeit ls emiitettem.
Rámutattam arra, hogy a képtói eltolódva van a
hangtáv fólvive a film ssélére meg pedig a bang a
bossátartosó képben vlssoayitva e óbb van kopirosva.
Ennek egyestrtl a magyarásata: a film befüsése
ngy történik, hogy e.őjzör a vetltó objektív előtt vesetik át a fi met, aiután bizonyos hossz hagyásával a
fotocella előtt, Így erthető, hogy pillanatnyilag oblektlv
elő.f lévő flimkockahoa tartozó hangeáv, hogy pont
abban a pillanatban játssódjon le, eiőbb kell legyen
assal a hoaszai, ami a vetítő objektív és a fotocella
kösött van Mint már említettem a vetítő objektív előtt
minden egyes filmkocka megfelelő Bserkesattel raeg-

állitódlk egy pillanatra és aa objektív előtt lévő fényzáró erre a pillanatra a fényt szabadon hagyja ta a
vetitő ernyőre vetltődik a kép, a fényzáró azután elzárja aa objektívet es abban a pillanatban a vetítőgép
egy képkockával ismét előbbre rántja a filmet éB az
a kocka ismét egy pillanatra megáll. A fényrekesz
Ismét Bsabaddá teszi a fényt éB Így folytatódik es a
játék.
Amint látjuk a film állandó ugráló tovabbltásBal
halad lefelé, a fotocella előtt pedig teljesen egyenletesen ke.l lefusson. Hogy az egyezi ites lt futás blatoBiiva logyen a filmet nem feszítve fttslk be a fotocella
adapteroe hanam lazán hagyják, Így igen nagy mértékben kiegyenlítődik a rángatás amit sz objektívfi m
tovabMtója okoz. Aaonkivlil a fotocella adapter kttiön
hajiósaerkeaettel van ellátva éa leaditőkerek van a
hajtószerkezciien, amely mlaimális értékűvé teszi BB
ingadozásokat. Elérkeztünk sz egyenletessé tett járás
sa. a íotocalla elé. Előbbi cikkeimben már többször
foglalkoztam a fotocellával, de a cikk folytonossága
miatt röviden ismertetem még egysser.
A fotocella egy olyan aárt Üvegbura, amelyben
egy ritka fémnek egy vékony rétege van a bura egy
raezéro fálvlva. Ea a fsm a casBiuo. HiBsnáltak régebben kálium és natrínm nevü fémeket ia, ezeken klvUl
még tulajdonságú a rubidlum nevii fém la fotocella

coljaira. Már mo.-t ezofcre a fémekre jellemző tulajdon-

ság a fényelektromos hatás. Ba annyit Jelont, hogyha verék ntán éa ugyancsak 5 lej darabonklnt minden gyQmölosf,
esen fémek valamelyike egy üvegbura belsejének egyik osemete ntán.
KOlOn felhívjuk a burgonyatermelók figyelmét a szttkaé.
réssére rá van csapatva vékony rétegben, a levegőt
vetőmagmennyiség Idejében leendő előjegyzésére, hogy (
nedlg klssivattyuaauk, esetleg valamely caokély gaa- ges
még a tél folyamán biztosítani tndja az ldegenbíl
iöltéat adhatunk
a cellának és hogyha ogy Kamara
beszerzendő vetőmagszükségletet.
rrndklvül vékony fémhálót helyesUnk a fémbevonat
II. A len és kender termelése mindég hálás termelési I»
alé, akkor a fémbevonatot őBszskapcsoljuk egy rádió volt, de as utóbbi Időben fokozottabb mérvben növekedeu
jelentősége
i s egyben jövedelmezősége la. A román nemzeti
anódtelep negatív sarkáva', . z anódtelep posltlv sarkát
Ipar esen keresett két növényének termelése különösen a gy e i .
egy mérő müeseren keresztül pedig a finom drótháló gyól
fenslkon biztosit minőségileg magasabbiendű, mennyisi.
kivezetésével akkor érdekes jelenségeket észlelhetünk glleg pedig mindég kielégítő hozamokat.
H>«yha letakarjuk a fotocellát aa áramkörbe kapcsolt
Mély ősztszántásban és tavasszal osak gruSberolt vagy
uiütaer nem mutat Bmtnl kitérést, ha hirtelen a foto- megbnronált talajban történt elvetés mellett, a len holdinklnt
celláról a takarót levassaük, akkor a n ú « e r áramot 2-3000 kg. szálas lent, amellett még 250—3*0 kg. lenmagot
la magterem, mig a kenderből 4—7000 kg. szálss kender 4«
jcjez. Ha igen erői fényforrással köseledünk a foto 3—500
kg. mag terem.
cella felé, akkor a mü-ztt kltéréBe nő, a fényforráa
A „Federaţ a Naţ onală Cooperativă pentru Industrialierősségének változtatásával a műszer által jelaett zarea T> xtllelor" hajlandó a termelőkkel már moat szerződést
áram erőssége is változik. Es annyit Jelent, hogy kü- kötni. Az ő általa adott magvakból eredő szálaslent (30 cm.
lönböző erősségű megvilágításokra a fotocella kü'dn- hoa?ziságban lel 3 20-aI, a 40 om. hosszúságát £60 lejjel tízati'
Az „OQolnl Nafonal al Textilelor" pedig hajlandó bi r .
böaő áram erősségeket bocsájt. A magyarázata ennak
mily mennyiségű kender fonalat — persze vékonyat — kilo.
a JelenBégnek rövteen aa, hogy a caeslum vagy más gramonként
60—70 lejben átvenni.
nevezett fémek a fény hatására magukból elektronokat
III. A lóh-re te melés Cslkvármegyében Igen hasznosaik
képasek klbocsájtanl és a fény erősség változást pon- bizonyult, mert eltekint-e a vetésforgóban való kedvező hititosan követik aa áram vezatésben.
sáltól, mlnőaégllpg kitűnő, mernylség'leg pedig kielégíti szín»,
Már most a hangosfilm erősítő berendeséB egyik termésén kívül, második kaszálásit magnak hagyva, tekintélyes
heremagot szolgáltat, amelynek mlnőaége sokkal
footos eszköze a fotocella elótt a hangsáv lefut. A mennyiségű
a szomszédos vármegyék heremsgjáé.
hangsáv e'őtt van egy kerapz Irányú egyszázad m/m jobb mint
a her'msg klcséplésévei járó nehézségeket áthivastagségu rés; erre a résre világit rá egy Igen erŐB dalja, Hopy
de főleg, hogy a oeépléssel járó tetemes költséget csökizzólámpa egy lencse szerkeseten keresztül ugr, hogy kentse éB ezá'tal a gazdákat fokozottabb termelésre serkentse,
a lencse scerkez >t pontosan a század ml I lm ét erős résre a Mezőgazdasági Kamara megvásárolt egy olyan tökéiotes
amelyik a legubózást, klcséplést és tisztítást
koncntrálja a fénysugarakat. Izy esen a kis résen át lóhereosép'őgépet,
egyet en müvelettel végzi — Célszerű elrendezéssel minden
Igen nagy IntensltéB»l vllágltódik meg a hangsáv. A lóh re magtarmelő rendelkezésére fog áUan'.
rés mögött elhelyezett fotocellán átfolyó áram asntán
a megvilágítás üteme és erőssége Bzerlnt változik. H >
a kü'ső áramkörben a fotocella körében leválasztjuk A targa-muresi (marosvásárhelyi) keeseket as ingadosó áramokat, akkor aizal egy rendes reskedelmi és iparkamara közleményei.
rádió erősítőt veséreltetünk. Tekintettel arra, hogy B
No. 2992—1938 A Bmca Naţionala érteaites*
termelt físsültsig váltakosésok Ig-n kicsinyek, sírokat
Móssör egy a fotocella mellett elhelyesett előerősítő- szerint a tip. II 1000 lejes bsnkjegyeket, melyek
ben felerősítjük és azután vczaljük a fő n. o. teljesít- 10—VI—16—33 dátummal lettek kibocsátva többfélé
mény erősítőbe. U<v sz elő, mint a teljél'mény erő sznezasü, a színek kösött a kék és sárga dominál és
sliónek és a hozzákapcsolt hangszóró bsrerd tzésnek a fő ssöveg lila-fz nben van nyomtatva, folyó évi deig»o jó kvalitásúnak kell legven, mert máB különben cember 31-ig kUonják a forgalomból; a beváltást a
mfghanilKltoit. toriitott mély tóru u. zörgő lesz a vlsssa- Banca Nationa'a ésfiókjai esiköz ik- A beváltási határadta. Ezt a hlB városok mezi erősítőinél szerencsésen idő után még forgalomban marad tip II. 1000 lej'jstk
élv z'ietjük ls, bizonyára már mindenkinek volt Blkslma érvényüket vesztik
— No. 2702, 2924—1938. A Saalonlki 1 n^mteinagy városok jobb mozijaiban meggyőződni arról, hogy
nem a fi mfelvétel hibája az, bogy egy alt hangú nó köal mlntaváBáron réast vett különböző görög cjgek
éneke c?ak rosss erősítő berendasésekkel hallatszik jó kereskedelmi összeköttetést keresnek rómánlal cégekféifi baritonnak, jó erőaltőkkel nagyon EZ psn kijön a kel ; a névjegy z -k betekinthető a K-reskedelml Kamara
titkári hivatalában a hivatalos órák alatt.
hang minden árnyalata.
Term'szetesen fulyOB pénsössaegokbe kerül egy
— Az 1939 év első negyedére a behozatali enjó erősítő berendeséa. As a keskeny ho! sűrűbben, hol gedély iránti kéréseket legkésőbb december hó 22 ig
ritkábban cslkosott hacgsáv. amely a fi m szélén van kell feiterjesstenl. Közelebbi Információk a KereskeIgy sokszor gyönyörködtetés helyeit bosizuségot vagy delmi Kamara titkári hivatalában.
der'át kelthet a mozlá'ogatóbao, ha nem megfelelő
— A törökországi román követBÓg gazdasági takva'i'áru erősítőn továbbítódik a hangrés z
nácsosa értesítése szerint, nagv export lehetősége v<.n
többféle román produktumnak Törökországba. Erdakiódók közvetlenül forduljanak a következő cimr*: Dr. N.
KÖZGAZDASÁG.
Mmeecu. con iller economic, Istambul, rue Voyvoda,
Union H^n.
A gazdik Agyaiméba.
— No. 1782—1938. Felhívatnak a marosvásárI. Annak az akotónak folytatásaként, amelynek keretén
belül a nemes tulajdonságaikat hovatovább elveszített vető- helyi kereskedelmi és Iparkamara mellett működő cégmagvak kiküszöbölendők, a Mazőgazdaságl Kamara az 1939 év
kora tavaszán Ismét be fog rsareznl nemesített vetőmagvakat, hivatalnál bejegyzett egyéni vagy társas cfggel tiró
amelyekrt kedvezményes áron fog kiosztani, kizárólag és c u - mindazon kereskedők és cégjegyzők, kik az állampolk<s azok közt a gazdák közt, akik Idejében, de legkétőbb 1939
évi január h i 31-é'g Igényeiket akár a Mezőgazdasági Kama- gársági felülvizsgálásról SZ'JIÓ törvény retdalfe-A^ei
ránál, akár pedig a községi Elöljáróságnál bejelentik.
alá esnek, hogy legkéBŐbb 1939 január 1 lg a cágbivaHangsúlyozottan Ismételjük, hogy a Kamarának nem ál)
módjában nagyobb mennyiségek beszerzése, m'nt amennyit a talboa terjeBBsék be a jogerősségi záradékkal eliétolt
gazdák e'őre bejelentenek éa leelőlegeznek.
felülvlBcgálásl határozat hiteles másolatát. Mindazok,
A bejelentéssel egyldőben fizetendő előleg: I lej kilónként: tavaszbnza, árpa, zab, tengeri, burgonya, borsó, fekete- kik jelen felhívásnak eleget nem tessnek, klteBiik
borsó, len és kendermagvaknál 5 lej kilónként: lóhere, lnoerns, magukat a cégjegysékből való törléBnek.

Az e-.ő egjhangusn iopcgoU a ES.tide y fódvUn
Miklós bá ránk kös^ön'.ötte a pohár bort B egy azuszra
kiitta. Mégis — goEdoltam m?ghatód;-ttaa — nemcsak
Ialdor tiszteletes állsial érthetik meg egymást, basem
azon emb.rek is, akik különböző nyelveket beezMuek.

ket számláló helység régubb Offenb&nya volt, mikor az arany- nem merült el. Oanan kihúzták, közben a szobor lába eltüiiitt.
bánya működött, virágzó élet folyt. Moat aranyat keresnek ! Visszavitték a korcsmába, mqjd onnét kidobták. Az akkori
az elhsgyott bányában, a begyült vizet villanyazivattyuval róm. kath. plébános Czinczok körmenetileg a hivekkel l>-*vikipump&ljik, bogy a kutatást folytathassák. Ha sikerül ugy | tette a templomba s az oltár mögé helyezte, moat K í'-li
a szegény népnek lesz munkája, ha nem, ugy tovább kell , plébános a sekrestyében állította fel. Azonban s merényiek
nyomorogoiok. Bányászok s iparosok a lakók, szellemi mun- I megbűnhődtek hírhedt tettükért Egyik tüdőbajban pusztult
kások alig vannak. Román, magyar ; gör. keleti, római kath. el, másiknak karja szârsdt le, a harmadik vizbe fuila lt. A
s református, szépen megférnek egymás mellett s csendben negyedik vesebajban szenvedett, iszonyú kínjaiban bor»án>&e?él á i i i y M vliékiSl.
élnek hosszú idő óta. Sokan példát vehetnének tőlük. Alig ! tot kért a paptól s hangosan kiáltotta: .Senki ae tegye azt.
Kedves Szerkesztő Uraml
80 római katholikusnak tartottam lelki felfrissülést. AranyosOktóber utolsó napjaiban nyakamba vettem a világot bányára aranyat keresni a lelkek mélyén, azért jöttem. — amit én tettem." A nép Isten ujját látja ebben a mélyeo
s eliuilultam Aranyos vidékére, hogy necsak vidéket, hanem Krisztust hoztam a kezemben éa lelkemben, bogy ti aranyos- megdöbbenve szemléli, hogy Istennel büntetlenül játszani
lelkeket ia lássak. Magam vittem az sranyoabányai pap kéré- bányaiak, aranyosak legyetek lélekben — igy indult be a nem lehet.
sére egy nagy, templom előtti keresztre való korpuszt (Krisz- lelkigyakorlat Október utolsó szombatján éjfélig templomban
Volt felemelő esemény is Aranyosbányán. Mikor >
tus teste bádogra festve), melyet itt Szamoanjvárt Jnhász voltunk esti 7-től, szentBégimádást tartottunk. A szegény plébániára megérkeztem, ott volt a papnál egyik buzgó egyházErnS íeatőmüvénz készített el. Autóbusszal mentem Koloza- nép szívesen eljött, hogy a gazdag Jézus aegitségét kérje. tanácsos is. A lelkiatya megmutatja neki a szépen f^t»"
várig; kezemben tarlói tatu a korpuszt, hogy nagy helyet ne Másnap Krisztus Király ünnepén közös szantáldozás volt, Krisztus testet s azt mondja hivének: .Aztán majd mag1
foglaljon el a ne álljon aeukinek ae az otjiban Oonan szin- este szentséges körmenetet rendeztünk. Megható látványként fogia Krisztus testét a keresztre szegezni." A mi emberünk
tén autóbusszal Tordáig. Kitűnő betonút, oly simán gördült tárult szemeink elé az a bájos jelenet, mikor Kriaztua a nagyot néz, szeme könnybe lábad : Azt már soba. Bocsásoa
a gépkocsi, Bziute élvezet volt. Tordán a kis vonattal men- tebér oatya szivében kijön a templomból, bányászlánykik a meg plébános ur, de én inkább meghalok, mintaem keresztre
tem tuv&bb. Igazi kávéőrlő, minden bakterháznál mpggon- bány&szszivek veszik körül, hogy megáld,a családjaikat, feszítsem a Krisztust Ott az asztalos, aki a keresztet kéfzidolja, bogy jobb lenne pihenni. Olyan, mint a rossz ló, nem házaikat, kis földjeiket. Mint a szomjss föld az esőt, ngy tette, az tegye m»g ezt is. Ugyin lett Milyen mélyen éizfl
huz szívesen. Az alig 61 kilómétert 3 egész s háromnegyed fogadott lelkébe a szegény nép latén igéjét és áldáaát. Eaő ember a mi Fodor Péterünk 1 Még igy sem akar keresztruóráig cammogta el. Rém unalmas és bosszantó utazás, csak is hullott, igy kis kertjeik a lelkük földje is egyszerre lett feszitő lenni, nem, annál inkább nem valóságban, életében,
a tájék Bzépségei nyugtattak meg. AraDyos völgyében halad termékeny.
lelkében a bűnökkel I
a vasút, országút. Sokszor óriási, égbe nyúló sziklák között
AranyoBbányát
természeti
fekvésénél
és
szépségénél
Megvigasztalódva hagytam el a kies bányahelyet. Ha
megy a vonat, oly szűk a hely, hogy csak a két útnak a
folyónak elég. UtaB van bőven. Féljegy jár mindenkinek, mert fogva is üdülőhelynek szánta a jó Isten. Naponta sokan fel- már vannak Krisztus gyalázó a megtagadó lelkek, ugy hála
szegény emberek lakják ezt a vidéket, legalább igy Begitae- keresik, ez hoz egy kis mozgalmat és forgalmat ott, sajnos Istennek, akadnak Krisztust megvalló s trónját álló éa védó
nek rajtok, legyen olcsóbb az utaz&a. Feltűnt, bogy aokan a drágaságot is fokozza. A bányavárost sem hsgyta nyom- emberek is I Biztató hajnalpír ez a mai világ bünfekete éjmajorságot visznek kosarakban Tordáról, később tudtam meg, talanul a forradalom. A helység közepén állott ősidőktől szakájában.
hogy olcsóbb a városban minden, mint a falvakon, azért fogva nepomukiBzent János, mint a bánya védőszentjének
Mély szeretettel ölelem Szerkesztő Uramat, keJven
a szobra. 1919-ben valami 4 kótyagos embernek mi utott Viktor öosémet jóakaró bátyja és barátja.
onnan hozzák el s mégis jobban kijönnek vele.
Végre megérkeztem Aranyosbány&ra. Fogad a beteges- eszébe, mi nem, a szobor szemet szúrt nekik. Kiadták a
P. Réthy Apollináriaz.
kedő Ráth János plébános helyett dr. Erlich Jakab nyugal- jelszót: Aki behozza a koroemába, italt kap." Vállalkozó
sz.
lemek
bevitték.
A
szobor
szájába
cigarettát
tettek
s
csufo
mazott orvos. A zsidóból lett katholikus felebarátom, szívélyesen kalauzol. Alacsony, zömök termete, azimpatikua modora W r t Í T
jóberíteimnak
él
V * T y £ d Ö r b ' , k a r t á k d o b n i > de a cselédség lgon tiszteit vendégeimnek,
kallamaaan hatott iám. Elbeszélte, hogy ez az alig eiar lel- kérte őke^ netegyék.Elvitték a folyó szélére, a vizbe cauz 'smeróaeimoek
kellemea
karácsonyi ünnepeket *»'

tstták. Alig volt fagy, a vékony jégé. maradt a szobor,
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Töltelék.

LAPOK

6-ik oldal.
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Ai ujaáglrásnak egyik nélkülözhetetlen kellék*.
Töltelék nélkül egy újság éppen ngy nem élhet, mint
ai ember levegő nélkttl. Iflnden pillanatban kéanél kell
legyen, bogy betöltet a meglepetésszerűen keletkezett
réseket. Elekben BZ Időkben pedig egyre több a meglepetés éB a réa IB. Egysiéval a laptölteléknek Bohn
nagyobb becse nem volt, mint napjainkban.
Félig meddig Ilyen minden eshetőségre kénen
illó, bármikor előrángatható lrásmBnek késsttlnek ezek
a sorok 1B. Ht rá kerül n Bor beilleszthető veiérclkk
helyett, ha minden szórni közgazdasági elmélkédéssé
léphet elő vagy politikai sséfecsérléssé BQUhet. Ahogy
akarod.
Amint kl fog tfinnl, bátran ba lehet tördelni a
rez'tó helyre, miután a feldolgozásra kerülő gondolat
maga minden embernek és minden Időknek legfőbb
Irányítója és vezetője. Közgazdasági természete padig
egyensi-en szemben zikő — lévén abban felfektetve a
nFgfţsidaţodâBnak, a kiegyensúlyozott és megalaposott
életnek titka. Ei végül a politika helyére Bttlyedbet,
egysíartien abból aa alapelvből, hogy a hatalomért
voló ccörtetéB egéaa eddigi rendjét átváltoztató fontossáju lehat rz a megható módon naiv, első pillantásra
talán bárgjuiak la látrzó találmány.
Azért nem megmosolyogni való. Kosreadjuk. Tessék csat kipróbálni. Az életharcában elesett, semmire
nem vivő emberek még gazdagon kárpótlást találhatnak benne. Az Igavonéaba belefáradtak még utoljára
felüdülhetnek jótékony áldásában.
Ai egész titok egy feltevésből Indul kL Feltei z>m,
bogv a legpazarabb életmódot folytatom. A jövedelmet
hozzáfcz atén felteszem Annyira nyújtom, amennyire
akarom. Gyakorlatban például n dolog a következőképen nei kl. — A legdrágább cigarettákat és Balvaroltxt Fiivom. O.yant, amelyikből a napi fogyasntáa
kitesz jé pír Bzáz lejt. Ciak a legfinomabb borokat
tirtom, veodóg-^skedem, utazom. A legfényesebb módon
rubuVodom. Mint egy Ilyen jó pénseB élethea Illik,
e őre megrendelem n temetésemet, a legpazarabb kiviiekz' 8'oen. Antaléban, olyan körülmények kősó ringatom magamat, ami megfelel egy havi több Biácrz tr
Irjes jövedelemnek. Egy kla fantáala dolga, hogy hány
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. — KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁGOK FIGYELAromán állam nap áldozatokat hoz a diákság érdetéiieii.fektetendő
MEBE. A közeledi újévre ajánljuk, hogy a feliktató-, mutató-, kézbesítővalamint

A jelenlegi kormánynak egyik fótörekvése
megrendelni szíveskedjenek, hogy
aa ifjúság támogatása és segélyezése. Hogy postakönyveket
ezt a rendes időre leszállíthassuk. Tisztelettel a
fogalmat alkothassunk róla, hogy az állam milyen Vákár könyvkereskedés, Csíkszereda.
mértékben támogatja az egyetemi hallgatóságot,
— Zarlatot rendeltek el Sergin Dlmitrlu
nem érdektelen összehasonlítást tenni más or- volt balügyi allamtltkár vagyonára. Doicin vizsszágokkal. Angliában 75 százalékban a szülők gálóbíró zárlatot rendelt el Barglu Dlmitriu volt belügyi
gondoskodnak egyetemi hallgató gyermekeik államtitkár minden Ingó és Ingatlan vagyonára. M nt
a fővárosi ügyészség az unghenl agrárpanatanulmányi költségeiről, az állam pedig 25% oa ismeretes,
mával kapcsolatban vádat emelt a volt államtitkár ellen
támogatásba részpaiti őket. Franciaországban a ia. AB Informaţia c. lap tudni véli, mlsaerlnt a zárlat
s z ü l ö k megterhelése 50 százalékos, az állam elrendelését az a körülmény tette saUkségessé, hogy
30 százalékát és különböző jótékonysági intéz Sargiu Dumltrlu annak Idején a póata vesérigasgatÓBámények ped-'g 10 szálaiékát fedezik a felmerülő gának 6 millió lejért egy Ingatlant adott el, amelyet 6
nappal nzalőtt 1 millió 200 eaer lejért vásárolt. Aa
költségeknek. Németországban és Olaszország- 3ügylet
feljelentés utján jutotta vizsgálóbíró tudomására.
ban az állami támogatás 45 százalékos, Cseh
— Papok a hadbíróság előtt. Baomoru tünete
S z l o v á k i á b a n 46, mig Lengyelországban 44. És
azázeier.
aa erdélyi magyar táraadaiomban uralkodó viaaonyokmost
térjünk
visssa
Romániába,
mely
az
egyedüli
nak, hogy magyar embertk gyűlölködő, gonoaa indulaK-iben pedig — egyBierüen nem clgnrettésom.
Nem ÍKscm egyebet csak vizet, mint a földnek leg- ország, ahol a tanulmányi és fenntartási költ- tokból tett feljelentésére mind több és több eljáráB
iid'tóbb én lego'csóbb Italát. A ruházkodást leegysaerü- ségek 70 százalékát viseli az állam. A szülők indul egyea községek papjai ellen. O.yan esetekről
sltem egy 5—6 évenként kÓBsltendő nadrág darabig kötelezettsége tehát 30 százalékos. Eiek a beszélünk, amikor a víz'gálát kénytelen megállapítani
a feljelentés rosszhiszeműségét s bár nyomban elégtévagy egy darab nadrágig. A két láb IB teljesen fölöstelt kap a meghurcolt ember, az Ugy kitisztázáaálg
iegfls, Igy az egy cipő viselésével IB megtakarítható számok nagyon sokat mondanak.
A román állam többet tett ezen a téren, elmúlt npok alatt lelkileg megtörik teljesen. A legva'sml. Lemondass a reggeliről, egészségi nempontból
nam vacsorázol. Utazás helyett UIBB otthon és álmodo- mint azok az országok, ahol világhírű és nagy- otóbb történt, ilyen letartóztatottak közölt olvastuk
zol arról,
hogy ír ilyen ujabb lemondással lehetne est mu'tu társadalmi segélyző egyesületek vannak. Sokodi Gispár piebánoa, városunk volt segéd lelkésae
nevét is, akinek meghurcoltatása fölött mély sajnálkoa ra£mat jövedelmet tovább fokosnl. — Végül p'dlg
egy ilyn ezáp élet után inegdöglesz és hogy azon ÍB A fentebbi számadatokon kivül nem érdek- aátucktt fejezzük kl.
i ress valamit, luxus temetés helyett köaköltaégen telen visszapillantást vetni az egyetemi ifjúság
— Keresztet tesznek a romanlal reformáe-etleg di^z-irhelyen térsz meg BB örökkévalóságba. számának nagymérvű gyarapodására. 1924 tői tus templomtornyokra. Az erdélyi református egyOJe, bbol végtére is nyugodtan tovább álmodhatod aa 1934 ig az ország összlakóssága 9 százalékkal házkerület ókirdlyBagbell egyházmegyéinek tanácsa Sánorck jólét legigazibb álmnlt, ahol földi-tölteléked való- Bzaporodott, mig az egyetemi hallgatók száma, dor József voit szenátor elnöklete mellett, rendkívül
ban megtalálja az egyformaaágnak, a gazdagságnak éa azonban nem olyan nagy mértékben, mint éppen nagy fontosságú határozatot hozott, mely szerint as
a f;ldi életben hiába hajszolt boldogságnak egyedüli
épülő imaházaira és templomaira a keresztet
Romániában. A jó érzés ellen követnének el ezután
helyet,
fogja kitűzni.
bünt az egyetemi hallgatók, ha nem fogadnák
— Pályaválasatok ágyelmébe. As „Erd*lyl
kellő megbecsüléssel ezeket az áldozatokat, Fiatalok" pályaválasztási szamát 20 lel bélyeg küldése
Balássyné :
amelyeket kizárólag csak értük hoz az allarn. ellenében bárkinek kéaaBéggel megküldi, cim; C;uj,
Amj&m
ku«i
Semmieeeire sem feledhetik el, hogy 3 évtized- Str. Kogalnlceanu 16.
— Ugy Bzerettem édesanyám kesét
— Mozi. Dacember 26—26 án délelőtt éa délután
del
ezelőtt a felsőbb iskolai oktatás kizárólag
Simogatás», mlndacnél többet ért.
a gazdagok kívánsága volt, mig ma bárhi elótt Spanyolország lángokban. — Ujevnapján. O/gonavirágN m volt icl-plcí, nem volt hófehér,
aáa. Jjanette Macdonald a főszerepben.
nyitva áll. Talán szükségtelen több kommenU.óbb már át!á«aaott rajta minden ér.
— F á t lopott. Ambrus Imre gyergyószentmlklóal lakós
tárt hozzáfűzni ezekhez a számadatokhoz, mert 1936-ban a Paoarar Ioan fáskamrájábdl fát lopott. Most 3 hó— Gyürüs ujján aa aranykarlka
a józan ész kellő mérlegelés után teljes egé- napi elzárásra Ítélték.
Mintha még moit Is fel-fel csillogna
— Külön nyngdijpénatárat kapnak ai irók
szében értékelni tudja ezt. A je'enlegi kormány- és köairok.
Aa eb°d ő fehérre terített asztalán,
A „Romanţa" értesülése saerlnt Ralea
Ahogy ültünk Ő, meg én s édes jó Apám.
zati rendszer biztos alapokra fektette az egye- Mihail munkaügyi miniszter törvényjavaslatot készít,
temi ifjúság jövőjét és nagy mértékben hozzá- amely a társadalombiztosítást BB írókra és a közírókra
— Ha mentem jó éjssakát kÖBBÖnoi
járul az ifjúság komoly és alapos előkészité ls kiterjesztené. E célból külön nyugdíjpénztárát léte,Na felejts el lányom imádkozni".
sítenének, mely oly alapon működnék, mint aa újságAgyamhoz kisért éa betakart lágyan,
aéhez.
írók n}Ugdijpénstára.
Istenem, azóta de sokat fáztam...
— Alfona spanyol oxklrály vlssiakapja
— O yan a mult, mint egy ssép, régi álom,
H Í R E K .
elkobsott vagyonát. A burgosl hivatalos lapban
Már én takarom be a kicsi leányom.
köziétették azt a törvényrendeletet, amelynek értel— Kedves Olvasóinknak, előüzetőinknek, baráHogy legyen neki ls egy aaép emléke,
mében Alfonz spanyol exdrály vlaszakapja polgári
tainknak
és
ismerőseinknek
kellemes
karácsonyi
Ha viasza gondol aa anyja kesére. —
jogalt valamint elkobzott magánvagyooát.
Ünnepeket kivánnnk.
Be.'lay Margit:
— Aa Iskolák karáosonyl vakaoiója, folyó
Testvértelenül.
hó 22-én kezdődött éa tart, 1939 január 9 lkéig.
S Z Í N H Á Z .
— „Kolplng" Legényegyletünk tea-estje.
latén,
Hevesay
Miklós
színigazgató nagyssertten megszermért nem adtál Testvért
Mint előső híradásainkban ls közöltük, nagy érdeklődés
aa életemnek?
elősl mag a Kolplng Legényegylet Karácsony másod- vezett tártu'atával, vasárnap karácsony első napján
Hogy mikor könnyek döngetik
nnpi tea-estjét, melyet a .Dacia" termeiben tBrtanak kezdi meg színi szezonját Csíkszeredában, a köablrtokapuját lelkemnek,
meg. — Kedves közönségünket ezúton IB tlastelettel koaság disstermében.
szeméből meleg sseretet
meghívja a rendezőség.
Heti m ű s o r :
csillogjon felém...
— Blőflsotőlnkhoal Kérjük gyergyóréazl előflVasárnap d. u. 6 órakor Julla, olcsó helyárakkal.
S égő saeretattel hajoljon
setőinket, sslveskedjenek megújítani előfiaetéseiket,mert
Majd fölém, ha millió
Vasárnap este 9 órakor, Ide gyere rózsám.
ellenkeaő esetben kénytelenek lennénk a lap küldését
ember közt Is egyedül vagyok,
beszüntetni.
Hátfőn d, n. 6 órakor, Sárga pltykés közlegény,
ha a dus vetésből csak
— A hódost plébánia gondnokát sikkasztásért 8 hónapi olcsó helyárakkal.
konkolyt aratok?
elzárásra Ítélték Láeiló Ignáo gye'gyósientmlklásl római kath
Hitfőn este 9 órakor, Szomjas krokodil.
ÍAespares névtílen értesítést kapott, h-gy Bora Károly gyergyóhódosl egyháagondnok a templom kijavítására összegyűjtött
Kedd este 9 órakor, Nem lessek hálátlan.
Szerkesztői üzenetek.
éa ráblxott 21 eser lejnyi Osazeget elsikkasztotta. A Ííesperes
Szerda este 9 órakor, Nincsenek véletlenek.
A l
e'számolásra
szóllltotte
fel
a
gondnokot,
aki
azonban
egyre
• e ,e t
.Öulnteaég léikül" cimü oikk nilnnk jelent meg.
,,
» e g a „Caiki Lapok* írása. KOsben más vidéki lapok halasztotta az elszámolást, végül azt Állított. h W « P »1
Csütörtök este 9 órakor, Obsitos.
" " t t é k a forrás megnevezése nélkfll. Igy ml elsikkadtunk, ellopták tóle. A plébánia feljelentéire bűnvádi • ^ f " ^ . ' "
* ^ m ű n k r e aaslgil, hogy mégis vlssia kerQlt hoxiink, mint 1 Bors ellen, akit moat a oslkszersdal tOrvényazék s kUs.-tás
miatt 8 hónapi elzáráara éa 21 eter le) kártérítésre Ítélte.
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KÜLÖNFÉLÉK.
_ a Magyar Zenesaoraök Szövetkezetó- J n í p v ü l U1IT
'" w
nek uj igaagatoja. Komoly Aa értikea kitüntetésről
kaptunk blrl. A M igy.tr Zeneszerzők Szövetkezetinek
Igazgatósága, amaly nemcaak Magyarországnak, de a
nemzetközi aenel életnek egyik legelőkelőbb Intézménvét k-pviseíl, moat verető igazgatójává nevelte ki
Lász'ó Pált. Liszló Pál calkl aaékely. Nagy őrömmel
tölt el ennek aa értékes, munkás éleinek aa ellameréae, amely vnléban arra érdemei embert tüntetett kl.
Világmárkán Rádiók már 377 lejes havi részletre is. j
A Zeneszerzők Siövetaégét a báboru utáni idők terem
tették meg a Lfezlő Pál már az Intézmény bölcsőjénél
Pathefonok és sláger lemezek olcsó beszerzési helye fc
ott van éa egyik teremtő aaervezője annak aa eredményes munkának, amely ugy vagyonilag, mint erkölI
Csutak Ernő Rádió-üzletében, Mercurea-Ciuc. &
csileg vezető magaslatra emelte a Biövetaéget.
^ ^ ^ ^ W ^^^^
— Aa Oltiregyeaűlet műsoros délutánja.
A helybeli O téragyeaület Dr. Nagy Binlné elnckoő
kezdeményezésére, december 18-án, müforoa délutánt helyére BiesBenek, hanem azt válaszolták, hogy menjen
rendezett a főglmnáalum tornatermében. A kitUuően még egyaaer via tz t és n izza msg, bojy m ig ott vanuak-e
sikerült műsor keretében a legjobb műkedvelők léptek a rablók és hányan vannak B ha ott vaEnak, akkor \
fel. Két egy felvonásos bohózatot hoztak ailnre: Albert jöjjöa VÍBBBB éa élményünk. Természetesei a látottak'
Riaalka, Ifoldován Jolán, Potoizky Irma, Domokos ntán nem volt még egyaaer kedve a rablókkal találKató Antal Budi, Ctlrják Ltaaló, Mirdii Zjltán, koanl. hanem elment haza éa várta a má«n«pot.
niithó Jóska, Nagy F^ri, Szlrkovita látván. Mdvâaai
Már reggel, mikor RB ŰBletet nyitottuk kl, az üzlet
előadásuk B közönaéget kedvesen elsaórakoztatta. Ezen- előtt Igen sok érdeklődő várt, csak éppen a csendőrkívül Kalfáa Baba, Moldován ulga, Biékely Bözsi, ség érdeklődése hiányzott. Tibbek között ott volt
Si-Iwirt Ltazló magánsBámal egészítették ki BZ eat Darvas Gallért la BB édesanyjával éa mondja édesanyja,
művészi értékelt, amelyeket óriási ttUzissel fogadott hogy aa éjjel miket láttak ée hívta a csendőröket, de ^ Osikszeredáb&n, a Petru R&res |
gimnáziuminál szemben.
a
a nagyszámú közönség. Az alkalmi beszédit Papp nem keltek fel s mondta, bogy fl* milyen válasst ka- C
Dines főgimnáziumi vallástanár tartotta. — Az eat pott BS őrsön.
2 Elvállalt esetekért gararciát vállal: r
sikerében méltóan osatoalk a helybeli aaalonsenekar,
Erre én azonnal felkűditt^m a csendőrségre Pál
amely a szokásos felkészültséggel adta meg a komo'y Gízát, hogy tegyen jelentést álból. Mire az őrire beértékű műsoros délután keretét.
lépett, assal fogadta Hugó Baclur csendőr (icuma aveti Bgy fehér, tenyészigasolványos bika e a d ó,
— Háaasaégok. Fejér Imre celksaeredal fake- nevoie de Jandarmi) hogy most van aiükBég a csendBiró Kálmán, Vacsárcii.
reakedő. Karácsony másodnapján tarija esküvőjét őrökre, tehát meg sem vá-ták aat, bogy Pál Géia
Volth Kató-val, SaamosuJvárL
megmondja, bogy miért ment oda. 8 mind ea történt
— Györgypál Ferenc kereskedő december 26-án Ioneacu csendőrőrmester és m^g bárom csendőrnek
tartja esküvőjét Btllnt Ignác ÓB neje Vass Juliánná a jelenlétében, 1938 évi október hó 26 án reggel 8 óra
leányával Irénkével, Cslktaplocián.
tájban. Tarméasetesen Pál aaért ez őrmesternek elő— Ifj, Kovács J*nő Karácsony másodnapján adta, hogy miért küldtem.
haszontalan holmikert! &
vezeti oltárhoz Bilogh Miseikét, özv. Ba'ogh Gizáné
Később 1 ineecu caendőrőrmester a sergent Inatruc- H
bőrkereakedő leányát — városunkban.
torral lejött es én éles aaemrebányáat tettem neki,
rr
— Deáky Jóasef és Ferecciy Teribe december hogy miért nem jöttek le as éjszaka, mikor Darvas K
hó 26 án tartják egybekelést ünnepélyüket Gylmea- G nlért Jelentette, mert a betörőket éppen akkor as K Ht v-tlakinok igazán örömet óhajt szc- )}
bükkön.
rezni, u;y a legcélszerűbb
tíz etben találták volna és lefoghatták volna a he'v— Téti kirándulások. Az Erdélyi Kárpit Egyesület sslnen. Éten Biemrehányásom birosy nem tetrzMt leCalkl Osztály* táll klzándnlás sorozatok kerctib-n karácsony
harmadnapján és ajév utáa kirándulás lesz az Egyeskóre. — nesen ciendőrőrmeaternek éB elkeadett plsszegtetnl,
Jelentkezni lehet az njé»l klrándatásra a Dürr-bá-üzlftben, hogy ne besaéljek arról, mire feleségem azt kérdezte,
karácsony harmadnapján pedig a reggel 7 órakor lndnló vonatnál. hogy miért platsegtet ? — én mondottam, bogy haragszik, ha emlegetem, hogy miárt nem jöttek 19 az éj- H
AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL g
— Legideálisabb hashajtó, vertiastitó, epe ssaka. Di feleségem újból saemrehányáat tett én aat M
hajtó a D,. Föides-fele Bo vo pirula. Székrekedós, mondotta, fel fogjuk jelenteni a mulasztásért. Elért
lepheti meg. Nagy válaaz'ík fa
8—3
bélrenyheség, roasz eméaatés, gyomorrontás, felfúvó- láttam, bogy még jobban haragszik és megint pi^szegdás, gyomor és hátfájdalmaknál teljea gyógtuláat nyújt. tet, ez ik után magam la elhatároztam, bogy a fe'ettes •J Michna & Solyroossy úzletébea, ^
Egy doboz éra 20 lej. Minden várojl éB vidéki gyógy- hatóságához, a csoEdőrőrnagy úrhoz feljelentést teszek I M
Ulerourea-Ciuo — Caiksaeredában. M
Bzertárban kapható.
7—20
- -- • —
w
További a betörés után Hugó Buclurc^ndőr az
— A mérnök kamara tudomására hozza a üzletbe jött vásárolni és újból kérd-ztem tőle, hogy
u
kamarába beirt mérnököknek, ko*y ai osztá'yok és miért n9m jöttek le a betörés éjszakáján, mire sat
BBok keretében működő fegyelmi b zittségok v-z-tő felelte, én mindig kéBŐ éjjel 1—2 órakor fekBaem lm, u
ségelnek választása 1938 december 27—28. és 1939 meri aa elment őrmestert kibuoroztam rádió állvány, J j S i o l i d a r a k , lelkiismeretes k'BBolgíUr! ^
Jacu&r 4 - 6 én less. Azon mérnökök, kik levél u ján képrámákkal stb-vel, igy most Iin9RCu őrmester urat Eladó, András P. Dánesnt>!, Csiktap'ocían. egy
óhajtanak fzavaanl, a szükséges felvilágosításokat kell kibutorozaam. Azon éjjel ls éppen 1 óráig kép
2 év^a, minösitett Bim»n?áti bika.
megkaphatják aa állzmépiléazetl hivataltól a hivatalos ráma készítéssel foglalkoztam, a Bardócz úrtól kapott
órák alatt.
teás ládából és ki voltam merülve B az őrmester ur
nem jött. Különben 1b ha bármi la történt volna, Bem
Kerékpárok £
Varrógépek
mentem voloa, bogy apámnak egyetlenfl »t a bai diták
Bardócz Márton válasza és kérése leiőjjék.
E ten kijelentést tanukkal ia tudom bizonyítani.
Alkatrészek
9
Radulesou loaa onendorórnagy úrhoz a .Csiki NépLátták
továbbá
ugyanakkor
az
éjjeli
őrök,
Tona]B D" 1938 év december 21-iki számiban megjelent pos litván és Márton István, bogy aa tizet kirakat til
.önbetöréssel gyanúsítanék egy kereskedőt* oimü egy villanylá npás alak átment az ut tul?ó oldalára
biradissal kapcsolatosan.
a ksrltés ma.lé, a ho?á kihordottak a betörők Bzeiaes,
nagy választékban
A
1938 október hó 26 lkára virradóra éjjel VI* óra llkörö* üvegeket, likeris garnitúrát, pohirakof, sótartájban D trvas Gallért ment a tollufosztókhoi, hogy Verestót, a lefeaai ett ablakráoiákat és végűi Péterffl litvánGábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. |
Braalkét kiaérje haaa Mikor az üiletemhea köieledett nak azon létiáj it, amelynek aegltségével a betörők
látta, hogy valaki a kirakat aj'óját megnyitotta éa mi- kinyitották a kirakat tábláját.
kor ő oda ért vlBsaanyomta Darvsa Gallért, ahogy
Kérem tehát a ciendőrőrnagy urat, hogy veaesae
közeledett oda köszönt, a kirakat előtt álló aport sip- be a vizsgálatot aziránt: miért nam jöttek a csendőrök
kás, hoaszu kabátos ÓB pantalló nsd'ágoa, középtermetű, azonnal a betörés színhelyére ez éj folyamán, mikor
fl italos kinézésű embernek mondva: jó eatét, mire OBerről érteBÜltek, hogy tetten érj ik a bntörőket; miért
vlllanylámpával Baembevilágltva aat válasaolta: aggyon nem nyomottak a betörők k zrekeritéBe érdekében ée
Iiten. Dirvan pedig ment tovább és közben a leányo- miből következtetnek aa önbetöréare. Kérem ezt annál
kat a Baké Gáboroé kapujánál találta. Már messziről ia inkább, mart elóg blzozyiték izolgál arra, hogy be- fjg Igen szép berendezések kaphu'o»
különböző furnéros,
hr
kiáltotta nekik, hogy oltsátok el a lámpát és ne beazél- te r is történt és nem önbetöréa. A kár p?dig jóval ma- ^
geaaetek, mert a Btrdóca boltját rabolják kl. Erre gasabb összegű, mint amennyire aa üzlet blztOBltva K
pulit uros kivitelben,
^
Sándor Domokoané azt mondotta, hogy a lámpát nem volt Különben a kárbicső mérnök ia megállapította,
oltauk el, hanem lennebb csavarjuk ÓB mondotta Djr hogy ciak ekror kaphattam volna hetvanesar lejt, ha !> o l c s ó f e s t e t t Tsvitor ^ r b a n l ff
vaa Gellértnek: ne menjetek a bolt elótt haaa, hanem mindent elvittek volna ta üzletemből, mily üzletet a
Xas7
féaaeie jj
jertek be a malom uccán honánk és onnan a csűrök ciendőrőrnagy ur la iBtnor éa tudja, hogy anoak 4rt* k-> S
4butorQieme, Jigodia - Zaögöd ^
hátánál kerü'jetek haza. Mikor a malom-ucca felé kö- jóval több hetvan?zrr lejnél. Ujy«z ntén ismeri őrnagy 5
zeledtek és betértek néveierlnt Virág Margit Sá dor ur aa én anyagi vlaronyalmat 1B ÓB tudja, bogy nem
Domokozné, Lukács Katalio, Lukéca D tvldnak a leánya, vagyok ráutalva aa önbetöréa utján saersett JövedelVeress Erzsike, özv. Veress Györgynének a leánya éa mekre
ka,
Egy jói fejlett 22 bómpos symentáli
Darvas Gellért, a faluban tekintélyes azU ők gyermki
Ea különben nem az elcó betörési eset, hanem
a Bardóci vaskapuja előtt iámét egy vlllanylámpis BB a harmadik
tényé
iigaEolvf.nyos
eladó,
Butalis
Ib
v
már. Két Isben biztosítatlan volt az Ualet
előbbinél magasabb alakú emberrel találkoztak, kl
nál, Caobatfalva.
1922-ben betörtek és saját költsegemen hozataaintén saemhe világított velük, mire Sándor Damokosué mikor
tam titkos rendőrt a nyomozásra, msly 5—6 eser le]
ugy megijedt, hogy Baóhoa ia alig tudott jutni.
kiadást Jelentett Biámomra éa eredménytelen maradt
Meghivó.
Mikor bementek a Malom-uccába Darvas Gallér' akkor elhatároztam magam az Bitet biztosítására. '
Alulírott
calkcsakefalvi
köiblrtokosságl elnök.»
P
é
e
r
,
,renui
be akart menni aa nccában lakó Birgent Instructcrhoi, i.» a i 4 í ® "
>ök csak ennyit: Lapjában nem Csekefalván,
ezt
1938 deoambar hó 27-én delelőtt1
hogy felköltse, de a többlek lebeaaélték éa elmentek közölte le, amit a csendórségl nyomozás megállapított 10
r KöabirtokoBaág székházában t ro-d
haza a csűrök hátánál, mikor Darvas haiaért elmordta miért la a bíróságnál fog felelni.
* ' és aórakor,
köabirtokosságok közös ügyeit tárgya'0
amit látott édesanyjának éa nevelő apjának: Jankó
Bánslmion—Cilkszentaimon, 1938 dtcember 28. értekezletre BB a'oikl köBblrtokossagok
Ferenc kőműves mesternek. Nevelőapja aat mondotta,
galt B mindenkit, aki a ml ügyeink Iránt érdotlődtek
Bardioz Márton,
hogy menjél aBzonnal és tegyél Jelentést a csendőrsészeretettel meghívom.
gen. Erre vette a lámpát éa tzial elment n kerteken
Aa értebealetet köveiő Ambrus Lajosnál tirwcdo
Egy darab nöi korcsolya eladó. Cim a kiadókeresatül a caendőraégre.
hivatalban.
közön ebéden való résavételt kérem legkésőbb decemHosaaaa kopogtatás utáa válaszolt egy hang, bogy
ber 27 én reggel 8 óráig köaölnl.
mit akar. Darvas jelentette, hogy menjenek aaonna',
mert n Bardóci boltját rabolják kl. AsonbBn nem aa SiAnyegBiövéshea fiatal leányokat felvessek
Clucanl—Csekefalva, 1988 december 22.
Wrtéat, begy aae—al felzBereljtnek éa a betörés sziaCim a kiadóhivatalban.
Bartha Lásiló,

* FIGYELEM!

öröme csak ugy lesz Karácsonyra

ha PHILIPS Kádió az ajándéka. &

1 Kozmetikai rendelő nyilt j

1
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Bardócz Klára. |
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