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I ) által segítségül hívott
Bárff y Miklós, a Romániai Magyar Npköiaösaég
közösség további elgondoláiai Borán la egys3seaos,
orosz haderő mindenütt ezekre a maroknyi

elnöke Julius 21 éa 22 en Csikvármegye vendâge voit.
A romániai magyar kisebbség BB>.r;ezatl életében be- ügy által megkívánt szolgálatkészséggel fogják a maállott változás után, moat először látogatta végig vár- gyarság érdekelt képviselni és saemelőtt tartan!.
CilkazTedából dr. Kílumbán Jizsef és dr. PÚ!
megyénket. Aa ősz folyamán történik meg a Népközössóg calkmegyel tagozatának aa u] aservezetl BZ> Gábor kíséretében aszal a meggyőződéssé! tivoaoí.
t*lyzat szerint való megalakulása, amikor szorosabbá CBlksomlyóra. hogy rz is ailntiazta mngţw vidá'i miu
vá'ik a kapcsolat a magyar kisebbségi élet országos den egyes vezető tínyeíőj ' a legtökéletesebb ösaahsogvezetősége és népünk között. A vezetőség teljesen ban látja ÓB Bzo'gálja a nép erdekeit. Cvlfcbomljói,
tisztába van aazzi aa értékkel, melyet a Székelyföld megtekintette a dr. Nagy Aadrás orvos vezutése alatt
jelent a kűrdelem számára és nem vitás, hogy ezen álló és a szociális mlSRalós növerek által fnntarlott
keresztül Ítéli meg az uj helyzetet valamint B harc meg- egéssaégügyl Intézményi, lueiy nr-mcaak bogy a le&foztOBabb szerepet tölti be v-s minden vanatkorában a
építését.
A Romániai Magyar Nípközöaség vidéki tagoaa- legmagasabb Bzlnvanalst képvlBtül, henem a többi matalnak beuzerrezése már a vága felé közeledik. Rivld gyar vidékek azempontjából la követendő péidtank
Időn beim a még hátralévő megyékben éa városokban tekinti. A nőpegÓBzaégügyi kérdés ma már tényleg
is beindul az építő ezervezeti élet A tagozatok mun- halaszthatatlan és sürgős rendelkezésre várú feladat.
kához látnak, hogy egjrésiről felmérjük népünk mai A mlBsalÓB nővérek cslksomlyól egiszs3gilgyl Intézkulturális, gazdisági ÓB szociális helyzetét, másfelől ményé, kitűnő orvosával aa élén, bebizonyította, hogy
vlscoat a beszervezett társadalom hozzáláthasson
élet- eaen a területen ls lőhet l omoly és cáltudatos munkákérdéseinek megoldásához. A Népközi;BSég elncke, a val eredmóoye^et felmutatal.
pzervezet eeységea és eredményes működése erdeiében fzük BEESNEK látta, bogy bejárja BB összes magyarlakta vidékeket, közvetlenül a helysalnen tanu'máiyotza
a nép óiétól éB aaokat a problémákat, amelyeknek
megold :Bt égető Bzükségként jelentkezik. Birffy Miklós
a tagozatok meglátogatását Marost áBárheiylyel, a azéMinden év julius 31 én ünnepet ül a Segeskslyföid fő?ároFával kezdte, ahol lapunk által 1b iimerletett beszédében, mint ismeretes irányt mutatott, a vár melletti fehéregyházi mezőn az erdélyi
lefektette azokat az alapelveket, amelyekra egész népi magyarság kegyelete, megemlékezvén arról a
ez< rvpzetttnk a aaon keresztül életüak felépül. Moöt gyászos évfordulóról, mely 1849 julius 31-én
a Székelj fold tötbl vidékeit járta be.
ennek a nemzetnek nemcsak szabadságába,
A több napos ut aorán az elaő magállóhely Gyerg^ó de legnagyobb költőjének, a szabadság lángFZ ntmlklís volt, ahol a calkmegyel altagoaat dr. Giál lelkü bajnokának életébe is került. A segesAlaj68 vezetésével n<htay hetea tevékenységével la
bebizonyította, hogy a legfontosabb népi saüiséglete- vári csatamezőn látták utoljára Petőfi Sándort,
ket teljesíti. A magyarság helyi veastőjs, továobá aem sokkal azután, bogy Marosvásárhelyen elLászló Ijnscz plebáios főesperes, Vákár Józs.f kano- szavalta hattyúdalát, a közeli vég terhes előnok éa még sokan mások tájékoztattak a gyergyói őrseiéből fakadó ,Egy g o n d o l a t bánt engemet"
halyzMről. Ea a gyönyörű szikely vidék aok nchíi- cimü versét.
hégg^l ÓB bajjal küzd. Az aítagoaat a maga hatásköréPetőfi Sándor életének utolsó szakasza
ben a cselekvés mezejére lépett. A Nép jözöaség elnöke
behatóan foglalkozott a felvetett kérdésekkel 8 egy- szorosan egybeforrt a székelysággel. Mint Bem
ben megjelölte a követendő utat. Ugyanakkor bejelen- tábornok hadsegéde, tanuja miadazon dicsősétette, bogy a körpont mlodm arejâvel támogatja a ges harcoknak, milyaket a lengyal szabadságvidék törekvéseit.
hős vezérlete alatt megvívtak s amely harcok
Csíkszeredában Bánffy Miklóst dr. Ko^umbán Jó- emlékét örök időkre megőrzi nem a történea»tf, a megyei tr.gozat elncke fogadta, aki a látoga
iá»» feibRRznátta arra, hogy beBzámoljon az erésa cslkl lem, de a világirodalom történet, hová azokat
heyzetről s a lakosság életvlsaonyalról. Báiff/ Miklóa Petőfi Sándor örökérvényű, ragyogó költészete
iMo?atást tett dr. Cálpak L*jos kanonok, dr. Pa! Gi- bejegyezte.
har volt országgyűlési képviselő és Papp János gimValóban olyan idők voltak ezek, mikor
láaual Igazgatónál, majd ért*keíleten elnöíölt, ameiyen
minden
talpalattnyi földet vér öntözött Erdélydr. Ábrahám Jizsef, dr. Váthé László, dr. Siatmáry
J6z*e. d. Pitner Árpád, Biró Ferenc fóe paree, dr. Ko ben s e vér egy szabadságért meghalni is késs
váta Kiroly, d. Gyorgypál D jmokos éB Rész-gb Vik;or nemzet vére voit.

Petőfi Sándor halálának
évfordulója.

csoportokra elosztott székely hadakkal találta
szemben magát. Lüders tábornok Tömősnél
benyomuló 64 ezer főnyi seregét Kiss Sándor
ezredes 1600 főnyi székely hada tartja fel s
ez a hősi sereg puBztul el vezéreatól négy
szörnyű roham alatt, mig Dobay alezredes
Bzékelyei a borgói havasokon benyomuló Porloff tábornok hadaival vívnak kétségbeesett
harcot.
Az irtóztató oroBZ erő benyomulását megakadályozni ilyen kevés számú sereggel nem
lehetett. Bem tábornok minden reménye abban
lehetett tehát, hogy a Székelyföldre visszavonulva, azt az ellenségtől megtisztítja s ott
serege újjászervezése után döntő csatára készül. Ide követte vezérét Petőfi Sándor is s
miután ez az ut annyira emlékezetes a székely
nemzet történetében és ennek adatai olyan
közelről érintenek bennünket s mégis igen
kevesen vannak, kik történetét ismerik, ast
az alábbiakban adjuk:
Julius 10 én Grotenhjelm Busztercze alatt
egész erejével megtámadta s visszanyomta
Bemet. A város bezárt kapuja előtt álló osztrákokat Streliczky őrnagy a lengyel légióval elűzvén, a vadászok a kaput kinyitották s a
gyalogok a belvároson át, a lovasok és a tüzérek pedig azon kívül sértetlenül elvonultak s
D&maszkin őrnagy fedezete alatt szerencsésen
átjutottak.
Bim most a Székelyföld segítségére sietett.
Hasford tábornok Brassóból s Lein ezredes az
oitozi s/oroson át két tüz közé szorították B
junius 26 én elfoglalták Kézdiváaárhelyt, a
népat lefegyverezték, az ágyuöntő-mühelyt,
puskapor-maiisot, gyutacs-gyárat lerombolták,
öt nap múlva Hasford diadallal ment be
Brassóba, a Caikba menekült háromszékiek
pedig Gál Sándor ezredes vezetése alatt vÍBBsatértek Háromszékre, m -lynek népe ÍBmét felkelt. Lüders nem indulhatott Nagyszeben ellen
addig, mig le nem veri őket. Adlerberg tábornok Gál Sándort a kökösi hidnál, ugyanott
támadta meg, hol az oroszok egyszer már (jun.
23 AD) diadalt arattak. Most is erŐBen szorongatták Gál Sándort, midőn Gábor Aron hirtelen

hí*» viitét magukkal. A legtöbb hánynak szenében v!gy<k a nng; bírt: ód:K anyám, láttam a missziós
csillogott a köony, miitor a-boldogságos Saiitn jk mon- atyát, most uiaiott ái. aki ide ia jöa. Saóval vártak,
dották a felaján ss saavai', hojy vlgyazcoa reájuk m:<rt bu?gó papjuk: H-lurlch Ferenc alaposan elkéBeszámoló levél a missziós körútról.
éltük mladen napján. Vasárnap dé!e'ő;t a bbf^joa^kor Sviietty u hlvait a nagy napokra. Szép templomuk van,
nyilatkozott mag a láletr, mikor a tömeg- az emberek szívesen látogatják. A kathollkusok na2. Második állomáshelyem Slgbet (MáramaroB- Önkénytelenül
ejv a^azoay örömtsit saivvel falJ14IÍO;5, KINAIIVR» gyobb rész3 BE9gány, de törekszenek lelki kincsekre,
Fzlgei) volt. 0> napot töltötte TI e aaép, kies városban. ből
a missziót: htao fiassae magi Rividre BZíbtáü as időt tngy Ijtín szemében k. dvaeek legyenek. Aki azután
E-lént'>te fz előbbi halynek. 0;t csend, nyugaton, za- itt
e szent munkára, mislőtt m igírtak voia» a le!*:-k, aadreti s pogltl ÍB őltst. Kántoruk nlnca, hanem egy
vartban élet, itt láaas mnnka, zaj, nagy forgalom, hogy
a büítbánat méltó gyümö ciét teremjék, mlo'ő .t jór&való-ló!e>, n,'ra?gHzivU nő: Stadler Jnliaka énekelmert batárváros, tul a bidon Rusalnezkó. Ea még magukba-saállás
Istenhez térhettek volna a hl?«ji7 get a hWikVoi sirárazon Moat, hogy ott voitam, örömet
március 10-én volt. Aa emberek élénk kereskedelmet — már végat ért.utáa
Nagyon
Silgetun a lóikat la Bí.rjmsm, mert a kollegám harmonlumozatt, vígan
folytatnak, aa fialetek nagyobbá» zsidóké. Salgetre aa örök Igazságokra, lgao klóhasek
V:-.n szár>.dva a lálek szállt a amat dal a szivből aa égbe, mert volt ami
még vonattal mentem. Halmln tul magyar határ- B fáid ja, n«m átvonuló 3—6 n^poi
záporok kellenek ld\ i.icsaha. Máa<or oa nem Blkarlilhyt, mert Feri barátom
vámőr Bzáll fal a kccilba, egy darabig kísérnek, majd hanem hetes, jó, cieodoa kegyalam
etők hogy jól micdifc nl vnn foglalva, ő .fuagál" folytán, mert hát
leszállnak a jönnek a c«eh?k. Hnszton mutogatták Vo- megázzék a szikkadt lélek a ui^aa snaál
azebbsa fej- egyedül van B a hlvsl ia kevesen vannak.
lo In B kormánya épűlotét. RuzíoBakóban autobuszok, lődjék at iBtenea élet. Sajnáltam oit hagyat
őket,
Első beaaid^mbrn megemlítettem, hogy Hosszuautók jönEek-mennek, az emberek lótnak-futnak,
lát:
félmunka-vőgsetten,
láttam
ercusoi
loikttk
k'rását:
ezlk Csebia nagy Iparállam volt Sz getsn lassan Indu' maradj még velünk s adj <tbból a lélekkenyérből, örök (Q'^zőt m.-sí a Ezent napokban a Jó Isten megnyújtja,
Üna^ltísl'.i, hogy &z ^gţel egybe olvadjon, legyen Isten
he a munkám, de aatán mind tellk-tellk a ss£p, hatalitalából. Aknasugstagl pap: K<nd Fareac. a inaaeja, l ika laton saáatóföldje, hogy az örökélet Igéit,
mnB piarista templom, utolsó estéken ember-ember Igazság
nagybocakól plebánoa: FAH W itter Jáoos, a áosszumíaől a béke magvát eivetboaaük. Hűségesen Jött a kiscsabátán izorong s ugy várja szent Igazságokat.
lelkéBa: Halnrlch Ferenc B a helybeli kót káplán:
ugy az általános beszédekre reggel, este, mint aa
Beköszöntőmben hangoztattam, hogy e város sal- Szolomayer litván és Vlanar László segítettek a gyón- pat
oktatásokra déintánonklnt. El-eljöttek, begai, mert a Ttsaa körül vesil, hanem szlvalaku sziget tatásban. Isten áldja munkájukért óket. Bír több dol- n'iapotbell
b'inéatek a „máa hiten" élők ls, előaaör kiváicslaágla kell, hogy legyen e aaent napokban, mert körűi- guk akadt volna, de hiába öt nap nem bét, nem elég ból,
később érdeklődésből s hamar rájöttek, hogy nem
tombolta a sötét bűn hulláma, most nynldosBa körűi arra, hogy az Isten kegyelem-kovásza átgyúrja a lelke- ls rossz,
amit hallanak.
a bánaticaán csendes vize ls. Iiten a saent mlsBalóban ket. Itt 1B a bategnket meglátogattam, hogy legalább
Szenzációs jelenet volt, mikor a plébánossal elkörül akarja venni áradó kegyelmével, szeretetével, ők vlgasatalódjanak meg teljaBen. Áldott, Jó lnlkek a
ezt akarja, hogy mlndan emberi aalv — lélek legyen salgetlek, még töretlen lelkük talaja, lg»z: bujgóa/tg Indultuak az Intelligencia férfi tagjaihoz, hogy meghívbéke szigete, boldogság sslgete. Mert napjainkban lakozik bennők. Többet kellene foglalkozni velők, nrrt juk a ez mtgyónásra. VaBUtl tisztviselők, Igaz, kevesen
mindenki a csendes béke után vágyakozik.
puha viasz, könnyen átalakítható anyag. Ott a vége- vannak, di mégla akadnak. Aa egyik beteg volt, a
mánk állandó saolgálatban állott, a harmadlkat ágyMegragadó kép volt, mikor március hó 11 én kan megmaradtak vallásosnak, hiába mindig Igaz ma- ban ts' .tuí, mart éjjeli szolgálatot teljesített, de
rad
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(zombaton csupa leánnyal tolt meg a templom, volt
mindegyik megígérte a becBűletesen el ls jöttek, ott
református, zaidé, mind klváical volt, hogy vájjon mit
IB voltak. A hívek jók, engedéknnyek, buzgók, caak
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mondhat a katholikus pap a női Ifjuaágnak. D* nagy
események A saagónység pedig TreBcovan gharlal kolett aa ámulatuk, mikor a saentbesaéd végén égő (Hosaaumeaőre) vitt a vonat Már 1934-ben jártam Itt, mlaaár aa^rint nam szégyen, caak kellemetlen valami.
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gyertyával a élő virággal keattkben felajánlották maA jó hosszúm iaőlek türelmesen elviaellk eat la.
gukat a kathollkna leányok a legjobb édesanyának. A előbb Salgetre tartva, vonatom aa állomáson megállott,
Már as S.E
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Virágot aa 6 oltárán hagyták s a gyertyái smlékU
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lk oldal.
megjelenvén ágyaival, fordulatot adott a csatának. Oábor Áront, aa Önvédelmi harcnak ai
egyik legérdemesebb hősét és munkását egy
ágyúgolyó leterítette ugyan, a székelyek azonban győztek éa Prássmár felé ülték aa ellenséget. Harmadnap azonban Eresztevényen már
nem adhatták meg Oábor Áronnak teljes katonai dísszel a temetést, ssert most Liders
maga indult ellenök: a ezért, hogy jobb területen mérkőzhessenek meg vele, a kökösi hidat
odahagyva, Sepsiszentgyörgyre húzódtak vissza.
A város mellett fekvő Bprestetón azonban
Gyeríyánfy Ferenc az udvarhelyszékiekkel csaknem az utolsó emberig elesett, a Szentgyörgyön
áiió sereg pedig cserben hagyva vezérét, Gál
Sándort, tétlenül nézte halálos küzdelmüket,
majd hogy az oroszok be ne kerítsék, rendetlenül menekült éjszakra, Caik felé. Csak a
Vilmos buszárok teljesítették kötelességüket.
A sereg nagyrésze két alezredessel és 14 őrnagygyal megtagadta az engedelmességet Gál
iránt, de 230-an hivek maradtak hozzá s megesküdtek, hogy utolsó csepp vérükig védik a
Csíkba vezető utat, a Mitáca szorosát. Bem
szonban julius 4 én a Székelyföld3t ostrom
átiapoiba helyezvén, 8 án 0*1 Sándor meghagyta, hogy minden székely visszatérjen hűtlenül elhagyott zászlajához. Bem pedig 16 án
megérkezvén, a szakadás okozóit hadi tőrvényszék elé állíttatta. Mintegy 15 000 emberrel
es 40 ágyúval rendelkezvén, megszállaita a
gyimesi szorost, a Rikát, Kézdivásárhelyt és
az oj'ozi szorost s 20 án Sepsiszentgyörgyöt
megtisztítván az ellenségtől, a kökösi hidon át
Háromszék elhbgyására kényszeritette.
Most már nemcsak oroszok álltak vele
szembe, hanem osztrákok is. Lüders Brassóból
azonnal Szeben ellen indult, amint C am Gallas
gróf julius hó 15-én a törcavári szoroson át
baíórt az osztrákokkal. Erre a császár b>ró
Wohlgemu'h Lijos altábornagyot julius 19-én
Erdély polgári és katonai kormányzójává ne
vezta ki s biztosul B«tch Bduardot rendelte
melléje.
Clam Gallas esek 23 án nyomuH Gál Sándor eiien, ki Tamás András alezredestől támo
gatva, a szemerjsi csata után Sepsiszentgyörgyöt hősiesen megoltalmazta, miro a szövet
aégesek a Bircaságra húzódtak vissza. Ugyanaz
nap Bem Moldvába tőrt, de vállalatát már
harmadnap abba hagyván, az északkeleti sereghei eiete r t. O t azaiats (julius 16 ár) Pavlov
megtAmhdu a Sieredfalvwnál Ditnaszkin őrnagy
alatt álló csekély erőt (3 zászlóalj gyalogos
3 sziizad huszár, 6—700 lengyel és 10 égyu),
rac.y igyideig d-rekaBoa küzdött s litóbbKül
uoky lovasainak, fedezete alatt viszahuzódoit
a S i j ó palpartjára, u a j d Szás<régtjn és Maros
vá3áih=>ly felé Urtott. Sáazrég^nt 23 án két
óriti csata u án az oroBzok elfoglalták s a
visszavonulókat Sáramberkig űzték. Ju'. 28-án
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Damaszkiz hadát Bem a marosszentgyörgyi
táborban találta.
Azonnal Lüders ellen kivánt nyomulni, ki
Brassót elhagyván, jui. 20 án, a verestoronyi
szoroson át Romániába szorította Ihász Dániel
alezredest, ki azután a törökök előtt le is tette
a fegyvert. Lüders kardcsapás nélkül elfoglalta
Nagyszebent majd visszafordult a Székelyföld
ellen a 29-én akadálytalanul megsBálta Segesvárt, 21-én reggel 16.000 emberével ós 24
ágyujával, a várostól keletre, csatarendben
fogadta Bemet, ki Héjjasfalva felöl 2400 gyalogos, 250 lovas és 14 ágyúval jött ellene.
Bem regge' 10 órakor a Fehéregyháza határá
ban állította fel ágyúit s heves tüzelést kezdett
a* oroszok ellen, hogy kifejlődésüket meggátolja. Jakovlevicj tábornokot, az 5 ik hadtest
vezérkari főnökét egy ágyúval őmaga lőtte le.
Az oroszok Vásárhely felől oldaltámadástól
tartván, beérték a támadások visszaverésével.
Jobb szárnyukkal Cdak akkor támadtak, mikor
meggyőződtek, hogy a maroknyi nép Bem egész
ereje. A vásárhelyi utat kémlő oroszok Hétur
felől visszatérve, a magyarok jobb szárnyára
vetették magukat s bekerítették a sereget,
melynek majdnem fele elesett. Másnap Fehéregyháza határában 1030 magyar vitézt temettek
el. Köztük volt kétségtelenül Petőfi Sándor is:
„HJ ugyan jámbor kéz teusked Bírt áaott,
B nem temetetlen boly; földi alak-másod,*
Barátja Z tyk Domokos egymaga küzdött
30 kozák ellen. Lüders, ki látva hŐBiségét,
élve akarta elfogatni. .Zeyk Domokos meghal,
de rab nem lesz soha l a kiáltott a hős és főbe
lőtte magát. Ott eBtek el mind a ketten: a harc
mezején; ott folyt ki az ifjúi vér szivükből.
Holttestükön át fújó paripák nem a kivívott
diudalra száguldtak; szeretett vezérük, Bem
maga is egy mocsárba vetette magát s máso
dik Mariusként, egészen estig rejtőzött ott,
mig vitézei reá ekadtuk s megmenthették.
Skariatin eirját már egy esztendő múlva megjelölte a fejedelmi bála; a magyar hósök, kik
a szent világszabadaágért éltek, haltak, csak
48 esztendő múlva kaphatták meg a kegyelet
jelét: a nemzettől emelt oszlopot, fölötte turul
madárral, mely honvéd kardot tart a CJÖrében.
S fenn a segesvári vár fokán ott állt Petői!
szobra, Pantheonná téve azt a följet, mely
sírboltul volt szánva.

ám.

Idegenforgalmunk

aok aggodalomra adott okot az utóbM időben. Mint
rendesen, ugy ez évben ls későn kezdődött ss idegenforgalmi propaganda s a remények lecsökkentéséhez
nagyban hozzájáru t a rosss ldőjárá?, meg a zavaros
politikai légkör Is. Kdlőnöaen ez utóbbi olyan tényező,
mely fölötte Blkalmas srra, hogy a gazdasági élet
érzékeny sselzmográlját figyelő tő' éleket a hosszabb
ideig tarló nyaralástól visszatarts».
JuKui eleje nagy gondodat okozott minden olyan
fogla kozási ágban, mely a óvári Idagenforg^cmra vau
berend zVedve. A bóiap másrd k fejében astáa hlrtató
jelek mutatkoztak. Mut vas ár sap a nogyváradi
Törekvés Sport EţyesUlet negyreo tagból á(;ó klrandu'ó
csoportja láiogatta meg városunkat, miután előbb a
gyergyól én feícslkl részek mloduu nevrz?t Bfbb kiránduló halvát végig látogatták. JaliuB 25-én az Erdélyi
Kárpit Éíve-sölet ko'ozsvárl köspontja » tordst oss
tállyal egyetemben m<>gr<)i:d ^zett tzékelyf>i'dl tur Aj a
során szinten egy napot töítntt vár^unkbur. A harminc
tagu kiránduló c <oport sz EKE h-iyi o^ztályán^k vend^gíz rátétét élvez e s b legnagyobb
elr;>g«d<atáBS»l
nyllatíozott a cülfel osctály 6U;ai ÍB egyerkőt F.en<d:khí zalról, melyek minden ots me^foiduló turista szlvtben
f.?lejtb«tetieu (=ml*t<>t hspypak. A továbbiadra pedig
kedvező előjelként könyvelbetilik el, hrgy ru;uB»tus
kösepíra már aa Aradi Torna Ejşlel neívvent^eu caoportja jelentette be szállás Igényát, ez E. K E. calkl
osztályának m< n^dákbf z dban.
A term^89et:á*ás baráti kör-',b--n tohát erdélyazerte akadni rsjongól a csiki táj^k természeti szépségeinek B BK RKtí csiki O'Z Alya által lifejtett propaganda lebe óvá tette, bogy sz orazág minden
turista
egyesületének figyelme ida iráoTU'jou. A!i^ vau ma
már turista egyreü'et, mely minden évben, v f y eaetleg
mirdea két évben m?g1 n« r-wdi'ZBÓ o (-.zAtelyfíildi
túrát B s»ját boval á u ; Bzerint is o túrát bátr<n lFh>tne
c-upán ciitl túrának nevezni, mlu án a tutUtân-k Cíi'í
r-yujija nem csup'm a leg'öbb látni való*, da a legrendezettebb Hzálláa-vbzoayokat és uj^iz^seket 1h.
TcrménZeti.ssn ez as Hnd'cséreteek láiseó megoyliatkosás csak a 8z «ksKfüd tiibbl tá'alval való ösaceha;onlltásban érvény»?, m'-rt a DormallB (u i$ta viszonyok eléréer-lg még náluik IB sok a tenul való.
Kiránduló belyMnk és term'Ecetjáró közpoatj -ink
ezsu örvrfad^tes fej ődés? u'áu azü^sAgesnek lát.u'í
megsml k Z jI ldeg>-:nforg">lmu<\k másik, gazdaságilag
m?g jobban kiaknázható lehetőségéről, a gyógy- án
ttdiiióanlyekrő! li Miuí itmíreiaa, fdrdőluk legnigyobb
rási3 köziigi, közbírioioaiá^i tu" tjdiqbiu vai 43 c<»t
kev^a h ily un érvjayaiül a -nigia kezde -íiayaz is
több fejlőiéit blz'Oíltha'ó, nig^ohb üsletl hozamot
elérni óhajtó tör-jkvíje. A közvagyonok kezt'.^ae raad'34u választott vigy kinevezett taa^ctoi kazábaa
osszpostosul a na liyon^k öisziáiiltás^nii lţau ritkái
érványíBÜl a ritarmbttsij Bzsrlnt v^ ó ki^á'asztái.
Ávoo ildVő'.el'>p>i tnzoa-, melyskntk v^aítéi'ban a nngáuíá'lalkoeijek Üaleti haszaok keraHŐ tör jkvése érvéaye«UI, roinmos faj ődé^uak lódulnak sz
előbbiekkel Baemben.
E ánk'io m'gviUgl'ja ezt a h^lyiHtnt a H>rgitv
£ T e m I c e l l B r a s s ó l s a s a o z u a l I fUrdő és s csUjB'iatlmrsl „Bidii fiirdó" közöt i pirxae-v-ldL l d . 6 a l a t t ellEóea-CLlI huiam. A H>rgiti-fürdő mUjdoaiogi Cilcsó kís'.íK
b rtolfAbsa
V4i a a kiscég v-ia?tős^j a aa^y nehizsa
m?g!aduó ptrollájáfo^ soria rtveit óit h^togitji H
turUtah'a ép'tiséh'M aaü'-caégas tei«i-< khaV'háíat, pedig sa lráavbíu a turlsu şgyeilidt rá^a.-í. iaá'
koz^ílápái tö:;4a! ,-s » ;ui'iBtibií2il jAró
A n. é. hőlgykóaönaégnek tndomiai'a botom, -t^áu^Vta
f
hogy nagy anyagi áldoiattal, átkerült nekem ld3g^i orgt!ocn juhusőa f^jlőié^t bigiordtana a fdrdís^k. EÍZ'I számién a szenrimril Bidis fdrdő vtzs őegy 1939 tipusu külföldi göz örökhullámositó gépet b u r a . s^ga a migánválUlkozás árviayesdl.ííe folyt ia minEaael a gópoel 3 őrökhullimoaitó gép áll a diat elţo-e; ae 'd-g^nforg^lom fellendítése érdokében
ig.^zojt Qtgyarioyu fej őd íae 1<".
nagyérdemű hölgyköiönaég rendelkeaáaére. i
Â m'ginvá'islkoaá-íé-iréni'eslUéaéaakerídaáay:»
Salvei
pártfogásukat
kirve:
MígítSOhllé
(Mimi).
C-i br'.' . -i.m s z v r á l n á i i r . n a l , m-?rt fz'"3 o ~z?voltát azonban m^g óla^ebban 'gazolja a gylmsat hü(K.-CÍU0. Löffler gyógyaaertárral nemben.) lyék mi>y4n r'l'.őíö Söté^itac Mrdőiok as ess-.e. Es
rcz
pő hisíoiváfl-.t, llistvs eoc.d 'yt. Ő itddea
t? r-*s-> ro,i<«, íc e.üV:r'ö!r? t nvţtf-m, bigy
lamír-;l>n fördő p4r évvel eze.óts
3>Tam. meleg I K03a.7elsa.es I az e'hanyazolt,
i- diveii tpjanftt iţi. i a-yagot, bojy azok fi e í croa- 3—
k r'JU K »;fá 1 J )vsef vendág^óa tnUjdiaába, kl abból
do:«.cdl'-3 k. AÍODVSA nsit nem ád a jó I te>\ Í.ibuzt*
uj álotieieióségat tjramistt mmcsak a miga, da &a
F-á-d
M i;d:g beigazolódik, itt is bíbizJDyosoagéaz környék la^ósaigí számár*. Azur épített, kelle:
d >'í a ci; y igazaig: ember tervea, IsWn Tígat. !Csümesé tott, d< aránylag kUméretü farditelepw mi
A
józaeffilvl
magyar
tu>károsultak
felsegé'yesét-.-r(?^öo a c?'>"k menekültek a sic tordiik fv'ő . A
o'yan forgalom van, hag; ai bsrm'ly k Ismertebb
t'c ii bidon jötr-k ás s egéaa nap iátíu* ssvhonu i- eíre megérkeztek a feisóbb ha<óeig által jóváhagyót* fU.-dőnek ia m^grelelne a a kirayák bogárhá u ciángósufc Sziget f lé. Ulod'nki az uccáa vol', mert a csü- és a mapyar clpközötaág ál'al kibocsátott hivataloa h»z4lnik „Mazta Fzobál" telve vanc^k nyaralókkal. Az
i rtr':i terv3»«»eW« folytáa a déiniáal beazWbt n«m gy'jj'őiv k. Cilivármpgyn magyarságának erkő'csl kö- < ddlg Ismeretlen fürdőnek ma már olyan előtelő látoik<.-.tw?e t<<>. Autódon, t^horftu'ókon, motorbiciMIn ma- ttletpégn résatvecnl az - d ttoíÁsben, emely egyúttal gatói VBnnak, mist Dr. Bdán 'u?oslgör. kath. pü«pök,
erőpróbája h ksz n ml n p?özöspé(;l egyQ*tmtlködénnkühek: föifl*, nők; katonák, civilek. M-otettek, Bttnk
S it^tpatak fürdői válaaztotta ki.
ÍR élni akará-usknak. Feibivim t^hát m»gyar ei nyári pihenő hnly-tü
;
amit tudtak a lehetett. Kccl áikájuvban soknak ott testvéreimet,
bogy ugy péns, mint természetbeni Bdo- X m *gánfc"zd«m nyezés tehát Íme, életet vitt be ez
vo't S2 "-ÍEe vagyona. Moat látszik, hogy li.es, vn- mányoicfll j ira
j^naV; hezz4 a tttakároBuiUk steave- ismeretlenül kallódó értékekbe, melyek holyea gazdálKjon mr-n»vlrs eltőipül, semmivé less, mikor éictről
esyhitarrj. Az idejoben érkezett segítségért kodás mallett aranyat jelentenek birtokosaiknak.
V;J szó. HVfca ae öröklétről a k-'tQckről van ez'-. dbsel
á'd>sa éa a szevedők hála imája ssáll as adakoTermészetesen a migáakezdíményoaás mellett
a :kcr a t<?sl élet, a föld! :lét toíg c^e'-é'yebb ért'kU 1 Isten
sók fVé.
aittkHóg
van a m?gér ö ÓB minden termátz^tl sdo;tGy<?rm k alig volt, eţy k t gyermekkocsit láttam a
Kírcm a cslkvárm^gjel közbirtokosságokat, hogy »ágot értékelni tudó állami támogatásra la. E téren is
teherautókon. Uţy IA4»e!k, naVl* már a gyermek u«»a
eredményeket könyvelh.<tüak el, unrt Drim'oa
divat, mert n?f?y loxui. A rosnahil'tak arc in a m c l tagjaik helyett és ncv--b?n támogassák erőcaijeaen eat I>alfévben
earídsB-megyefőnök megye Hlesztâsi programjátzomoTu^ág, temml fajdalom, in,-';g vig kedéllyel, kscogó a mesmozlulást. uma'y blvütott letörölni a bajba ju- nak az
id°geGforgaIom eg}ik sarkalatos pmtját kípeal.
arccal iat-^-ítt«k mind«okla»k. P d>g hto hasájuVat tottad kösayelt. Aa e c'men megszavazott összeget
k'öfleHnhotő az a nagyarányú akció, mely a megyn
v 'ssltRtt'k e'r fateusm I M ly»o it ez emberi élet s ae fsztveskedjenek nVár ez én elmemre, akár a Transsyl- Niki
randbehozatitlíra lráayu' s melynetcsupáa
emb*rl i»ü. É;ez*zsdokoo át kllsdon«k, összetákol!** vania Bmk R . cíltnaerrdil fiókja cimíre minél előbb uihálózatánnk
a sérelmezhető pontja, bogy a Hwgita-fördő fel4
s a Gindvlsilés szilé ilfujjs. Ki m^rie gondolái, mi- bekö denl, nyiivános nyugtázás és Illetékes helyra való az
vezető ut megjavítását az rsávt kölis^gvetésl keretből
kor 7 én eeta jöttem el vagy cíak p4r neppal IB, bogy továbbítás vegott.
kihagyták. Di hát mindent egyaaerre elérni nem lehet
míg Csehlábnn s nálunk folyt a robot, BB egyhangú,
Egyben felhívok mlsdsn cslkvármrgy^l magyart, s remélJBtr. fcojy a továbbiakban sor kerül mlad' u
szürke élet, addig tul B TiszAn faragnak sz ácBok, aM csldelg bármely elmen gyüjtéat eszközölt, hogy ez tíron a* á lami támogatás kellő módon való érvényöfar^tsk se Eetnek ácsai s koporsót készttettek a adótokat ve'em közölni Bzlveskedjfk ss ösaaesltéB éa M-ésore, mMvnek segltaégével siker Hl m-jd e«t » >
m
caeaetnak. Mily migfoghatatlanok Isten Ítéletei * ryilváuoB elssámolái érdakébrn, annál Islobább, mert l l : " . « " f K o U Ő helyen emlegetett ideg^forgalmi
mscny'ra kikutathatatlanok az ó utjai.
rírmegyénk áldosatkészsógérői adatsaerUleg fogok be- gócpontjai kdsé emelni, miután tormóssetl adottságaiIit is felksreseti Szigetről Toronszky Jácoi p^nz- xzÁmolnl a romániai magyar n4pk0zöBs4g központi nál fogva arra elhivatottsága is van.
i-eii t! íivlselő. kedves barátom feleségével s Bárány Írod íjának.
Ma i-k -v :', kl S.l^t6a a HoaBzumszőn ls a plébános
A R mánlal Magyar NépközöíBég calkvármegyal
nővéré -.cl i-ok k"«y:árak8t e' r dtak a híveknek missziós tagozata nevében:
Keresek egy jókarban levő modern gyermekemiekUl. I4ten áldja óket.
(Folyt köv.)
kocsit. — Cim a kiadóban.

Első és egyedüli göz örökhullámositó
(Dauer)-gép Csikmegyében.

Felhívás Cttienye mappához!

Dr. Eolumbin Jáuif.
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(Syţrgyoi ţ l ţ t
Szabó György
a

Ezen szántások mindannyiszor megboronálandók, vala'
Az ünnepély bankettel zárult be.
Meghajtunk és tisztelettel nézünk az ősz hányszor hirtelen esők ntán a felület megeserepesedett
Ezen munkálatok következtében a borjánok kipusztulnak, az
egyházi férfi felé, hódolattal kiáltjuk
„Aveesflviz
gyémántmisés pap.
könnyebben hatol be a talajba és megOrizOdik a talaj.Siámon kell tartaniuk a moa- abos, te salutant!"
nedvesség.

tan Aló olyan egyéniségeket la, akiknek kitartó munkáeétote példákén
állhat előttünk, A mai válságokkal
kflsdö világban aaflkaégOnk van a
semmlbAl is teremteni tudó uAkely
eró serkentő ntmatatáaár»."

A gyergyószentmiklósi róm. kath. egyháznak ritka szép ünnepe volt. Nyugalmazott egyBBerQ plébánosa, a kerület föeepereae, Szabó
György e hó 23 án mondotta el gyémántmiséjét, ami egy rövidre Bsabott emberi életben,
ritka BBép isteni adomány. Eaelótt 00 évvel,
1870 ban lépett mint ujmisés pap az Ur oltárához bemutatván elaö szentmiséjét s azóta nem
kevesebb, mint 22 ezer szentmisét mondott el.
A 83 éves agg fópásstor még teljes testi és
lelki frisseségnek örvend, élénken érdeklődik
minden iránt.
Mint fiatal pap Marosa egye Szentháromság községének plébánosa kezdi áldáBOB vallási és társadalmi munkásságát. 1890 ban Nagyernyére nevezik ki, ahol megalapítja a Hangya
szövetkezetet, majd as egéss Erdélyben a legnagyobb tej- és állatbiztosító szövetkezetet.
Ugyanitt a hitélet fejlesztése és mélyítése
mellett uj templomot, uj papi és kántori lakást
és iskolát épit. Szervezi az oltáregyletet és a
Mária kongregációt. 1905 év ai életében fontos forduló pontot képes. Mint püspöki megbízott résztvesz a budapesti nemzetközi alkoholellenes kongresszuson s a gyűlés harmadnapján a teljes abstinencia álláspontjára helyezkedik
s a következő 1900 évben megalakitja a
magyarországi Alkoholellenes Szövetséget s
megindítja sz .Alkoholizmus ellen" cimtl folyóiratot. Később as .Abstinens pap" és az ,Abstinens nő" cimtl folyóiratokat. Bejárja az ország nevezetesebb városait, előadásokat tartva
as abstinencia mellett.
Nagyernyei 16 éves áldásoB működése
után 1911 ben Gyergyószentmiklóson nagy többséggel plébánosnak választják. Rövid itt léte
után 1916 julius 30 án a püspökség a gyergyói
kerület fóeBperesévé nevezi ki.
Az előbbi helyeken megkezdett társadalmi,
vallási és gazdasági működését a gyergyói
t-jrületen tovább folytatja. 1913 ban megalapítja
a ma is működő Tejszövetkezetet. 1915 ben a
Fogyasztási Szövetkezetet. — Megszervezi a
Katholikus Kört, a Felnőtt Leányok Kongre
gacióját, 1917 ben a Szociális Misssio helyi
szervezetét s 1928 ban a Katholikus Legényegyletet. Az egyletekkel beindított szép társadalmi munkát két mintaszerű alkotással fejezi
be : az egyik a . S z e r e t e t h á z a z elaggottak és
elhagyatottak gondorása; a másik a róla el
nevezett „Szabó György árvaház", amelyben
jelenleg is 40 árva van elhelyezve. Gróf Majlát püspök e széleskörű munkásságának elis
méréséül magas papi méltósággal apáti cimmel
tüntette ki.
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Gyémántmise. — Ez valami ritka aaép szí,
Valami fülbemászó óa felmagírztaló 1
O yan, mint egy melankolikus muzsika,
Gyönyörűen saóló égl-hanEOaikal
Nem mindenkinek jut ez a kegyelem,
L*gy»a az ktráiy vagr fejedelem 1
De S:abó György az 0 ga'ambaal vével,
Betegeket gyógyító drága kezével., —
Bu? lelkeket vigasztaló szavaival,
Slegényeket párioló adományaival I
Isteni erővel Ünnepelte gyémántmiséjét,
Papi életének hatvanadik esztendejét 1
A jó Isten á'dja B őrizze minden lépteit,
Hogy továbbra la bírhassa az Ur kegyeit I
Oyarmatby Baby.

A posta vezérigazgatóságnak felvilágosítása a levelek címzése ügyében.
Hivatalos nyelven kell feltűntetni a címzett és feladó

elmét.

Minden birtokos a tulajdonában livO tarló legalább
70 százalékát folyó évi október l-ig fel kell, hogy szántsa.
Akik nem tesznek eleget ezen rendeletnek, kihágást
követnek el is viselni fogják a mezOgazdasig szervezésiről
és támogatásiról szóló törvény 177-ik paragrafusában meghatározott büntetések következményeit
Ezen rendelet végrehajtásának ténye a mezOgazdasigi
hivatalok szervei ntján lesz ellenOrizve, de a közigazgatási
is rendOrségi szervek kötelessige is, akik minden esetben
felvett jegyzőkönyv által togják a kihágást megállapítani.

A néptáncok nemzetközi ünnepe
Stockholmban.
A nemzeti táncok ünnepit 1939 augusztus 1—6 között tartják meg Stockholmban, amelyre hivatalos meghívót
kapott Románia ia. A román nemzeti propaganda hivatal a
meghiviat elfogadta ia egy tizenhattagu táneoaoportot küld
ki a néptáncoknak erre a nagy nemzetközi találkozójára.
A t&nccsapatot a fogarasmegyei Alsóvist közsigbfll választották ki éa azt Romulus Vuia kolozsvári egyetemi tanár
lógja elvezetni Stockholmba, ahol a svéd kormány hivatalos
vendigei lesznek. A falusi táncosok eredeti román népies
táncokat és játékokat fognak bemutatni Stookholmban, ahol
a népi kultura védelminek legősibb hagyományait Őrzik.
Románia mindenkor elaök között vette ki részét a hasonló
nemzetközi kulturális megmozdulásokból és igy táncosait
ma is azzal a leiadattal bocsátja útjára, hogy azok a román
népi erőnek és eredetiségnek a határokon tul is szószólói
legyenek.

A Frcnt megyar alosztályának vezi tőzége eljárt
volt a kisebbségi mhhz'erlumban a lbVi:iborttékokon
alkalmazott magysr cégfeliratok ügyébeo, amire vonatkozóan a minisztérium a posia vezérigazgatóságiéi
választ k^rve, az eredményt átiratba közölte dr. M:kó
Ixrével. Az átirat a következőket tartalmczza:
„A po*ta vezérigazgatósága tudomáBunkra boata,
bogy levelekben éa a levelezőinpoVnak a szöveg részére fenntartott helyén a feladd bármiiyen nyelven
H Í R E K .
Írhat.
A külső borítékra, me'yet a postaiazarvek kezel
— 60 aaáaaiekoa kedvezmény a Gyilkoanek, caak a clmcett és feladó cim^l írandók latin betűk- tóhoz. A C. F. R vezérigazgatósága aa eddigi 25%
kel es az oraaág blvatsloa nyelvén, mivel nem áll az helyett 50 ezizalékoB kedvezményt biztosított a GyilcgéBz országban o!yan tlsatvlaelői kur rendelkezésre, kostó látogatóinak. A kezdeményezés még Babau Alex
amely jól hmerné a kisebbségi nyelvedet a ennek volt polgármester navéhsn fűződik, aki annak Idején
következtében a levelek eltévedhetnek. Uindan máa mindent elkövetett, hogy a mi aaépségea Gytikostóakat
aaöveg, a fsladó elmén klvűi, kblön Uletékzel rovandó minél többen látogatbaBBák.
meg, ami az ország minden polgárát érintő közös ren
— Miniaator látogatáa. Petre Andrei, a nemdeikezée.
est nevelésügyi miniszter e hó 24-én BoraaékrAl a
Egyébként a nemzetközi egyezmények Is előírják, Gyilkostó foie uUztáhan meglátogatta a helybeli líceuhogy a helységneveknek a iev»lt'crl;ékon a hivatalos mot. Az Intézet bejáratinál Ktndea Teodor líceumi
megjelölése használandó N<tm szabad tehát a boríté- Igazgató fogadta, bemutatván a helyiségben tartózkodó
kon, vagy
a levelezőlapon mnsysr helységneveket Írni, 6B fogadására megjelent tanárokat. Több mint egy órát
mint p1. Kolozsvár, Nigyvárud, Bassó stb., tz k e s a k töltött a Uccumban, megtekintvén a tantermeket, aa
a levél Bzövpgbín szerepjlhetaek. A posta vezéiigaa- internátus hálószobáit, muzeumokat, könyvtárakat, a
gAtóaága hangsúlyozna, hogy a fantl raadelfcezesekkel tanári szobát, élénken érdeklődvén aa lakola ügyel
nem érinti a kisebbségi ÁllampolgAroKnak azon jogát, Iránt. A látottak fölött a legteljesebb megelégedését
hogy anyanyelvüket sz'-m^lyes és ker^akedelml utb. fejezte kl. Családjával együtt a Gyllkoatónál fog tölérintkezésnél h&sacálják, mivel eme Intézkedések nem teni pír napot.
Tocatkoznak a levél B«övegére, hanem caak arra irá— Kilyénfalvi buoau. A szokásos templomi
oyu'aak,hogy a polgárok oe Írjanak feJtwIogea szavakat.* fcuccuját ez idén is megtartotta Ktlyénfalva község,
mely aliralommal a hivek sokasága zarándokolt a
Osikmegyében felfüggesztették több templomon éa végzett azentáldozátt.
vagyonközösség önrendelkezési jogát.
— Öngyilkoaaág vagy gyilkoaaág? I«ácson
a Jóaaefá remetel lakos, mint tényiegeB katona
Kovács Károly dr. calkmegy*l országgyűlési kép- JázBof
szolgálatot Tocuci állomáson, ahonnan a naviselőhöz több vagjoslczösBégtől joltntea érkezeit, teljesített
egy pár szavas távirati jelentés Bzámol be,
hogy a c^hsacrádai járásbíróság felfüggesztette a kc'z- pokban
Ivácwn József meglőtte magát. A kétségbeesett
gyüléB batáaklrjt és a választott vezetőségek heiyoti bogy
szülők
Magyar Népközosség helyi tagozatánoa foridőközi blfOiisÂgckra ruházta át a vagyonközösségek dultak, aEegliBegdt
kérve az ügy tisztázására.
ügyelnek Intézését.
— Feljelentóa. Ttspelus Anita gaadálkodónő
Kovács dr. azonsai érintkezést keresett Illetékes feljelentet tett szomszédja, Valdoa Todor ellen, aki
körökkel és megállapította, hogy a c-lkiZiredai járái- jogta'Bnul elfoglalta fó'djónek egy részét A gazdálblrős á ( aaabálytalannak mkő>liette bz erdőtörvény kodó ellen biriokháboritáa miatt eljárás Indult.
29—30—31 éa következő szakaszai alapján törtéül
— Verekedéa. liákás községben Pap Gheorghe
10—12 év elő -t történt megalakulásokat éa ezért tette ÓB Pap
Bulyoaan magverték régi haragosaikat,
meg a törvényben Ilyen esetekre előirt Intézkedéseit. a Trípán Tódor
testvéreket. A verekedők ellen eljáráa Indult.
Az erdőtörvény szaka! z »1 ugyanis ugy szólnak, hogy
Ezzel a ranggal vonult vissza
csendes szigorúan körvonalazott bírósági eljárással tisztázni
nyugalomba, de híveinek ágy elme és szere kell mlndan közbirtokossági tag aránjjogát.
Vidám s a r o k .
tete megint a színre hívta, hogy lerója háláKimutatásba kell foglalni a tagokat és a kimu• levél.
ját aziránt az apostol iránt, akinek a mult tatást meghatározott Időre nyl'vánoa szemlére kel!
MeBsze
tengerentu'ról
levelet kap végre a matróa
bocsátani, hogy aa esetleges hibák vagy tévedések
ját annyi babér koszorúzza.
nyomban kiküszöbölhetők legyenek. Ezeiet az eljárá- hazulról, amikor nagy örömmel feltépi a borítékot, egy
László Ignác helybeli főesperes-plébános, sokat aa arra illetékes .járáabírók a lehető legrövidebb teljesen üres papírlap hu'l kl belőle.
— No mias, kérdik részvéttel társai.
az ünnepeltnek utóda, buzgó
tevékenységé Idő alatt lefolytatják, az njnalakuláera határidót tűz—
Hja, — sóhajt a clmaett — mikor otthon volnek
kl,
ugy,
hogy
még
aa
ősz
folyamán
minden
vavei megadta a főpapnak, ami a főpapé s az
tam, ösazakaptam a feleségemmel és elhatározta, bogy
Istennek, ami az Istené. Az ünnepélyen meg- gyonközöeBég megtarthatja a közgyűlését éa ügyelnek nem beszél velem.
Intézését válasatott vezetőségre bízhatja.
jelent Jaross marosvásárhelyi
apát plébános,
Orvoa a betegéhea.
ügyben esetleg szükségessé váló IntézkedéBíró Ferenc csíkszeredai
főesperes-plebános, seket Az
— Hi rászánná magát, hogy elhagyja aa Ivást,
Kovács Károly dr. képviselő ld-jébfm m-g fogja
dr. Csipak Lajos kanonok, aki mint ünnepi tenni.
megduplázhatná az élettartamát.
— Iţsn ? Akkor egyelőre még Iszom és csak
szónok méltatja a gyémántmisés
főpapnak
60 éves koromban fogom abbahagyni.
a múltját. Dr. Péterfy Lőrinc esperes László
Ignác főesperes, a kerületi papság működött
Egy Jobb vendéglőben.
A csikmegyei Gazdasági Kamara 2803—1939. az. a.
— Mondja, ebken a vendéglőben sohasem adnak
közre az ünnepies gyémántmisén.
Az ünne
közli:
tlezta terítőt?
pies szentmise befejeztével a gyémántmisés a következőket
Rendelet a hivatalos lap 67—1937. számában közzéNam tudom kérem, — még csak két éve vafőpap áldását adta egyenkint a papságra, tett : .A mezOgazdasig szervezéséről és támogatásiról" szóld gyok —
Itt.
a helybeli zárda apácáira, végül közösen a törvény 16, 167 és 177. paragrafusai alapján;
Birő aa elltélthea.
nem különben a Földmivelésügyi Minisztérium 175997 —
hivekre. Az egyházi ceremonia után a zárda
— Két és fáiéira Ítélem. Uagnyugsalk az ítélet1939.
számn
rendeletének
figyelembevételível.
amely
rendelet
egyik termében fogadtatás volt, ahol a róm.
az állandó mezOgazdaségi legteleflbb tanács véleménye alap- ben vagy psdig Mebbez?
kath. státus képviseletében
Dr. Gyárfás Ele ján lett kiadva is amelyik a tarlóbuktatást és flszi szántást
— Kérem EZ'pan, én Inkább lejebbeznék.
mér a státus világi elnöke és
Urmánczy kötelezflnek nyilvánítja és elrendeli:
Nándor köszöntötték
az ősz főpapot,
majd
1. Valemennyi saántóföldtulajdonos köteles közvetlen
az egyházak
és iskolák, szövetkezetek
és as aratás befejezise ntán is akkor, amikor a kalangyák
•ág a tarlón vannak, a tarlót felszántani.
iakolík hódoltak az ünnepeltnek.
vállalja a Vákár-üilet,

Rendelet a gazdálkodóknak.

Töltö-tollak javítását és tisztítását
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A borjuk itatása.

Az állanpolM véita rendezése.
Ae Uralkodó, Cillnascu miolsstereloök ÓB Iamandi
IgazBágilgymiolsstar előterjesztésére rendelettörvényt
szfotoBitait, emely rendezi BB 1924 évi Bezárások
olKttlmáv»! az állampolgársági névjegyzéke kfcöl kimaradóit po'girok ügvá».
Nagyfontosságú ea a törvényrendelet. Különösen
felbivjuk a figyelmet arra, bhaen közismert, bogy
milyen oagy saámbaa maradtak áiiampolg irság nélkül.
Most olórkeaett ai uiolaó lehetősige, amikor mlr.deoki
rendezheti eat aa éveken keresstbl annyi kellemetlenséget jelentő ügyét.
A törvény idevon atkosólag ngy Intézkedik, hogy
azok, akik különböző okok miatt nem tttafe eleget
Idrjűüen aa 1924 ikl állampolgársági törvény előírásainak, jelen törvéoy kihirdetésétől számított három hónapon bslül ez állampolgársági névjegyzékbe való
felvételüket kórhetik.
Az állampolgársági névjegyzékekbe való falvételi
a névjegyzékek összeállításakor.; Illetékes községi, városi vozetóiégek végzik az érdekeltek kérdBére.
Amikor falhlvjui a figyelmet ae á'lampolgárság
ü/yét rendező törvényre, kérjük minden magyar testvérünkét juttassa tovább enn k hírét, bogy az érdekeitek ez ín legutolsó alkalmát ügyük rendozasénea
lamei el na veszítsék.

A miniszterelnök a Magyar Népközösség
politikusait fogadta.
Calinescu miniszterelnök jolios 27-én délelőtt együttes
kihallgatáson fogadta Gyárfás Elemér dr. szenito.t, Kovács
Károly dr. és Tompa Lajos képviselőket valamint Mikó
Imre dr.-t, a Magyar Népközösség fővárosi főtitkárát. A
küldöttség szóvá tette a miniszterelnök előtt a magyar kisebséget érintő kérdéseket a többek közt felemlítette, hogy
egyes helyeken az idegen állampolgárokra kiszabott illetéket kérik a honosságukért jelentkező magyar etnikai származású polgároktól. A kormányelnök azonnal intézkedett,
hogy ilyeu illetéket senkitől se követeljenek mindaddig,
amíg a most megjelent állampolgársági törvény 02-ik szakasza érteiméten az illetőknek az állampolgárok névjegyzékébe való telvétele iránti kérése felől nem döntenek.
A magyar küldöttség megbeszélte a miniszterelnökkel
az ingatlanokra vonatkozó állami elővételi jog kiterjesztésének kérdését is, valamint a szeptember közepén tervezett
községi választások ügyét.
Calinescu miniszterelnök megemlitette a küldöttségnek, hogy a felekezeti tanítók számára az állami költségvetésbe felvett államsegélyt már is folyósítják. A magyar
küldöttség erre a kormányelnök figyelmébe ajánlotta a protestáns lelkészek eredetileg kisebbre szabott kongruájának
megfelelő kiegészítését is.

A.

M t T L T

A világ lassan a fejetetejére áll. Olyan események
történnek, amelyek pompásan beleillenek a szertelenségek
láncolatába. A mult héten például a történelembe bt-le léptetett titok szerepeltek ismét. Fogta magát- ez a megszédült
és megmámorosodott töt nemzet és egyik népgyűlésen KÍHtapolcsányban, ott „Tul a Nagykrivánon" magának követelte
az egész Dunán-tult. Az ember nem akarja hiuni, hogy egy
ilyen szegény tát nemzetnek ennyire meg tudja hozni az
étvágyát A lelkiismeretlen heccelés. Egészen operett témává
növi ki magát, ahogyan uszítani lehet népeket egymás ellen.
— A mult hetek nagy szenzációját képezték a KiugHall levelek. Ezeket a leveleket rendszeresen kezdték küldeni íiémetországi polgárok cimére. Az ezer számra érkező
levelek a propaganda erejével igyekeztek meggyőzni a német
polgárt arról, hogy Németország nem jó utakon halad és a
mai rendszere háborúhoz vezet. A levelek Angliából érkezteK és a német sajtó anuak a gyanújának ad kifejezést,
hogy azoktól nom állott messze az angol külügyminisztérium
propaganda szolgálata sem. — Most az angol politikai körök
állapítják meg, hogy a King-Hall módszer szerint az utóbbi
napúkban több ezer angol polgár is kapott levelet Németországból, amelyekben viszont egy Keesemeier nevü ur hoz
az angol gentlemeneknek tudomására olyan dolgokat, aminek tudása ott nem volna kívánatos.
— A távol keleti kérdés naponként ujabb meglepetéseket hoz. Egéfz<>n váratlanul Amerika felmondta a még
l'JD-ben kötött amerikai-japán barátsági, kereskedelmi és
hajózási egyezményt. Amerika nem szállít Japánnak több
fegyvert sem hadianyagot. Az egyezmény felmondása hat
hónapra történt és az minden bizonnyal tovább mérgesiti
a japán—amerikai viszonyt.
— Az ír köztársasági hadsereg merényletei az angol
közvéleményt egyre npgyobb izgalomban tartják. L°gutóbb
a londoni Viktória pályaudvaron robbant az ir terroristák
bombája, amely öt halálos áldozatot követelt.

.

LAPOK

A Bfá- .'i kcröofajáa f-"íWpto acttkB^gessâ tezei

a borjuk ltatí.eAt, mert a beteg tehln'ől kapott tejtől
borjú m^fdSg'lk.
A borjuk rászére a tojet előzetesen fel keli forralni, szú*áa l.tPRyos mtltííp le teli hütonl fn <z
n u :od no Itathatjuk, mert s fórra'ás által n t?tegség
csirái eipur-tulnav, igy a borjú
cgítíKÓfjeB rr.md.
N.-ponkénv egy borjú t.: BtBU'vánsk V, ed részit
aaámltju'; ti-jben. Vagyis ba a borjú 56 kigr., naponkéat 8 liter tejet itatunk meg.

A BZÜletés első hetében naponkint ötször, a második hótbrn négyszer, a harmadik héttői kezdve nyolc
h«tcB korál* háromszor, azután psd'g 12—16 hetes
boráig naposként kétezer itatunk. Mmdsnkor '-Igyáz
eunk, hogy as Itató fd^ny tejesen tlsata, a te] pedig
leogyos, tőgy meleg legyen (35 C*>.
H deg, plaztoa tejtől hasmenést kaphat a borjú.
Az Ivásra a borjút ugy BBO»tatjuk, hogy uj^uakat
a tejbe téve, B borjú Bzáját ujjunkboz segltsUk, sm:re
sz azt saopogatnl ke/di, egv-két nnp múlva ujjork oda
tevése nélkül la jól i-zosk, aőt «gyli-má«lt mohón ls
issl%, ami miatt felfu:ódá: Aí hat b«, ki'ocsosván o
îoj a bürzrdng vályújából a bendőbe. Ertmegafcsdályojisrd-i, a borjú: nkfd41>oz;uk a mohó ivásban, fjéoek
via laa-vlaBza'-ar^ásftva!, d * m^g jobb, ha fa-csecset csinálnak, amniyot a tejhe do^vn, a borjú ciak psen át
• zi ja nrgába a tejet. Rz a fa-cs^cs olysn forma, mint
ngy kiesi If pitott alakú kukorica c*u'.ka, vagyis egy
cieca aUl;u 16—20 cm. hosseu hengeriserü fadarab
középen ho&Baában át fúrva. Hi rá kapott a borjú,
még tévédéiből som iszik másk -ppeu, csak e csövön
át. Igy a t«j vékony sugár alakjában jntva beléje,
felfúvódás nem következik be.
T ftb gazdaságba van bevezetve a borjuk Itatása
ott K «hol semmiféle betegség nltc*. Ezekben u?y
tartják, hogy as
ita',ásnál aa elválasztással
pIpcí temml vca.^őhfig, mindenkor pontosan tudják,
hogy a borjú mennyi ós miiyen tejet kap stb.
Egyrs fíosb^o ra-'mhaLor vigyáíruoír, as itatás
asgyoSb gciRdtsBsgot kíván, mint a Bzop^atáB és itt
hétarereuen lg íz, bogy a gazda szemét nem pótolja
semmi.
Szike Mihily.

KÜLÖNFÉLÉK.

a.

— Horthy Miklós magyar kormánysó

Kunder An'al k; reskfd ilml. töílakedéiUgtl és lpwüívl
miniastert saját kíraím^re f Imeatctto HB lp: rBgţi tárc»
viselése aló'. A torminvxó V rga Jlz-ef dr. Ip»rígyl
államukért
novrzís ki Kunder Ail»l hülyére Iparügyi
mln;pz'err4.
— Tartalékom tisztek figyelmébe I A nagyvr-^'rk-f közleménv? »do:t kl, ameiyS^D felhii ja »roa
tír-aíófcOí iaztel; fijyelmit, akiinek katooal helyzete
nlncM mi'g tlszlátva. hogy kötelestk a nemzetvédelmi
minisztériumhoz fordulni katonai helyzetük tlaetázáaa
végett.
— Öngylkosság. Váncsa Qábor cBlksomlyól
fiatal ember, kercskedőBegéd, folyó évi julius hó 25 én
megmérgeste msgát, állapota nagyon súlyos.

— Jégverés Csíkban. Ju'iui hó 23-áu nagy
jígvará* pusztította végig Alcíik ogyea községeinek
határát. Á j4g*-Jréa najy károkat okozott Tusnád—
Verebes—L ia .rfílvs ás Kozmás köziágakbao, Bhoi »«
Sí'zl gabouában 20 száz->léí, a tavaszi gabonába 60—60
százalék kár; tatt. A jég érintett1; Büutmárton, Báakfalva, Szentgyörgy és M^imság hözítií^kftt 1B, ahol
azonban kevesebb kárt okozott. A M?B0j«zlaa4gl kamara a jógit árt falbcciüite éB azjooi jeHotást tett a
földmlvslAallgyl mlu'astBriumiak, ahová a jégkárt R«jnvedstt gardák r^azéra adöílengádés és egyib köuayitíisek Iránti javaslatot terjesatett elő.
— A megyébfil. Gwal Lijoa gyiiioatól cukrászdájiba Ism rétien tettesek betörtek és onnan 1700
lej k^trptazt ellrptak.
- B ró Mózes 16 éves msdáfaivl pásztor a hava i kagzAKn f^'aksBîcotta m-->gát.
— Bodor B illat gylm^Bi csángó hasoouevü két
évesfticsfcája a TatroEba belefu'ladt.
Bildlzíár Elek mad ;falvl gazda leáayts aápszuráBt
kapo.t éa meghalt.
— Bilogh Türíz caelédíeány Bogelbard Gíza
braasól mórnöknél fzc-'sál', ahon^m 80
hj értökíl
ík.z -rt éa egyéb rrti'ket lopott. A tolv«j ca Hd^t Csíkban letartóztatták.
— A gylmesLözép'okl állomáson három deszkával terhelt va^ou kiugrott a aiuskről. Ember életben
k&r nem esett.
— Ko'l Bándor marosmegyei Illetőségű muGkáa
silón, akt Marosfőn dolgoso'.t, e j írás indult lrraden'a
dtíok ésakiéB9 miatt.
— Kóan Imre usvölgyl muakást a gép elkapta
és halálra zúzta.
— T.idor GyHrgyná bukási asszony 1» hegyekben
nsgy viharba került Az ijedtig köve>keztébon az állapo;ra asszonvnál Idő előtti szüléa követfcesett be. Az
»BS<eony ólaiét m'-gmentttSfk.

Emlekezsünk...
E;y esz'.nrdeje íppen, hogy eltemettük Orbán
Mihályt. Etfordu ój > van aennir, hogy hirtelen tragl^u"r.gg?> kidő.t közülünk ez a kul'urlü'éü munkás
^ib'ti jO tmbt;. Eiţy
bo^-y nsm találkczutk sz
örck^-sen mu»ka u.?n járl:á'ó jnileszetes szolid ;íéoyóvél. Egy éve, hogy oicímo t a hegedüja, ame y évtlztd -ken bwhz ül sro gálta a msgyar dalt, amely Elvessett M. Ciac állomás—város k'dz^tt egy taaiazfe'Vî huzittil. B -caili.etis m3gt»lá ó k^rdtl^ a
neh^z Időben olyao brc-sCJetso SnzeVenséggel teljvsttett-i tcsíuü-ife aa ösóZffogéBaak, EZ esj másra találéB- klidibn! k«)l ő jutáim szá^ ellenében ieadoi.
ink magtar ionda'htát. Kies-tt mo-te^yévo ezekből
a jó'aáiid .iiu kiiíelí'rő , ez a hangrzer, amely olyac 6 fiókos rt'gi szekrény és egy ebédld kredenc
hosiüru Időn kerrsittii a lygíi-m^Hebb tisztasággal ineladó a str. Maraşeşti 10. szám alatt.
toráén ezimuikra ss élet dalát...
As Ori ác Miltiiy fe di éiete egy ovo befejeződött. Ez Bifftt az idő alati. fcInsg6B»iotult az ez építő B E L S Ő S É G forga'mas helyen ház, csllr, oagy
munka, ami;
n maga muokaterületén. Köte- gfbmbx^HRül éa i-zétnó föiddéi eladó. Zöld ttartonné, Sumuleu-Cluo.
letöég felmerni megénekelni ennek a péidiB élednek
iáratdalisuak jüvára t tt szolgálatát éa tovább vinni
«z rm "^iegtfB lnţyelstâ'JCB szt a freili-met, amelybtn
0 ennyi le'kf-srd^sí&l e'iobogott. Em'ékenzlick hzere-

Soha u volt és nem is lesz ilyen k e M áltálon!

te'.t"l arra a te'jva hitre, amellyel Ő hinni tudott, a
Elköltözés mia t mloia mébgazdaBágom ffiofzli.munTBT d»l megbekitő, egyforma gondolatvilágot nyújtó tom. —
Egészséges, erős, fajtlsstü caaládrkból ál:
i-j átfogó szívat nevelő elhlvatóaában.
állományom, éviői-évre bülcncs gordda' klteuyéeztett
Ker-:B'iik fol O.bio Mih41y karnagyot pgy eüz- legki.ünóbb te jaM méayü aojáikal. — Éj ez?D cagy
t- idő-i sirl D<uíi'6h-!yéfl. Vigyük ol hozzá nngyra- órtátet kép' ző méh'xm gut Ingyen adom, c^uptn
bec^l íBÖck/t tg Bolia ei nem múló BzeretetUnkeL méhlukáBt, doi^ords épi mmyli lcpeket ea a cáluk levő
Lí»ioíáfi6uk m g őrök álmái, a mi magyar dalunk el- gazdag mézkésüietet kell m^gfiiainl,
ciecdís'Olt álnodójánsk.
L»g=ziv.^elben adom a 100-as állomácyt egyBtt,
— Lopj&k m régi temetőben a sírok virá- de edok el egyes családokat Is.
Emdáa már mostantól kezdve.
gait. Aluíinos B p3&asz, hogy a régi temető sírjairól
B ónessy Károly, Sandomiuio.
r^ndsaercKeu lepjek a virágokat. A beültetett növéVasnH áUomáa: lavórul Oltatni.
•jy< k t a I cdurcááh pu ztltásíal kitépik, a Birokot i
l )U>roiják. Miután a régi temotŐ kertben
nlnctrs t mrsőőr, lţy Eapónként z.'VBrtalar.ul folyik es
a ke^y9iet«órtő, eivtduit muaka. — Hihetetlen, hogy
(z emberi lélek idáig tud.oa kzölknl. Valami fortéi- kifogástalan állapotban levő 2 ágyas hálószoba,
raea hl;,].- kell latopnon sbbsn, skl ilyeu Birrsbláíra cimbalom, kis szalon-garnitúra, szoba gőzfürdő
képeB. MlCBoda megá'.iílircdott Bötítsíg mozgathatja az szekrény reumás betegek részére, stb. tárgyak.
olysa embert, aki a ha'oüsk birodalmát Ilyen módon
Megtekinthető: délután 1—4ig és este
mi'gPíí3oteéjiie:pDt i B- jroa ezekkel az eUc.'onyságok- 7—8 óráig a Str. Ioaif (Zsidó templom UOOA)
kal fe.jtvbíu t.hc;^tlenüi á lunk. C.-ak a oaveléis, a
2—
rei dáiítr^-B núpnavelő munka tudhatja kiirtani a primi- 2. szám alatt.
tív ló'einek eteket a VBdságalt. Addig bizony sok
fájdalms-t fogc&k még okcznl a jóérzésnek, a k «gyeiéinek.
a logsaebb óa legtartósabb
— A postahivatal uj munkarendje. A helyA jósseffalvi tüzkárosultak részére a mult beli postftMvaCftinál
kivitelben a logjutányoaabb
1939 évi juMus 16 tői tezdódőleg
hét folyamán a következd adományok érk63- a kövsttseó murkareedet vezetták be: Ajánlott,
á r a k m e l l e t t eaakAafil a
tek be:
rxprerae, rípülőpoBta-levdetc. táviratok, postai megK'gl gyűjtés
19.470 —
b>zások feladása mlad«na;tp reggel 8 órától 24, vagylB
Mjskó Andor .
200.—
éijal 12 óráig. Píns ea caom«g faladások mindennap
Sz9nt*R Árpad . .
200 —
„OBIKI LAP,OK"
reggel 8- ó! eeti 9 óráig. Az érkesett csomagok kiadása
özv. Szentes G>uláné
100 —
hétköznapokon 8—12 éa 4—7 óra köaött, vasár- és
PoUtlkat, kfiagaadaaigt éa sséptrodalml Up
ö«v. Li~z!ó Mártonná
100 —
I'ncepnspokon déleőtt 8—12 óra küsött történik.
ElAfizetéal i r :
Lebuer 0>ula
50Csekkek, takarékbetétek, inkaeszo, rádió, sorsjegy be- PéldányonkénU ára 3 M .
Megjelenik minden vasárnap
Balla István
100fizet^eek valamint bélyeg bisdts az eláruBltók részére figéai 4v>e .
Lel lBü—
Félévié . . . .
80.
Bimon Károly
100hétfőtől péntekig 8—1 és 4—7 óra Maött OBskSsSI- Negyedévre
,
40,KfllfOldxeegyéne,
864Dobos ltihályné .
60.—
hntők, mlg BTombston caak 8—12, vasár- és ünnepMagyaroraaigra 12 Pengi.
Pototzky Kristóf .
100.napodon pedig 9—12 óra köaBH. — Mint fentiekből
Hirdetési dijak • lagaloadbban aa&mlttatnak.
Császár Joiáo
100,—
láthatjuk, a postaszolgálat esentnl reggel 8 órától
Kéaliatok i w adatnak Tlaaaa.
Kosán Domokos . , . _
100mégssakítáa nélkül egóssen éjfélig működik, ami által

Eladó

Könyvkötészeti munkákat

A józseffalvi tüzkárosultak

V á k á r üzlet, Mercurea-Ciuc

össseaen:

21.870.—

a kBaSnség kényelme meglehstőssn blstosltva van.

P m t a t t Vük

ftaragmIMttB,

Nyílttéri kBalaaéayek <ilja aoronklnt Let 2S.—

Kiadóhivatal i üeroMea-Oluo, Btrada L 0, Bzatkau BO.

