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Nop-oap után végig jár körítünk A Cajatkozli !alcd?nt, de ha az éiat érelmével és céljával nem
rém. Kasaája suhlntására kérleib6tetlenfli gurulnak vagyunk tisztában, mindent elveszítettünk. Az egyik
A hangoskodó népboloadítás mindig a legjobb és a
porba aa ember fíjek. Látogatása után Bzomoruságés keleti tudósról van feljegyezve ez a frspp-íB epizód. legkönnyebb üzletnek bizonyalt mostanáig B íme, ez alkacyáez váltja fal a gondtalan éa örömteljes életet. Máj- A tudói egy folyón átvltett? migát a révésszal. Köz- lommal az ellenkezőjéről kell örömmel hírt adnunk. Dobrota
Tárult msga számtant, ur Odorheiun (Udvarhelyen) ugy ialta fel a magyarokat,
kor pndlg megnţuţvnsi bor, ainUor a boüszaa s*(;n- bon beszédbe elegyedett vo'u.
1
élstéa-'k mintha S volna a mesebeli sárkány, amelyik csak embervadáa ós fájd.t!m*k után pontot tesz ns eike'oredett kérdezte a tudós. N im. A ;kor elveszítette
j
ember életére. Panaszkodnak sokat az ;>!strí a hány- egynegyedét. Titu's terméfa'trajzov? N m Akkor cl- hússal — magyarhussal — él. Lapjának minden sz&ma a
szor hangozta'juk, hogy nem érdamea é.ni s érdekes, ve ziMt» («ictinf-k másik negyed rószít. Tsnuit c-iiila- legvadabb kirohanás volt a magyarság ellen s elmondhatják
amikor aztán az ember találkozik s rz?mtól szembe gáoEatot? Azt s<m felelte a ré'ész. No akkor eleté- róla, hogy oroszlánrésze van a gyűlöletnek megyéje határain
tslá ja migát a halállal még a legbátrabb U megretten. nek harmidi'; negyed résaét is elvoBillBtt?. M >g tovább belüli üzletesitésében. Most aztán egyszerre a gyülöletorS az elkeseridoit ember míg a sza ma&aálba la msg- akarta a tudói a révészt kérdeanl, da abban a pilla- kánba keserves sirámok vegyülnek. Dobrota ur sir. De nem
ftgód^k cakbogy nyomo ult életét tovább vonszo:- natban a c-tóinak felborult. Tudói és rávisz a hullA- értünk. Nem, ilyen jó szive nincs neki. Csak azt siratja,
hasa?. — Akármilyen c*unya, kegyetlen és durva is mokbaa vergődtek. A rávéss kérdezte a iulóat, hogy hogy hálátlanok az előfizetők. Nem értékelik kellőképpen a
az élet m'ndenkl ugy ragaszkodik fcoizá. Az élet hajó- tud-e usznl. A :udús aat válaszolta, hogy nem. NJ népvaditó tevékenységet. Illetve értékelik, de csak szellemitöröttjel, *z öngylikoa jslöltek ha caak módját ejthetik étikor elveszi tette aa egész életét, ha csak a hátamon leg. Anyagi áldozatot nem hajlandók hozni érte. Egyszerűen
mág az uto'BÓ perebsa ls védokeanak a halállal szem m^g uem kapaszkodik. Hiny ember fog igy járni s adósok maradnak az előfizetéssel. Nem veszik tudomásul
Hen. Hányan kérik az orvost B lgyaki-anek megmanteni rádübbenni ajra, hogy mindent tudott, csak a legszük- azt a megtisztelő kötelességet amit egy ilyen magyarnyelő
éUtUkst. Mig aa ut» él én a porb »n fatrengő kodus 1B, ségesebb dolgok ismeretét nélkülözte. S ezt csak akkor sajtóorgánum tenntartása jelent Pedig Dobrota ur önzetlen.
akinek emberi Bzámltáa ss?rlnt már ebben az életben veszik é»zre, emikor megtört szemük fényára szentelt A saját szerkesztői munkájáért nem is várna semmit, CBUsorsa alig fordu'hat jobbra, ugy ragaszkodik az életé- gyertya imbolygó fénye megvilágítja. A ^ii2tujé| ter- pán a nyomdaszámlát szeretné behozni, de még ez sem
hez, mint a legnagyobb kincséhez, amit a földJn bir. méezet, a fényárban u^zó Birkereaztek B a kivftkgitott sikerül. Amint jelzi, évente 20—25 ezer lejt tizet rá a lap
Hit aztán az egészséges ember annyira Irtózik a ba- novsmbarl tematók e'emi erővel fl^yal^eat^tnsk erra. lenntartására. Csak azt szeretnénk tudni, miből. Mert annyira
P. Gábor Ayaptg& ' önzetlennek nem hinnők Dobrota urat, hogy a saját zsebéláltól. A legtöbb ember nem sslvesen gondol a halálra.
A szegény ember azt gondolja, hogy a gazdag hal
ből ráfizetne. Ez tul nBgy áldozat volna a népmentés szolmeg előbb. A gazdag viszont azt gocdo'ja, hogy ó.
gálatában. Mert valljuk be őszintén, hogy Dobrota urnák
megfőzi a hilálbso a szegény. A ti ital azt hiBzi, hogy
mégis vannak mellékgondolatai. O sem azért veti a gyűlölet
A r.d ót k-ipcíolom. Huzamok nzároyáu repülök magot, bogy más arassa azt le.
elósrör az ör g ml meg, mig ó ínég fiitaloi élheti
gondulan életét Az öreg míg bizik az életben s avvai v^g'g ct viiftţnsz minden n dóján. E'ím tárul pár peic
Népművészet.
t'itatja magát, hogy még mások hsssaabb eletet éltek ílttt nz egész milató vllá;. Bu-r -reat könnyű zenéját
Azt szokták mondani, hogy a történelem ismétli önmiat ő. T 'bat még ő is számíthat ho<saabb életre. P^st c^gáoyzauéja váltja, B C3 lágy v.tleerét vidám
Mig viszont hány fiatal befajsz'.e az életet d.Citetenll! bajor nepzunéra cseréli Mdrchao, P irls, Milano operá- magát. Igy van ez a divattal is. Mindenre ráununk egyszer
korái. Az elöljáró azt gonlolja, amikor az elet mu an dat adnak, mig Lindon Bkó. népdalok kóru.át. Bír- a amikor találékonyságunk kimerül az ujabb, izgatóbb dolgok ieltálalásában, élőiről kezdjük. A hosszú ruhát röviddel
dóságiról gondolkozik, bogy aa alattvaló hil meg ba- m^rre foiditom a korongot, mindenütt csak vig
mnribb. Az *l>ttvaló viszont épp>u ellenkezőleg gon- kacaj. Igy távo'.ból az egész uiy ttinik elő, mint valami cseréljük lel s a torony frizurától átvedlünk bubiéra, szocidolkodik. Ebben a teklutnthen mindenki saeretne el=ó óriási karnevál, ahol goadj ^f l -dtin "sórakoalk öt világ- alistából leszünk szélsőségesek s visszavedlünk idővel nemzetBéget adni a máalknak. Durva klmVetlen az élet, d i rész minden baldoj polgári. A ZSTI túfilejtő akkordjai mentővé. Valahogy igy áll ez a művészetekkel is. Végigprómámorba riogatailc Mtgim előtt látom szí az agó^s bálunk mindenféle cikornyás, díszes, körmönfont mértaoiságazért sziveden vállaljuk miedsn kellemetlenségét.
boldog emberiséget, amint bo'doj ölelkesésbeu éli gal kieszkábált stilust aztán mikor mindenbe belefáradtunk,
Egy idős bácsi szokott mindig panaszkodni aa békaa napjait.
visszatérüuk az áldott anyatöldhöz s rájövünk, hogy kár
életéről. Már mízuata U«v érezto. hovv az elet száTar úiáig tFiri az öbt«A a*,
uj huugut tör- volt a sok fejtörésért, a nyakatekert figurákért, hiszen minmira már semmi jót n«m tartogat. A halál gondolatá- nek elő
a hnliámteng?r-.!n. U;yso
oi: az áltomások dennél sokkal szebb az, amit a iöld egyszerű gyermeke a
val kezdstt foglalkozni komolyan. Éppun a vaí:an fá> jelentknznek,
d> mintb.t miad^nik iul páccsal vírne maga tanulatlan szépérzékével kiókumlál. Egyszeribe meghozott BÜ erdőből, a szegény ember. L?tette, hogy fóbs. ö ; világrész hírszolgálata ju.ta-j i oszemba, hogy van tehát a visszatérés oda, ahonnan elindultunk s minden
msrpiheojin. Minden k^Berilségs a azivéra ós a szájára migamhoa kell térnem, hogy ezen a világon vagyok, igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy jóvátegyük népünkkel
gyűlt. Pănvzkodott. U;y öm ott a keserűség ajkaról, »hol az álmodozás még pár órára elccs megeng=dva szemben a mostoha bánásmódot. Valami ilyesmit csináltak
mint a záporaső. Lám mînn iflitalt elvitt mar a hálái. A távirati ügyuökBégok adjak jelent^.^nlket a egyszeri- az utóbbi években közöttünk is igen sokan. Felfedezték, hogy
H.nyaa elmentek már, akiz még szeriitik vo'ns élni. ben
változik a világ képi. Spanyol, székely népművészet létezik és hogy az nem is olyan megKanyérkereső hp»t. Viruló édesanyák. E etük taijóban klnal,Bzöruyüaégesr«
abesszin harcok, szárazföldi ici vizl kalózkodások vetendő dolog. Megütötték tehát a nagydobot, hogy az egész
lévő fiatalok. Csak ó könyörög hiába a halálnak, hogy teszik változatossá a műsort a akárhová menekülői, világ felfigyeljen a mi értékeinkre s terjeszteni kezdték a
miamiképpen elvigye őt. S íme kéreBa hiába vaió. mintha öBBzebeBzéitek volna. Hői! halottakat Borol az mindenféle hazafias és nem hazafias egyesületek, újságok és
Ö olyan szereiciétlec, hogy még B halál sem hallgatja
kik elestek a fasiszta beke érdekében; a német egyéb szócsöveken keresztül. A népművészet felvirágzott,
meg őt. S érdekes, amint igy monologlzál, e -y^zer olasz,
sora végnélküli dübörgő macetelesnak tnt- termeltünk sokat és szépet — bagóért. Termékeinket csakcsak ott terem mailette a halál. Na látom hívtál, hát állomások
szlk B ezlnt« lá'om a rüaztuagos, ctuiaszűrke had- ugyan megismerte és értékelte a világ s meg is fizette azokblj'jttem hozzad. Kérdi a haiál, miért hívtál. A szegény oszlopokat. Fasiszta banditádat szid az orosz a fegyver- nak, akik nagy hangon dicsekedtek, hogy kenyeret adtak
ember megszeppent a azt mondotta: azért hívtalak,

Békés hiingulat.

egy nép kezébe. Itthon pedig ezalatt dolgozott, izzadt, verej-

aaámadatalval dicsekszik aa angol. Aa ejiBZ
hegy Begits n<?íem a vállamra felemelni ezt a kia kezésének
világ mintha a leglázasabb készülődóaben vo na. FA- tékezett egy kizsákmányolt nép. Munkájának ellenértéke alig
rozsét.
cyégetések, sz'daimak, kardcscrtetesc-k m;ndjnf<!lé. volt elég adóra, megélhetésre. Iskolára, könyvre, tanulásia,

Az egyik huncut am?rikai tudós kiezimltotta, hogy M ntha egy h»t&lmaB ébresztő volna, fttnslylk fülébe továbbképzésre már nem jutott. Pedig sok szépet termelt.
meunylt er aa ember teste. E;y közepes ember átiag ordi'.ji minden á'mába merült polgíraak, hogy Bzorayü Egédz tehetségét beállította a munkába, a kenyér megszertu yat vette irányadóul. 8 a az&mltáB Inegiepő volt. világégés készül. Maholnap már ott «ártunk, hogy num zésébe. S lett is kenyér belőle azoknak, akik mindazt ilyen
Az ember teste nem ér meg egy dollárt B9m. Egy is ezt fogja bemondani a rádió. Felszerelik n u j d a jó üzleti érzékkel felfedezték és összeköttetéseik révén értéközspaa ember teatének víztartalma elég volna egy távolbalátó készülékeket éB akkor megjelenik előttünk kesítették. Azoknak pedig, kik igazán megdolgoztak érte,
aaatalterltő kimosására. Piros vérssjtjalnek vasából hét a hajlongó bamondó, hogy kezét dörzsölve, dallamos munkájukért cserébe csak zabkorpa jutott. Az jut ma is,
pitkószeg kerülne kl. Meszével egy kis falust szobá- hangon jelentse: HÖigyalm és Uraim, kis légi harcot még ki tudja meddig.
na't egyik falát végig lehetne msaaelni. SíátBivaB kösvetltünk M drldból; vagv: gyilogtámadás Sanghal
A bicska — életképesség jele.
graflitá változtatva hatvanöt ceruzát adna. Fosaforábó. alatt, S viccekkel fűszerezve, blatató kurjantásokkal
egy n9háuy Bzáz gyufasaálat lehstne késalteni. Ezan- fogja bekonferálni aa egéss varos Bzensációt, akárcs»k
Valahol azt írták egy néptajról, hogy halódni készül.
klvül még néhány kávéakauálnyl BÓ IB kerülne ki baiőle. P uhár a F>rsnc7áros—Lislo mérkőzést. Mi pedig Ezt a megállapítást az iró többek között azzal is alátáMindez, mondja a tudós, nem ér egy dollárt Csupán boldog drukkerek, egymással fogunk hajbskspni rész- masztotta, hogy tul csöndes az illető népfaj. Még csak
kilencvennyolc centet. 180 lejt. Igen, akinek nlsca hite, vétünkben vigy örömünkben aszerint, amint egyiknek bicska sem kerül elő a legény zsebéből, ha kedvese fölött
annak ennyit ér as emberélete. 8 immi vei Bem többet. VBgy másiknak kedvez a hadlszarencsa. S l«y szép valakivel összevész. Eszünkbe jutott a mi székely népünk
D^ a hivő embernek ennél sokkal többet ér aa élet. lueB^n észre Bem vesszük, hogy már egyenruha van a megállapítással kapcsolatban. Nálunk nem múlik el ünnep,
Erről a hitről és reménységről beszélnek nekünk meg- r á j ' u i b B kézigránáttal, go'.yóazóróval a kezünkben, íalusi tánc, vagy más népies szórakozás anélkül, hogy egyindítóan a kivilágított novemberi temetők s a fényárban énekelve maraoluik a nagy kaezáa elébe, akinek annyi- két legény ne kerülne utána a kórházi boncasztalra. Háromuazó Blrkereaatek. E nélkül a hit nélkül az életnek szor tapsoltunk, amig távoil mezőkön aratott.
négy bicska is előkerül a zsebekből már az első kupa után
ertelmet nem lehetne adni. Kétségbeejtő és sivár lenne.
A naponta jövő hadijalontések ezernyi halottról s biztatás nélkül hullanak a szúrások szívbe, fejbe, gerincbe,
Csupán a ssámok megőrjítenék aa embert, ha számolnak be, az újságodban, rádióban politikusok ahova csak egy elvadult ember szúrni tud. Bírósági tárgyanem volni számunkra vigasztalás a Bitón tul. S ha B dicsekednek héroszi kUzdslmUiikal, mulyet a viiágbáke lásaink anyaga valóságos rémregény volna, ha azt feldolMiodanható nem enybltecé a gyászolók szívfájdalmait. megóvása árdíkébon vívnak s annyi történelmi pilla- goznék. Olyan vallomások hangzanak el néha testvérek, apák,
Mi ls látjuk a halál bó uratáaát. DJ nem esünk ket- natot élünk át e nagyhangú díCHtkvéaekbún, hogy már fiuk részéről, mintha az őserdőben élnénk, nem a műveltebb
cegbe. Látjuk azt, hogy psrcanklut adag hatvan ember aem la tartjuk Bsámou őzet. Eaelyetl lassan hozzá Európában. Ismertető jelünk lett a vérengzés s mi itt már
p.zünik meg élni. Ó ániént 3800. Naponként 92.000. p sokunk ahoz, hogy háború less, kikerülhetetlenül éa azon gondolkozunk, harcolunk tollal és szóval, iskolapadokE'énként tobb mint 33000 000. S ha egyetlen ember ml IB kezdeni fogjuk elülről, csak m?g szörnyűbben, ból és szószékről, hogy miképpen lehetne e vad indulatokat
aam születne, harminc—negyven esztendő alatt kiveszne mÓ£ véraaebbeu, mint apáink 1914-ben. Halottak napja megfékezni Miképpen lehetne e népből emberszerető, kultnrának élő, csendes istenteremtményt faragni. S íme, most
a lóidról aa emberiség. M rt as átlagos életkor ma van. Már éraem is a dögssagot.
rájövünk, hogy minden munkánk téves. A bioska még nem
már ciak 30 esBtendó. 10000 ember kózüi caak egy
a vadság jele. Az tehát kultnrérték, népi erény. Ugy lehetne
Baáa óve3. Mig evvel aaemben a fák a aa állatok mliysn
helyesen meghatározni, hogy a bicskázások száma egy nép
Mi'.uzsáleml kort érnek meg, A fák közül a fenyő
M
>
NÖI KALAPOK
életrevalóságának fokmérője. Mibennünk pedig ez az életre300 évig is él. A Bsiifa 350, a vadrózsa 400, a geszvalóság tulbuzog. Egyenesen vezető helyre kerülnénk az életretenye 700, as olajfa 800, a hegyi fenyő 1000, a kőris
valóság bicskával meghatározott ranglétráján. Spanyol, kínai,
fa 1500, a cédrusfa 2000 évea kort érhet el. Nam Is
KÉZIMUNKA
ANYAG0K
^
olasz, német és a knltura többi haroos képviselője mind
beszélve az állatokról, amelyek köaül nagyon aok ver
ÉS ELÖNYOMTATÁS C lemaradna mögöttünk, mert hiszen ők csak bombáznak, gépsecyre kell a bosszú életű fákkal. E7vel aaemben az M
emberiségnek kb. '/« réssé 7 éves kora előtt hal el.
AZSURI
ENDLI1
j j puskáznak és a teohnika minden csodás vivoiányával oltják
az emberéletet. Az pedig nem gilt. Csak ngy, ahogy azt mi
Fele 17 életév elölt. >/t réssé 60 éves kora elótt. 60
osináljak. Egyszerűen, bicskával. És miaél több aauráat,
éves 100 embar közül egy lesr. 80 éves 600 köaül 1.
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Rajta hit, iöl a

M M versenyt*. A legközelebbi olimpiámon
mir be ie lehet nevezni. Mi mir el ie könyvelhetjük az
aranyérmet, mert minket ezen • téren senki nem tud
túlszárnyalni. Mi mir szinte nem is azért csináljnk, hogy
életrevalóságunkat bizonyítsuk. Ugy tűnik föl, mintha ilyen
természetes módon akaróink ellensúlyozni a természetes
szaparulatot. Minél több bicska, annál kevesebb emberélet.
S annál boldogabbak leazünk. Anyáink pedig minden évben
buzgóbban ünnepelhetik a halottak napját

i Odakitf

11 amidéi.

Újságírás — csalárdul.
Amig a nyomtatott bettt nem létezett, boldog volt a
világ. Jámbor baritok másolták rideg kolostorokban a bibliát s az istanadta nép még a legszentebb szöveget is csak
élőszóban hallhatta, mert irni-olvasni még a nemese sem
tudott. Gutenberg azután (eltalálta a könyvnyomtatást, ami
eok galibát okozott Neki ugyan becsületes szándékai voltak
e tudománnyal, mert S csak a biblia terjesztését akarta
elflsegiteni, de már fit is becsapták. Azóta aztán örökösen
kárt csinál a betü. A vallásháborúk elmérgesedésében nagy
része van a könyvterjesztés ilyetén megkönnyítésének, a
modern ujaágirás pedig egyenesen az emberiség átkává
tstta az azóta iparrá vadlett tudományt, amelyik születése
perce óta egyformin visszaad jó és rossz szándékot. Ha
végig nézünk a mai m'aágokban, csak azt látjuk, hogy azoknak jórésze a gondolatterjesztéssel való visazaélés jegyében
indul. Egéaz hiénahad termelódött ki a betü kihasználására
a örök idSkre csúffá tették ezt a csodás találmányt, amelyet
mestere a legszentebb írás terjesztésének gondolatával booaitott útjára. Nilunk különösen virágzik ez a hiénaszerü
aajtóipar. Az egyéni érdek eltakarására legjobb köpönyeg a
betü cifra köntösébe bujtatott maszlag, amit olyan könnyen
beveaznek a jóhiazemü emberek. — Még a kisebbségi sajtó
vidéki képviselői körében is dul-iul ez a pocsék irás. Nem
egyszer olvasunk fenyegetéseket vidéki lapocskákban, amelyeknek kereskedő-kiadója ugy akarja üzletfeleit megszerezni.
Sőt olyan lapok is vannak, melyek minden kendőzgetés nélkül azzal a célzattal indulnak, hogy megzsaroljanak olyan
ártatlanokat, akiknek idegei ezt a tisztességtelen aajtóhajszát nem bírnák. Van szigorú sajtótörvényünk ia, de az
ilyen zsebvágásoknak az aem tndja elejét venni. A paragrafus-átok utoléri a birót ia, aki nem tudja egyéniségét érvényesíteni az ilyen eaetekben. A nyomtatott betü pedig
tovább íut azon az uton, amelyen elindult; megcaalta leltalálóját a megcsalja, megbolondítja az egéaz világot

Nyilttér-kultusz.
Ilyen is létezik. Van a lapoknak egy rovata, ahova
beleszorítanak végszükaég esetén pár sort, amiért a lap
szerkesztője nem vállalja a felelősséget. Ezt ugyan meglehetne oldani egyszerű névaláírással is, de a feltünőség kedvéért külön rovatba is teszik. Egyes lapok azután valóságos
kultuszt Űznek abból, hogy nyílttéri közleményük legyen.
Ua véletlenül nem akadna semmi szenzáció a körzetükben,
ugy Ok maguk faragnak össze valamit a közönség szórakoztatására. Nem régiben az is megtörtént egyik lapuéi,
bogy nyilttírben lesziStak valakit a ugyanazon azidalom
alatt meg is jelent a leszidott válasza, szintén hasonló hangnemben. Történetesen mindkét veszekedő fél román volt s
igy a rosBz magyarság még fokozta a publikum nevetőingereit. Az eíajta hatásvadászat aztán oda vezet, hogy a
lap elveszti eredeti hivatását, mert mindenki csak a viccet
keresi benne. Ua pedig ez nincs, ugy a lap további tartalma
nem érdekli az olvasót s a lap nem töltheti be népnevelő
szerepkörét abban a szűkebb társadalomban, shol az egyenesen életcélja egy vidéki hetilapnak.

Százalékszámítás.
Az iskolában tanítják. A középiskolák alsó tagozatán.
De néha újságírók is gyakorolják. Közölnek statisztikai adatokat, ahol százalékarányban igyekeznek kimutatni igazságukat. Néha átveszik a statisztikát más lapokból is, de a
százalékarányt saját külön számfejtésük szerint számolják.
Ilyen számfejtési gyakorlatot olvastunk a héten az egyik
hetilapban. .Odorheiu (Széhelyudvarhelyen) a román férfiak
31'J százaléka vett el román nőt, 62*3 Bzázaléka magyart,
44 százaléka németet éa 1*4 más nemzetiségűt." Nemde, ez
már ügyes számtejtés. De csak akkor, ha saját zsebünkre
gyakoroljuk. Mert például, ha az állam zsebére megy ez a
számtani müvelet annak egyenes következménye nyugdíjazás
lenne. Az ujságirásban|nincs ilyesmi. Ott csak hitelrontásra
megy a játék. A saját lapja hitelére. Arra pedig lehet, hogy
ugy sem sokan adnak már.

— Ilyenkor siívesen iszunk még egy

csésze finom, párolgó kávét. Ezt
a legnagyobb takarékoskodás mellett is meg lehet tenni, mert az aromás és jóízű Kathreiner és Valódi
Franck annyira olcsó, hogy egy
csészével t ö b b igazán nem játszik
szerepet.

— Református Nőszövetség tea-estéire.

A helybeli R-f. Nőszövetség 1937 évi november 7-én
rendezi meg idei alsó teáját, az Európa szálloda nagytermében, melyre szeretettel m^eh'.v én vár miadenk!».
Gizdsg bufetrőié* jó kedvről go-djskodik a nodjző^R
— Baant Fereno harmadik rendje helybeli
tagoaata Szent E<-aiébet védnöke tiszteletére
november at-en műsoros estélyt rendes. Szent
Ferenc harmadik rerdje itteni tagozatának, amint köztudomáíu, Sacnt Erasébat a patronája. A rendi elő'Járóság éB tagjil méltóképpen akarják megünnepelni
védiSBzonynk emlékünnepét ÓB ezárt a h-tlyl és saomszédoB egyik város legkiválóbb mdkedvelől és művésze)
közremüköd-isável, november hó 21-én, va«ára<p »fltr
színvonalas műsoros esté'.yt rendeznek, AZ estélyen
egyfelvonásos színdarab, élőkép, ének, zeneszámok ó«
szavalatok, valamint ünnepi beszéd fogja méltóképpan
aa érdeklődé* előterébe állítani a legendás Szent Erzsébet életét, csodáit és Bzcciá is időszerű példamutatását. As estélyre jóu'őre felhiijuk vámunk éa rzonssédos községeink lakówágának figyelmét.

— UJ ügyvéd. Gil Antal ügyvéd irodáját vá-o•sunkbap, a R'geie Ferdinánd uccuban (özv. Négy SJudomé hazában) megnyitotta.
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Szlvea tudomására hozom a m. t.
hölgykSzönségnek, hogy hfilgyfodrász
azalonomba megérkezett, a párisi
vUigktállltáson az elsft dijat n y e r t
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— A osiksaeredai r ó m . k a t h . főg'mnázlum

1937 covmb^r 5-én délután 6 órakor a ternatf rémben
az lako'a védőszeD'jének rmlekére Iskolai ünnepélyt
rendes, melyre minden érdeklődőt tieztele*«el meghív
az I.'«Fgfttó'ág Bíl.ptl-d j nlrcefo. Műsor: É^ek S-cnt
Inrólől — ifjúsági vegyeskor. 2 Szemlér F.: Ssent
Inre trrrc?g kpssnotáRe c. költrményét szavalja S&rdor
L VIII o. t. 3. M),etták, előadja aa ifjúsági férfikar.
4. Üioepl b"sc'd'.t tart Papp D'nis vallástanár 5
Kodály Z : 8 .ékely keB rw-a —IfjuRági veevonbw 6
Három költeményt BBaval Écty L VIII o. t. 7. Mozart:
Menuitt, elóidja as ifju'ági aenekar.
— A mezőgazdasági Kamara ezúton is tudomására hotzt a gt^d tkÖBini^írník, hogy lóh -re éa
luciraimi* b^váiárlásit m>gk?zd<tt9 SiárM állapotb:ta levő, klroitált lóherem <g kilójáért 23 lojt, lucsraa
utţârt 35 iejt flaet kilónk árit Mivel a magbeváaárláa
közreii.ők klairásávi', exyen.iieu a tarmaióiól történik,
tjáalato^, hotv a g«zda, aki lóhsrj vagy
luc?rn<!»nijtlát a Ktuarthoa vijzl eladis eé'jábó1, as llletikcs
Primtriától pársoroi bízoiylatot hoazon, hogy lóhere,
vagy lucarnauag termaUasal foglalkozik.
— Deoamber hó l-ig kedvezményes áron,
vámmentesen szerezhetik be a gazdakörök a
vetögépeket. J Mentettük, ho;y a kormány n^mréglb*o 200 v tőj-'p vámmentes behozatalát eng^délyeate,
hogv t gazdák o'Coóa tudják beszerezni szükségleteitat. E -hői a mennyiségből az Erdély" GizdtRági Ety'st 300 drS ve:ő{ép behozatalát kapta m g. I>yen módon az E G. E tarjat részére v?tőgépeakéat 2—4000
lej«B k- d7ezményt tud biztosítani. A kormány rendelete
értőimében » vámmentes k«dveaménv c>ak 1937 óv
d c m bo? hó 1 ig ' h e l ő igénybe. Éopen ez^rt az
Erdélyi G zdtsâţl Eţyiet ezúton ls felhívja gasdakör-íin<k és tagjalntk fltyo'mét, hogy a még rendelkezésükre álló egy hónapon belül, naerezzék be vetőgépj?iket, mert ae 'dőpiat leteltével megszűnik a kedvezmény
és a jövőben jei^-n'éküny összeggel többet fizetnek.
— ú t j a v í t á s i bélyeget kell ragasalani a s
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legtökéletesebb eredményeket érték el.
Kérem a m. t. hölgyközDnség azlves
pártfogását és a személyes moggyózódését a tartós, hygtanlkus éa pontos
kiszolgálásról. — Kiváló tiszteleltei:

DROCSA AMALIA Tóbiás Ferencné
Frizeria Tóbiás, Mercurea-Ciuc
1-8

a Dr. Hirsoh szanatóriummal szemben.

u t a s á s i i g a z o l v á n y o k r a . Körrendelet érkesett aa
orazág valamennyi CFR hatóságához arra vonatkozólag,
hogy as arc^ép^B igazolványok kiállításánál alkalmazunk az ntJavitáBl alspra vonatkozó törvényben előirt
dij tételeket. A kőziruakcügyl minisztérium IlletékeB
vezérigszgatÓBága ugyanis <n:ézkrd^tt B CFR önkormányzatáná', hngy az utjavl^áni alap növelésére szolg á é bélyegeket minden Bzemély4(onosságl igazolványon, Igy tebát aa utazási igasolványolton ls alkalmazzák.

g

— Jogerős semmitösaéki itélet amadéfa.vi
bronzlop&a ügyében. L<tpu^k beBBámolt ann.*k Idáján úrról a nagyméretű bronzlopáerél, amelyet a madáfalvl állomásoa elkövettek. Oroth litván ésifj. Bicsak
Sindor vssu'i nuikások az állomáson javításra váró
mozdonyokról mintegy 3-400 kg. reset és bronzot leloptak és azokat Nagler I«idor helybeli óc /ravaBkereeko
dőn ;k eladták. A helyi törvényszék a kát tettest Oroih
litvánt és lfj. B csak Shdort 1—1 évi elzárásra, 5—5
emberi életek Is. As ŐBBÍ elmnláB ha'oitafcospi előesté ezer lej pénzbüntetésre éa 3 évi jogvesztésre ltéltj,
KÜLÖNFÉLÉK.
j j n bó sratása volt a halálnak városunkban. O.tóber m g a szintén vád alá foţott ld. Blcaak Siudort éa
— Krisztus király ünnepe vároennkban szom- nó 24 -n meghalt B.rd-rmann Viktor helybeli asztalos Nigler Isldort felmentette. Falebezés folytán az ügy a
baton, október hé 30-án éjfélig tartó széatségfm dáasal mester, 66 éves korában.
tg.-mureBi (narosvásárhslyi) tábláhos került, amely
kesdődlk. Vasárnap, október 3l-éa d. e. 10 órakor
— Dávid Árpád nt uf. városi főpénztárnok 46 éves ítéletében helybenhagyta a törvéoysséknek Orothra éa
ünnepélyes szentmise; mis» után a Közbirtokosság korában, októbsr bó 25 m bosBzaa Bwovedea uian el ifj. Bicstbra voiatkozó Ítéletét, de tt'jcsen indakolatssékhásában a Katholikus Népsaövetség ünnepi hunyt. T)meté«e 27-en volt aa egész város osztatlan laeul ld. Bicsakot 1 évi elzárásra éa 3 évi jogvesztésre
dissgyülese. Sjrrend. 1. Mirla ének, ualsono. 2. részvat J mellett..
B Nagler Iaidor: pedig 6 havi elzárásra és 2 óvl jogElnöki megnyitó: dr. Gá! Jizsof 3 A titkár óa pénzvesstésre ítélte. AB Indokolatlan ítéletet a felek meg—
ÖÍV.
hatolykai
P<p
Andrásné
ssül.
cslkszenttáros jelentess. 4 0 iUepl bestéd, mordja Albert Vilmos
4
felebbozték a legfalsőbb birÓBágl fórn-nhoz, mely a
B. v. alelnök. 5 K^t alkalmi költemény, saav&lja B ró mártoni N <gy Ajna 72 - vea korában, o*itóbjr hó 27-én napokban hirdetett Ítéletével id. Bicsak Sáidort ía
Dines. 6. FŐBsper js-plebáa 33 zárcsaavai. 7 P*pal elhunyt Sumulenc (Csisxonlyóo). áseltuiyt nagya»aony Nigler Iaidort a vád és következményei alól felmenhlmauas. Délután fél 6 órakor körmeaet az O tári évekig voit a Bumu'eul (csikBomlyél) O.tárogyiot elnök tette, mig a törvénysséknek a két bűnösre vonakoaó
asentaéggel. A róm. katb. egyháa ée a kath. Nipazö nője 8 községe társadalmi mjgroosduiásaloak legáglll ítéletét helybenhagyta.
veis ág vezetősége ezu on ls szeretettel kéri a híveket sabb Istápolója. — Temetése 39 éa vo!t a város
— Szaporodnak a gasdátlan kntyák. As
és a tagokat, hogy a szentségimádtson, a szentmisén, ÍB kösaég hkóaságának negv réssvétele mellett. E banytas ünnepi diszgyülésen és a körmeneten a régi buzgó- bttn Koián Imre gazdasági felügyelő anyósát gyásico'ja. u.óbbl időben ugy elszaporodtak a város területén a
— Dávid Jtnoi földbirtokos 80 éves korában, gazdátlan kntyák, hogy némely elhagy&to'.tabb hilycn
sággal vegyenek részt A törp*, elvakult ember elsza
kadt Krisztus Királytól, as Élet fejedelmétől B mos> folyó év október hó 27-án elhuoyt. Temetése 29 én a'lg lehet járni miattuk. Tömegekben rohanják meg
halálos vergődések közepette vonszolja arasznyi életét. volt nngy rjszvét mellett. E hunytat neje szül. Kilamár az embert ós vessélyestetlk a járókelők teatl- ÓB ruhaAkkor less béke, megnyugvás és áldás, as egyesek, a Juliánná, 10 gyermeke, 6 unokája óa kiterjedt rokon épségét Jó volna, ha a vároBl tanács tenne valamit es
ellen a kutya-állapot ellen.
családok, nápek és államok életében, ba
Biet Ura ság gyászolja.
Krlsstos király elfoglalja mindenütt aa 0. megillető
— Szász Ltjos, Cilbvármegye utolsó magyar
— A zelyemgubók beváltása. A timisosral
helyek A legssantebb ügyet szolgáljuk, teljes Bzámban főjegyzője, október hó 28-án, 71 éves korában elhuoyt (temesvári) beváltó hivatal vessl át és helyesen osztályoés egóss szívvel belekapcsolódnak as 0 ssép ünnepé- Sancralenl (Cslkseentkirályob)
zott guhókért kgr.-ként 40—120 lejes árat fliet. Ugyannek minden mozsanatába.
— Megfulladt gyermek. Csillag Béla gylmes itt beszerezhetők a peték is. Az ezzel kapcsolatos ügyeLopás. Pál Ijnác dsnesti (dánfalvi) lakóB kSséploki lakóB 2 esateadős Djnes nevüfl cikáju a kö- ket as B. G. B timisosral ('emesvárl)fiókja, a Bánsági
Gazdasági BgyeBU et titkársága díjtalanul latésl.
testvérétől, Pál Gergelytől agy aaekór sarjút ellopott selben levő vlslmalomdál játszadozott. A magas gátról Magyar
Timişoara (Temesvár) Btil. R g. Maria 8.
a
gyermek
belessédült
aa
örvénylő
visbe
s
megfulladt
KJárást Indítottak ellene.
— A városok kongresszusát ez évben B.-allá
ban tartották meg októoer hó 29-31-én Braila RB
ország egyik legszebben és legtervszerűbb:n épített
vároBi B Így méltán m^gérdamil, hogy ő rendezze a
kongresszust, amely a város szépítés munkájának egyik
legfontosabb megbeszélő helye- Városuik a kongreatmra Faroga Viktor polgármestert kűidte kl.
— Halalosasok. A bu ló falevéllel bu'lanak az

. sá.

Egészségügyi szervezetünk lényege.

CSIKI

Gyergyói ţlţt

Cssk ép testben lakozhatík ép lélek, mondja a közmondás. Hogy ezt elérhessük, szükséges az egészségre gondot fordítanunk. Ne higyje senki, hogy bajainkkal legtöbbször az Isten látogat meg. A betegségek túlnyomd részét
legtöbbször a mi könnyelmű vigyázatlanságunk okozza,
amely csakhamar rombadönti a legerősebb fizikumot is. Főképpen, ha nem áll idejekorán orvos rendelkezésünkre. Már
pedig ez nem gyakran van kézügyben, kiváltképpen távoli
faluhelyeken. Igy pusztul aztán az élet, amelyet talán könynyen meg lehetett volna menteni.
Nemcsak emberi, de faji szempontból is igen fontos
az elhanyagolt egészségügyi állapotainkon való segítés.
Orvos és gyógyszer kell a falvaknak. A város messze esik
a községektől. Ep ez a távolság sok bajnak okozója. A
uép tetemes része, pénz hiányában, a sorsára bízza a betegét. Vagy ha talán meg is szerzi azt a pénzt, amellyel
orvost vibet, hosszú időkig megérzi azt a költséget, amelyet
betegére fordított. Nem egy faluBÍ testvéremet hallottam
elkeseredésében igy felsóhajtani: „Ha szegény az ember,
pusztuljon el!
Ezt az állapotot lehetetlen tovább türnünk, mikor az
egyetemek orvosi fakultásán annyi ifjúnk tanul. A magyarságnak gondja kell legyen reájuk is, a népre is, mikor
körleteinkben (minden G községben) elhelyez egy-egy fiatal
orvost. Egy körlet 500 családjának belekerül ez az orvos
családonként havi 8 lejbe, 4O00 lejes fizetést alapul véve,
amely összegért bármikor orvos áll rendelkezésre. Egy ilyen
orvosnak nem lesz majd érdeke, hogy minél több betege
legyen, hanem, hogy minél kevesebb. Ez lesz az ő legnagyobb érdeme, amelyet el is ér, ha esetenként sorozatos
egészségi tanácsokkal és felvilágosításokkal látja el népét.
Rendes munkaköre: hetenként mindennap egy-egy községben vizsgál a kultúrházban délelőtt 9-től 1-óráig. Komolyabb beteghez házhoz megy. A szükséges gyógyszereket
magával viszi, amelyeket beszerzési áron juttatja a reá szorulóknak. Ilyentormán nem a nép volna az orvosért, hanem
megfordítva s mindez évi 9(5 lejért. Büszke lehetne a népkisebbség, amely ezeket ilyen módon meg tudná valósítani.
Életképességéről tenne tanúbizonyságot, hogy ezer év ezer
nyomorúsága után is megtalálta a jövő élet kulcsát saját
szivének rejtekéhez, ahol fészkel a jóság és szeretet, amelynek szándéka egymáshoz vezet, közelebb visz a nemes cél féle.

A m o i papság; őszi koronaonlése.
Vannak napok ea dátumok egy-egy kia terUlet
életében ia, melyek a megszokott hétköznapi egyhangúság fölé emelik a lelkeket és saját életüket érintő
és érdeklő problémák kinőnek a helyi jelentőség érdekköréből. Il-en volt a gheorgheni esperes kerület papjainak a mult hát folyamán tartott koroaagyülése, melynek külön aaint éa érdekességet adott az a körülmény,
hogy a május hónapban fóe?peressé kinevezett Ltazló
Ignác, aa egyházmegye legfiatalabb főeBpereao elnököli
e melyen a kerület papsága teljaa számban vett részt
Láttunk még koroaagyüléseket B talán ea aa össsehjaomitáa az, amely ezen kerület gyűlését kiemeli as
egyszerű beküldött hírek rovatából éa jelentősebb Bslnt
kölcsönöz annak. A gyüléa lefolyásának komolysága,
méltóságt?li*Baége éa határozatainak aa összpapságot
érdeklő elfogadásai pedig a kösórdeklódas terére emeli.

A gyűlést szentmise vezette be, melyet László
Ignác föesperes cslebrált, majd d. e. 10 érikor a zárda
loagregáclóa termében kezdetét vette aa értekealet.
Magnyitó besaédet a kerület fő ;spíreae mondott, melynek minden szava és motdita papírra kívánkozik.
Mijd Ambrus JózBef borsec 1 plébános a kerület szór
ványairól, azok pásztoráclójáról éa aa itt felmerülő
nehézségeiről besaélt. Aa előadáa hatása alatt a koronagyűlés egyhangúlag határoaaa el a Begltaég nyújtását
H szórványokkal rendelkező plébánosoknak. Dr Lőrinc
JózBef az egyházi adó behajtásának fontosságáról, nehézségeiről és lehetőségeiről tart előadást. Bors litván
plébános a papi szolidaritásról elmélkedik. A délelőtti
gyűlés legkösérdekübb és aa SsBspapaágot érdeklő
előadáséi éa határoaatl javaslatát Faaakaa Gáspár
nyug. főgimnáziumi tanár terjeaatl elő a papi temetkeaéal segélyről. Javaslatát nagy érdeklődéssel hallgatja a gyüléB és egyhangúlag fogadja el azsal a hozzáadással, hogy aat a többi eapereal kerületnek Is megküldik.
Délután a főespsres felkérésére dr. Mír'oa András
ügyvád, egyháatBnácsoB a katonai elóképzéBre vonat-
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köaül mág a legöregebbek közül IB, senki nem emlékezik Már pedig ba a barlangban levő ku'tnrnvomok
azt bizonyítják, hogy azok a munkálatok olyan mér :tüek
voltak, amelyekről lehetetlen feltátuleanl, hogy a közaég lakÓBainak arról legalább hallomásuk ne lett \ oina;
másfelől azokat a munkálatokat, a barlang sötétségét
tekintve Bslotén lehetetlen, hogy m->gfsíelő világító
felsseralés nélkül történtek volna.
Abból, hogy a kSaség és környék lakósal mindezen munkálatokról éa aaok Idejéről aemmit aem tudnak, csakis aa követkőzhetik, hogy valamikor réges
régen történhettek, amely időig már BB emberamtékeset
sem nvul vissza.
Es a kor padig nem lehetett más, mint a rómaiak
kora, kikről tudalvaló, hogy Transsylvaniában mindenütt
rendszeres bányásztot folytattak, ahol csak földalatti
értékre találtak.
Ez B feltevéa azonban, ha lgaanak biaonyulna,
megdöntené történészeinknek eddigi azon határozott
m^gáilspltáBát, hogy a rómaiak világhódító utju.ban
minket, a székely vármegyéket elkerültek, ahol akkor
csak irdatlan rengetegek voltak.
A barlangban eddig talált ősállati maradványok,
valamint a mostani feltárási munkáintok alkalmával
talá't emb?rl c^ontmsradvánjok csak meg jobban
Izgatják BB elméket éa a fantáziát B kl tudja, hogy a
f ltáráso^ még milyen leleteket fognak napvilágra hoanl.
Történészeink, rígéozeluk és barlangkutatóinkra
vár aa a faladat, hogy a Sugó barlang eddig eltitkolt
titkait mp'llágra hozzá'; s hogy ez által IB uj lendületet
adjanak a Széki lyföld őstörténete feltárásának.
(Folytatjuli)
Ba/éssjr-né:

Dal egy régi zsebkendőről.
Ma egy zBebtrendő aksdt a k^eemb*,
Avultfiókok titkos rejtekén.
Ahogy nézem, Ismerős párfőm illat
Siáll lengedezve falém.
A kia ssebkendő magfal'u't egészen,
A kis zsebkendő selyme már szakndt.
Egy mámoros szép báli éjszakából
Nskem csupán e kia kendó maradt.
Hogy szarte foszlott minden ami ssép volt,
A szőke flu meg a sserelem I
Küldösgetett sok-sok hóvirágot,
S a kis zsebkendőt 6 adta nekem.
„Csak egy barna kislány van a világon"
Htnyezor húzatta nékem, Isteo- ml
És én arcom kezembe hajtva.
Sírdogáltam halkan, caandesen.
A barna kislány barna asszony régen,
A kia lányának mesélget esteien
Volt egyazer rég-rég, egy azóke flu..
Csipkés zsebkendő... pufdm ... Bserelem ...

H I R~E K .
— Krisztus király ünnepe Gheorgheni-n
(Qyorgyóenentmiklóson). A gyergyói medecce
metropolisának hl vei lg trlduummal késaü nak Krisztus
király ünnepére. Október 28, 29, 30 án este 7 órakor
konferencia bessédek kéBsltik elő lelkeket. Vasárnap
reggel 6 órától egésa napon át bzantaéglmádáa éa déli
12 óráig minden órában aaentmlse lesa. Délben dlszgyüléssel és este lmposáns gyertyás körmenettel demoastrálnak és akarják bele kiáltani a mai hltközömb&a
világba, bogy aa iBtenhit, evangélium, egyház megbecsülhetetlen örök értékel a földi életnek.
— Uj élet indáit meg Gheorgheni-ben a
vallásos egyesületek u j évének beallitásával.
Egésa évre kldolgoaott munkaprogrammal, újonnan
választott tisztikarral, teljesen modarn eszközök használatba vételével kezdte meg minden egyesület a maga
tevékenységét. Követésre méltóan aaép példát Bsolgáltat a három főegyeaűlet: as O táregylet, H ügyek éa
Felnőtt Leányok Kongregációja, valamint a Misslótársaság, a féltékenység nélküli, Igazi testvérleaaégre.
Minden egyeBttlet megtartja a maga jellegét éa eutonomiáját, de köaös területeken egymást támogatva
kososén dolgosnak. Hónaponként egyaaer összejönnek,
hogy kösös forráBból erőBÖdve, közös munkáikat ÍB

— Ditrau (Dltróbnn) október hó 24 én,
vasárcap délben, Lásaló Ignéca kerületi föesperes
elnöklete mellett, aa egyháaköaségi közgyűlés Calbl
József gondnokot válaaatotta meg egyhangú lelkesedéssel as Egyházmegyei Tanácsba képvlaelójének — néhai
Meael Lajos egyházmegyei tanácstag helyébe. A megerdemelt kitüntetéshez ŐB«lnte lélekkel gratulálunk.
— A MonAgandasagl Hitelintézet rövidesen
megkeadl működését. A parlament legutóbbi ttlósBaakán megssavaaták a Mezőgazdasági Hltellntéaetről
Bzóló törvényjavaalatot. Az IndokoláB szerint főleg a
kisgazdák hiteligényeit akarják blatOBltanl. Aa Argua
jelentése szerint a Mezőgazdasági Hitelintéaet és a
Szövetkeaetl Köapont köaött hoBBana tárgyalások ntán
megállapodás jött létre. Eanek értelmében aa utóbbi
as intézet rendalkeaéaére bocséjt nagyobb ösBseget.
A pénzből a kisgazdáknak 3—12 hónapra, rövid lejáratú kölcsönöket folyósítanak. Ebből a pénaből csak
nemes vetőmagvakat, továbbá kűlönböaő gépeket és
mezőgazdasági aaerszámokat vásárolhatnak. Baenklvűl
1—5 évig terjedő Időre cssk akkor adnak kölcsönt,
hogyha a péiat m^zőg izdsaágl beruháaáaokra fordítják.

KÖNYVEK K Ö Z Ö T T .
.Gyönyörű aors".
Aat látjuk, hogy aa utóbbi Időben mind nagyobb
aa érdaklődsa Itt nálnnk a veralrók Iránt. Mtnd Bürübben jelennek meg veraaB kötetek eddig majdnem teljesen Ismeretlen Íróktól s csodálatosan ujaserli, hogy
a mostanáig annyira kösömbös kösönség IB eléggé akarja
értékelni. Ezektől aa n. n.: olvasott, sokoldalú emberektől lehetett hallani aokBzor lekicsinylő nyllatkoaakat a már befntott nagynevű írókról. Eanek az a magyarázata, hogy eaeknek tnluyomó réaae még moBt
sem tug eléggé verset olvasni. Egy kézlegyintéssel
aztán, hogy tul modernek nekem, intéslk el. Ásóknak
aa átmeneti állapotbelleknek, aaoknak a haladóknak,
akik talán még Potőflaél tartanak, de már Ady felé
la tekintgetnek: Irta Salamon Ernő — ea a gyergyóBzentmlklósl ssttletéstt .ssegények éa munkások költője"
veraelt.
Nom tud elszakadni verseiben a rozoga gyártelepi
barakkoktól, egyéni könnyein Birja el a ssegénységöt:
Mint as útszéli vlz, maradok,
mint aa ntsséll vlz megyek,
néaa belém, megragyogok
a eltorsulok veled.
Itt élt a gyergyól havaBok alján, de nem láthatja
a gyárak aötét füstjétől a sslrtek fölött elhusódó falbőket, a desakarakáBoktól a haragos aöld fenyőkkel
kosaoruzott hegyeinket, aa ó világa:
Gyár hová jártam,
ágy ahol aludtam,
(*hol aludtam;
férgea barom lyukban)
por, testek, fűróssek,
veszekedések
téli ébredések.

A székely fenyőt csak már mint desskát ismeri,
a clrkula éa gátterek hangjától nem tudja meghallani
a madarak danáját, erdők tltoksatos mély csendje nem
borsongatta meg Boha, mert:

Zárt ssobák vidékén
egyre ssás, egyre ssáa,
kerek eBŐ flaetget,
Igy cicáé, ugy cicáz,
padláa cseppent cseppeket.
A költői lélek magaa szárnyalása kirántja a hétköznapiságból és mint aki már megdicsőült, befelé
élve mondja el:
Gyötörjetek Bzegényaég,
Gyermekévek, Bírás ne hagyj el,

JJjj első betegség, anyám fején,
borogatáaos esték.
Gyertek el: udvar,
Bár, cipótlen lábak, egy le] irkára
elt>ő nap a padban, első verés, megaláaás.
Alázat. Gyötörjetek mind mélyebben, vadabban.
Moat már Salamon Ernő erőa hittel vlaell .gyönyörű sorsát", mert kilépett a kia célok világából.

Szerkesztői üzenetek.

kozó törvényt, végrehajtási utasítást lsm-rtetl. A kérmegbeBBÓljék.
dás tárgyalását az tette szükségesBé, hogy a klképzéB
Moat a M Bsló-TárBBBág a Hölgyek Kongregációjá- T a n á c s t a l a n : Azt tanácsolom, próbálja meg először a
alatt álló ifjuBág vallás erkölcsi nevelését fokozottabb
„Sonenclar" kozmetika szalonjában, amelynek tuladonosa
mértékban lehessen eszközölni éa az egyea helyeken val közoBen készül a Szent Erzsébet-napi nsgyezabásu
félévenként, külföldön sajátítja el mindazt a tudást és
gyarmek-aegélyeaésre.
Mind
a
két
egyesület
minden
tapasztalható nehézségeket leküzdeni.
kipróbált újításokat, melyekre a széppé varázsolás konyháAa összetartás és papi testvériség nagy kösös egyes tagja lelkesen klvessl részét a fáradságos munká- jában elkerülhetetlen szükség van. Amennyiben itt sem
ból.
Nagy
a
nyomor,
sok
az
elhagyatott
gyermek,
de
érzetével és lélekemelő tudatával aárta be az elnökié
nagy is a Bseretet, mely e buzgó lelkekben lángol. tudnának segíteni, forduljon orvoshoz.
föesperes a koronagyülést.
Mi az hogy f é l t é k e n y s é g ? Kedves Barátom 1 SzeKedvesnek ígérkezik ez Irgalmaaszlvü Szent ünnepe
E nap beindítása less aa elhagyatott Iskolás gyermekek relmi életünket egy egész különös lelki és idegrendszer
Napköai otthonának is. Ez otthonban kb. 70 nyomorgó, diktálja, amihez az észnek — legtöbb esetben — semmi
éhező gyermek jut naponként meleg, tápiáló ételhez. köze. A féltékenység egy ösztönös tünet, amelyet a hiúA .vádor faaék* segítségével naponta ialetos, némely- ságból származó önzés diktál a fiataloknál. Habár ez a
Egyik előző cikkünkben említettük, hogy a Hugó kor több fogásból álló, de mladig elsőrangú tu elkéBsl- lelkigyengeeég az embereket egész öreg korában is kísérteni szokta, a fiataloknál inkább bolondság, mig házasbarlangban olyan munkálatok nyomai láthatók (a tó tett ebéddel vendégeli meg gondozottjait a Missió
két azélének téglával való klrakáaa éa a meredek Társaság. Itt is együtt tevékenykedik a M sslóval a társak között már komoly veszedelem.
aalklafalakba lépcsők bevágása), melyek határoaott Kongregáció, valamint aa O táregylet tagfal 1B, a
No, de ezt még fölösleges Önnek megmagyarázni.
.vándor faaék" befogadásával nyuj.jak támogatásukat Félek, hogy időelőtt bele lovagolja magát Azonban, ha
kuliur-mnukálatokra Bejtetnek.
a
testvér-egyesttiatnek.
E
Bzsrető
egybeforrottság
bizÖikényt felvetődik most a kérdés, hogy ha B
csakngyan komolyan szerelmes lesz és majd ugy fogja
meglevő nyomok kul'ur-mnnkára gyanlttatnak, vájjon tosítja Isten bőséges áldását azokra, kik nea klcilérezni, hogy ez az érzése a legszebb és legtisztább
nyeskedéssel, nem önmaguk dicsőítésére, hauem való- a világon, Isten őrizze meg attól, hogy az a bizonyos
melyik időben éa kik által történtek eaek?
Hogy a Sugó barlangban bármikor la rendaseres ban Istent sserető lélekkel dolgosnak n sseretet ter- kis Evaoaka legyen az, aki felébreszti önben azt a valami

Felhagyott b&nya e a „Sugó" barlang
s ha igen, kik és milyen időben dol
goztak ott?

bányászat történt volna, arra nézve a kOsség lakóaal jedéséért

tratat, amit féltékenységnek nevezünk.
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— Rendelet az államkötvények lebélyeg— Eladta a lefoglalt árat. Ridvánazkl Kázmér Keresem a .Gülbaba' zongora kivonatát teljes ezövegnéaéről. A hivatalos lap október hó 21 ikl szamában sándominici (usntdomokosi) fatlsztviseló 9924 lej közgel, akár kölcsön, akár örök érőn. Cim a tledóbin.
megjelent a kormány nagyjelentőségű rendelete, amely- sigi adóval tartozott Eanek fej-jben lefoglalták fölönek értelmében 1938 jannárl-tó! ciak olyan államköt- kének az ó kazeléaében Wvó árukészletét. Rtd^ánsaki Lehetőleg Icű'őn illó 3—4 a.zobáa (Icoovhe, mellékvények jöhetnek forgalomba, amelyek le vannak bélye- ÍZ árut főaöke utasítására elBBálli'-tatta. A köesáif fel
helyiségek) lakiét bérelnék. — Cnn»» kiadóba
geivé. A rendelet a spekuláció letörésáre lépett élotbo. jMenti'te Ridvánszklt, mira a bíróság mo t 2000 lej
pAram.
Október hó 21-tól száml\ott kot hinap aUtt as a-ábbi páazbilntetésra 6i 2 hónapi elzárásra itéltn.
kötvényeket sell lebélyegcatetni: 1. As 1922-ben kiboUegfailadt as egyedül hagyott gyermek.
csátott 4 százalékos angol foatrj saótó koissolldáclós Bi .fl —
Fdraac ts nej Linci-dvmljlvC(gy msüközép ozi)
kötvényeket 2. A 4 szizalékoa ugyancsik 1922 bau ctgáayok
a Bzomsaadoa mentők egy kia tere ferere.
kibocsátott angol foitra szóló járadékokat. 3. Az 1926 ös
6 ssásalókos olasz Urára szóló koasaolidáciéa kötvényé Oisioa egyedül hagyták 4 e^zteodői R.aa nevü gyerA Bsombolyei Bohn-féle téglagyár kltfinő mikei 4 A magánvasntak vlsssaváltására 1925-ben kibo meküket, ki egy Bipp«l jásssadozott. A magára maradi
nóaégü oaerepkályhát minden színben is nagycsátoit állampapírokat 6 A párisi egyei nâny aaerlnt gyermek a sípot leuyehe B attól mégfnlladt. A gondságban kaphatók. Kívánatra gasdag mintakönyv
egyesített 4 ea 5 saásalékoa járadékok. 6. A berlini talan aztt őket l-l hónapi elzárásra ítélték.
itl a oigyérdemO közönség rendelkezésire.
egyeamény alapján egyeait9tt 4, 4 éa fal éa 5 azáaa— Öngyllkoaaágok. Gyöngyös Károly sanmartloí
É iltkeaikl Ugyanott a hirea
lékoa járadékok. 7. A páriái éa londoni magállapodás szantmáriou lakós felakasztotta magat. Családja caak
alapján kibocsátott 1923 évi 4 és fal saázalekos jára- nonteaiére talált rá.
dékokat. 8. A patroiaa<nválUiatok kárlalaoltására ki— B ijte L tjosné aandomtnicl (saentdomokoü1) lakóa
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
bocsátott kötvényt. 9. As 1929 évi 7 százalékos siabl- aa udvaran levő azlnben felakaaz'.otta magat. Teltének
Köpvis e l e t :
liaációs ÓB aa orsságfejlesstési kötvényeket. 10. Az 1931-oka Bulyoa gyomorbaja, melyből kigyógyulni nem tudott
ben kibocsátott 7 és fal százalékos orsaágfejleBzteai éa uem bírta a sok szenvedést.
J a k a b Sándor, M.-Oiao—Osiksereda
kötvényeket. 11. Aa 1934 évi 4 éa fél szátalékoa konStrapa Componesoratalnl Nr. 7.
17—
— Elasta magzatát, ös-t. Puskái Lajosaé diíról
szolidációs kötvényeket ea 12 Az 1934 évi 4 *s fai
százalékos CAM-papirokat. A lebélyegaosnas, mint már lakós nyo c bóaspos muzato: hozott a világra a azt
említettük, a rendelet kihirdetésétől, tehát október bó az udvarán levő kocsiszínben ni ista. A csendőrség rá
taialt a hu Iára 8 as asszonyt faljaienteita. Hit hónapi K E R E S Ü N K megyeszékhelyekre vala21-től számított két hónap alatt kell megtörténni.
612 írásra Ítélték.
mint központi fekvésU
— Levágta a lábat a vonat. Gyöngyös István
— An Krdelyi Oaida naptára rövidesen magn a g y o b b k ö z s é g e k r e , különösen
jelenik. Aa B. G. E. 1938 evi naptárát, rendes nepnap- 17 éves aandomokosi '^zentdomokoai) legény a vasúitár formájában, több mint 200 oldal terjedelemben, nál dolgozott. E^y maukásokat szaluié szerelvénnyel OIÜC, BRASOV és TREISOAUNE
elsőrendű szakanyaggal éa váltosatos, színes közlemé- Marosfó falé u:azvt>, kiesett a vonatból a a kerekek
vármegyék területére a
nyekkel adja kl. A fényképfelvételek a magyar gazda- mindkét lábát leváglak. Korházba asállltás közben kiszenvt
d
itt.
társadalom kttiönbösó életmegnyilatkoaáaait mutatják
be. Ára mindössze 20 lej éa m?grendsihelő az Krdílyi
Gazda kiadóhivatalában, Ciuj (Kolozsvár), Str. Andrei
„CSIKI L A P O K "
Muresan 10.
Politikai, kösgaadaságl és siéplrodalmi hetilap
— Turism al sport cimeu málynjomáBos
•l«n><->'.?> ...
illusztrált lap indult Bukarestben, malyoen a román ugeu évr*
IbU Félévre . .
, 81
Bport és turistaság legnevesebb kepvisalól adnak válto- Negyedévre . , 4;!.-.szállítására és szétosztására
KfllfOldie egy é
8(14 aatoa és élveaetes anyagot. A lap a roman turista- Példányonkénti ára 3 Lel.
alaal« aiua^ra -JSbizományosokat
s fuvarosokat.
életben hézagpótló Bsurepst tölt be B méit.in megérlludakisl dlj«a « Isg Mosói ban uámttMiusk.
Ajáuhto!;
fallételek
m«gjr'ml?Bévol
a „CSÍK." Gazdademli a támogatást. 3 i» számában a következő tarjai•ífr.iiaiok cexu adatnak *••<.• *.
a&gi Siővetkezet Sterou-ea-Ciao elmére Hlldandők.
mat találjuk: N. I Altxtbdrescu: Taristika ós az u.ak ;
N /iltb^rl io«(einíaye<
>.->roukint ••»!, ."5 —
A. Cuciu: Bsazeigetoa a gírag turisztikai hivatni veze- Kiadóhivatal: Herourea-Ciuo, Strada I. C. Bratianu 56
tőjétől; N. I Alsxtbdrevcu: Gjrögorez^ ; Co.iai. OroBiauu: Dani»; Mtbai Tic.»n Kumaco; A u v a z viiagabio;
oonservatorinmi módszer
A Coiíiu: A oaiáan-oamp.asz teijőB «ortiuete. Eíanki
aserint, j n t á n y o a a n ad:
vlil Mámos sporthír gazdsgitja a lapot, melynek ara
•
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10 isj. Kapható minden Upárusnal.
S P R E N O Z G I Z I . M.-Oiuo.
ü z l e t e m be a
An omberiseg jótevője a Dr. Fö dea-f.:le So vo
Str. I. Q. Duoa (Oimnisium-uoaa) 130.
piruln. A iegidaalUanb hashajtó, vértiuuto es i-píh-jó
legdivatosabb
szar. E^y doboz 20 Líj gyógyszer ár.ikbaa sj liro.u riJibaü. Kasziii D/. Fj.dss gyógy szartára, Arad. 9—10
K I Ö E B B S E O I
K E R D E S E K
— Eeaüdtaaéki iteiet Az eB.l'd.Bz ;ki wgyau.g37"mint:
ELSŐ KÖNYV.
iások során máboddzor kerü.t tárgyalton. Minoa G,ör?y
Welour,
antilop,
oklbveles jegyző, jdlenleg faktrasiküdő ügy*, m!u an az
Irta. L'líMÜSI-MAl'IíEU BKI.A
plüs,
angóra,
első targyaltai a tanuk meg nem jalenése inl.ilt el
a román miniszterelnökség
kelleti halásztam. Mtrtoa György gyilkossági kísérlet
kisebbségi tanulmányi hivanyu'szór és „Romagna"
vadjavai áiioit az eskbdsszek eiő<t, m^rt valami vita
talának volt Bzaktanácsosa.
minóságr'bexi.
miatt Fdstóa Siador baicul . ^áakfa'vt) i<»ígitótacitó
A K1ÉLFZETT K1SEBBSÉG3LLENE3
ablakán keíSí^r ba.ŐM. A isrgyülásoa több, miat ti/
Legnagyobb válasitsk aky- és eport-sapVákban.
MOZGALMAK ROMÁNIÁBAN.
tanú jeient meg, akik mind igazolták, ho^y bmh *rö.éri
Premílitar, tinit éa diák-anpkák r. ndelésre a legkísérletről azo aem leüei, mert emeleti állagról van
A K18EBBSÉGVÉDELKM JÉGVÉBEN'.
jobb
anyagbil
és
a
legszebb
kivitelben
kisiOlnok.
aaó, ahol az alulról ióst go.yók nem hato balnak ugy
Bjezsrezhető a
be. Aa elhangzó a valiomacok alapján az esküd :szék
Kalapjavitas, tisztítás,
„CSIKI LAPOK'
Mártont a vád alól felmentatte, da ;iUott fagyverviBOv
a
s
a
l
á
s
és
i
g
a
z
i
t
á
s
lesért 5000 itj birsagra ítélte éa 7000 lej perköltség
kisdóhiv»tal;
ba\
Ára 80 írj
a legolosobb, a legrövidebb időn belül
mijflseteaere kötelezte.
tzaksnerüen, felelősség mellett.
— A gyftmölosfak ked vezmenves áron való
beazorzeae.
As
E
dilyi
Gi^d
isági
Egy^t
í
z
e:őzó
SZOLID
ÁRAK!
PONTOS KISZOLGÁLÁSI
w
eve»b.jz hasonlóan, a folyó óvban is ütszeirjs tagjainak gjttmóiCjfa ciem.'te szükségletét és azt Löéöjen.
kedvecmaayea árak moietl Bzsrzi be. A senksézleU-t a
női- és féri-kalap Oilete
Alercurea Ciuo — Csíkszereda
fajták es uieunyidojî megjelölésével az E. G. E közt-s
M.-Ciuo, Bratlánu-ucca 40.
pontjához kelt bejelenteni: C u; (Kolozsvár) B r. Ardrei
I C. Bratianu-uoo% 68. as&m alatt.
MursSíitu 10.
Elvállal és k é s z i t :
— Elitélt könyvelők. Vakár László, Vájd*
Nöi- éa férfiaapWákat,
László éB L uár Jjzief, a ghborgheni ({yergyósztínimik- V e n d é g l ő m e t átbelyeztem Regele
•
lósi) takarékpénztár igazgatósági tugjal, akik BZ Uj
Bundákat,
Ferdinánd
ucca
22
házszám
alá
könyvelési torvioy szerint, mini gyakoiaofcok vanaak
Lengyalknbátot,
(özv. Kövér Sándorné házában),
a Kuayve.őtsaiü ííba bdj -győzve, b.-n-dnerog^t kosüiMdgyarkabá'ot,
tettak bb azt jóhiszembli g alá le iiták. A B-ic- N.tio
Szentes & kereskedővel átellenben.
Ktbát gallérozás',
nikia helyiflükja jogobuiatl&n merőkéi vilrbirt
fjijMi
cTisztelettel Harcsa József, M.-Oiuc.
Bőrrel bélelést,
lotia ókét, miutaa az uj törveoy ez ret m4r!ng-*t c-Hk
mtrlé^kepes könyve ó kézzith^t. A bíróság 2 - 2 ezer
Kézmelegitöket,
•
lej píníDuntetatra Ítélte ókét, da az ítílotot 3 »vre
Nöi nyak- és
fbfüggBfizíetle.
Vállmelegilökot,
— Isgataoi Vadak, amik porba hallanak
Javításokat,
„ I k t t "
G.rgey Djaes es njje clummi (Cioraofaiţi)
Vadbőrök kikészítését
s-3
ttSiBio
állami el-rmi isko.a eiitţni i^güiáj vadjával al ottak 8
bíróság előtt, da bizoayíiékok hiányában faiorentették
Eígft"
(eQ/®ft4jtat
őket.
„Wlapessíag"
—• FJrlka Aidran mnro fói leVía;<»év ju 'ui hó
miimkbiii,
2—9
•
20 áu egy mulatsa^on bicstá', iger; egy verekedő lársaságuak. Miután az tl.ctök tojiausú vo ta' , hamar el
Nagy raktár! H • MK^ Olcsó árak!
készült aa lzgatáai vad. Buoiyituk nélkül azonban nem
itjl a törvény s igy Fóriaát faimuiAtettéb.
Meroui ea-Ciuo—Caikiiereda.
— Eltelt volt jegyaő. Pét r Sáidoriolt tűitlz naponként n j formák olozó
C
nádi jügysót már két izbou e.itaü.ek oikkiBzcas m'^tt
ket és fel évi fogházra. A héten újra tárgyalás vo t
^
árban, uamg1»la 1 u l 1 i m t 6 l g
kilUsva ellene egy tízezer It-jes sikkasztás miatt, d-i a 2 drb yorksirei tenyész igazolványos
M
kan eladó, Bodo Gábor birtokosnál, ^ VSNCZEL TANÁRNÉNÁL •
tárgyalásom nem j^ldut mng. A bíróság lávoilet-bun
ujabb egy évi fogbásznl sújtotta, aioakivüi 2 év jogUgyanott késnftlnek minden- M
Santimbru-Oiuc.
2-2
veBStéB, 2000 lej pinzbünUkés és az c!sU«..<sktctt tizaemft *f>i kalapok elaörtndd f?
eser lej megAsatasâre kü'.olezto.
anyag hossaadásával, Knlnptk Ú
Eladó egy szépen fejlett, fajtiszta 8 i
fifelakltáes a legrövidebb ldó alait. Q
— Hirtelen meghalt. Péter L<jos Valeahonapos
dan
dog
kntyakölyök.
Mercurea-Cluc, I. 0. Bratlann (Olmná- w
8iramba (lekerőpatakO 66 évea gaEdálkodó a faluba
sinm)-nooa 111. ni., a Sórhái köielében.
S
Indult aétaini. Kapuja eióit hirtelen rosszul leit és ott Klasanikna és Remekírók soroaatot keresek
összeesve maghalt. Valósslnü oka a halálnak BSIV'w^^^éOáOÉrtÉfW^É^yWWWWWWW^
b5
alkalmi megvételre. Cim a kiadóban.
Í
Uéihttdés.
My»at««K Vékár H t r w t a i d i n ^ e ,

CSERÉPKÁLYHAKI

BOHN-CSERÉP

RÉPÁTIBORYIZ
HEGEDUORAKAT
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Nöi- és férfi-kalap újdonságok
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Drócsa István
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FRISS HÓ- ÉS SÁRCIPŐK ÉRKEZTEK

Mandel Béla cipöiizletében,

Vezsenyi József, szűcsmester.
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