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A jobboldali ügyvédek határostak. Az ügyvédek
szövetsége inájoB 9-én tartotta meg cagy érdeklődéssel várt
Pünkösd ünnepe.
Az nj felesik! foesperes lieiktatása.
Kétaier olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten Lelke kongresszusát a fi városban, aiaelynek egyetlen tá-gya volt
Városunk
esperes plébánosának, Biró Ferenoaek
aa
ügyvédi
kamarák
románlzáJlsának
kérdése.
A
oslkmegyol
POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
ÉS TARSADALMI HETILAP.
mélyen benyúlt a vl ág életébe. Először
a teremtés kezdetén
(olnc-1) ügyvéll kamarát ezen ÍZ országos érdeklidés közép- főísperesl belktatáBa ünnepélyes keretek közt ment

látjuk, hogy midin „a föld puszta és Üres volt és sötétség volt
a mélység színén, az Isten Lelke ott lebegett • v zjk lelett" pontjába került gyűlésen Dr. Ábrahám József és Dr Balogh végbe május 9-én, a mult vaBárnap. A felavatást Dr.
()tóz. I. I. fej. 2) Akkor reolet, eţysAţet, ha msnlát terem- Lajot képvls-lték. A küldöttségek n-gy részét az a meglepe- Káazonvi Alajos prelátus kanonok, a gyulafehérvári
tett a földkerekségen Másodszor az Újszövetségben találko- tés érte, hogy a kisebbségi ügyvédeket, valamint a demokra- (Alba-Iu'h) hittudományi főiskola rektora, vármegyénk
zunk az ls en Lelkével, mikor a lelkek világa volt paszta és tikus érielmü román ügyvédeket egyáltalán be sem engedték
üres és sötétség volt a szvek éa elmék mélységében. Ekkor a kongresszusra. Igy bezárták az ajiókat Dobioscu volt hnou- kivá ó szülötte végezte a kerületi papság segédletevel.
jött el megint, hogy az emberek belvllágáb.n Is rendet, egy- resti polgármester orra elitt ls. Az uccán maradt Ügyvédek A praláiuj tőriénelml távlatokba fogOdaó, mély hatást
séget és harmóniát teremtsen Ea elsfi pünkösl aipján tör- er.-e elhatározták, hogy külöj kongresszust fognak tartani.
tént, Igy hely.-e hozta az összhangot Isten ét embe-, ég és A jobboldali ügyvédek éB demokratikus érzelmű ügyvédek tevő bKBzédében érdekesen rajzolta meg a főeapereai
külön-külön h-jzták meg hatá ozrtalkat. Es pedig a jobbolda- r.iug jogkörét a múltban éB a jelenben. Aa uj főeBpeföld, test és lélek között.
llak azt határozták, hogy az összes ügyvédi kamarák tagjait
Mert az ószövetségi ember lelke s ö t é t volt. Egész 1918-ig revideálják, kizárva mlrd.zokat, akik nem lomáaok res leiette a hivatalos esküt B azulán a főpap felBióélete robot, rabsiolgaság és állati sors színvonalán állott. A Dob resen polgármester elnökletével megtartott gyIllés n a iiiáBára a BzŐBBékre ment és hirdette aa Igét. EB aa
8zen7tdtek anélkül, h~>gy halvány reményük ls lett volna demokratlkns érzelmű ügyvédek elkeserode t hangulatban igehirdaéa sokáig ott fog rezegni a jelenlevők lelkében.
sorsak jobbra fordulására. Sötétség, nyomorúság, szegénység tanácskoztak a ról a megdöbbenti magatartásról, amelyet a N'^lnny azivbemarkoló gondolatban hálásan emlékezett
őrli köve morzsolta szét fizikumukat és lelküket. Irgalom, szélsoaég's ügyvédek a jelenlk'-ző delegátusokkal szemben
részvét, szánalom még hírből sem volt Ismerés Vakondok tanúsítottak, elítélve azt a jegfosztó határozatot, amelyet m<;g M .jláth pü^pö^ről, köszönetet mondott a felavatást végző prelátusnak. Imáit, munkáját, egész életét
életet fo'ytattak. Azoaban n bölosek vártak Valakit, mert tud- meghoz ak.
ták, hogy ez sokáig nem mehat. Uég az apostolok és Kr>szfölajánlotta híveiért és paptársalért.
tas követői ls söieiBégbea állottak, Mesterük első (nagypénAa angol királyi pár Voronáiásl Qnneie. *<ájus 12-én
Sientmíse után a plébánián a papság, a kttlöatek) és második (áldozóssütörtök) távozása körükül mélyen folyt le VI. György angol királynak és feles^génsk Strathmore
megrendítette lelküket. De jött a Szent élek. bctöUé szivűkrt, lord leányának koronázási ünnepe. A rendkívüli pompával böíó kiküldöttek és egyesületek meleg, benső ünnepvilágosság támadt lelkükben, azonnal megvigaszta'ódtek. A megtar ott koronázáson a világ osakoem minden nemzete lésben részesítették az uj főespereat. Dr. Káazooyi
Vigasztaló reményt öntött a szenvedd, b-teg, szegény embe- képviseltette magát. A koronázás Idején ez írek »ok helyen
Alajos kanonok a központi papság, Sasa Antal a kerületi
rekbe s azok már nem zúgolódtak megbékéltek sorsokkal.
véres tű.totéseket reudezt'k.
A „Hindenburg- óriás l 'ghajú katasztrófája A H.n- pjptaraak, P. BZŐCB Dénes a Szent Perenc rend, KaAz ószövetségi ember lelke ü r e s voll. Nem lelkesítette
üt semmi, tompa letargiába esett Vad eriszak, Igazságtalan- denbnrg nevü óriás léghajó a repülés-technika, a néuiet avia- tucs Fjrenc esperes-plebánoa a szomsséd udvarhelyi
ság játékszere lett, elfásnlt m'nden nemes, jó és széppel szem- tika büszkesége május 8-án amerikai u jiu, a megé'krzéso és (Odorheiu) egyházmegye nevében köszöntötte; ugyanbűn Kapkodtak a nagy elmék tíz pontok után, hogy MkQk leszállása pillanatában felrobbant és töké.élesen elpusztult. csak a testvér egyházközség üdvözletét kosta dr. Nagy
megnyugodjék, de ntm sikerült, AZ a Bok pogány bálvány, A léghajó huszonegyezer tet'.e meg az utat az ooeán felett Lijos ügyvéd, dr. Pai Qyuia és dr. Haltrlch István
liiozonai életlrány ezt szolgálta. A bölcsek belátták e szörnyfl Ezúttal 36 ntas és 60 főnyi legénységgel szintén minden baj
helyzet lehetetlenségét, azért hangoztatták ha Valaki bsle nélktil érkezett meg a iakehnstl repülőtérre. A hatalmas usió orvossal együtt. A mi gjeient UdvöalŐk sorában láttuk
nem szól e lelkekbe s nem segít, elpusztulnak.
hajó már csak ötven méterre voi. a földitől, a megérkezett-k * helyi gör. kath. lelkeszt Vlád Izidort és a rendőrAz apostolok lelke is Qres volt, me't Rr sztus sok taní- integettek a várakozó közönségnek, amikor hatalmas robbanás főkapitányt is. Kovács Pál ref. pap kedveB, költői
rázta
meg a levegőt. A gép lozuhant é« mcgsemm'süU. Har- hangú besaédben szólott, a helybeli kereskedők ia
tása érthetetlen volt elittak, nem tadták megért ml. Első
pünkösdkor jött a Szentlé ek s az emberek Qres lelkét betö'- minckét ember mugbalt A kbtaszt óla az egész viliig >n mély Cdvúzöltek, aztán a különféle egyletek képviselői fejeztötte, mert a lelket, ilmét egyedül az igazság töittutl be. részvétet váltott kl.
A magyarországi oigányok most iii.uepelték 500 éves tek kl közvetlen, meleg hangon jókívánságaikat: Dr.
Szentlélek pedig az Igazság Lelke
éviordolójárnnak, hogy Zsigmond király őseiknek megadta Nagy Benlné a helyi ós zsögödl O.taregyiet, Wegerné
1
Az ószövetségi ember lelke p u s z t a volt. K veszeti
Földes Anna a somlyói (Sumuieu) Nőegylet, dr. Pitner
btlóle az akarat, nem volt ereje öom»gát megreformálni, tehe- a letelepedési engedélyt.
Arpidoé a Lsáuykiub, dr. Gál József a kath. Néptetlennek bizorynlt az élet nagy igaziágai megvalósítására,
pyenge volt vaUátl kérdések mtgoldásában Tudott his lenni
szövetség, Papp János főgimu. lgasgató az iskolák,
a harcmezőn, de a lé.haroban gyáva volt, elbukott. Az IgazSimó Ferenc BB ifj. egylet, Pálosi Gaza feiesiki tanítóság mellett rettegtek fellépni, féltek a vesztéstől. Az apostoegyesület nevében; végül a ssögödl (Jigedin) es a
lok lelke is pusz a volt, nem meittk Bikra szállni Kr.sztas
Eí SZ liuoep -lV.
p 41) -rí8 J)Ö- J(!>VI jubl- csíkszeredai (U^rcuraa C uc) egynástanacs tagjai tisze.velé.t Jött az első pünkösd az e őiség Lelke be cltötto a
lelkeket a azonnal bátran kiléptek a zárt teremből a világba k u o alkalmiból rz ifjusr>iţ bédo t t i 5 nngy pQ^pcké- t^legteb.
oi'í — rövid időközben m» cdi<.'or hos:a köaí-n-í az
s ezer veszély között ls elszántan hirdették az Igazságot.
A fogadás után népsa közebéd volt, melyen Dr.
drdélyi katboilkuHok fűpásiiprat. Eirő volt a .ChUí
if- odrrn világunk és életünk, daiára a sok techn'kal
elihaladástak, sokban hasonlít a pogány világhoz. A XX-lk L'POk" május 2-tki Majiátb aaáma, m ,-ly mélyei meg-' Kászooyl prdátus mondta as első felköasöntőt a kiBzázad lelke la s ö t é t , Q r e s és p u s z t a .
k^pó, csodás selch. ts-u ka'tlduiír' opb::n tiikrczfe — a nlyrj, Dr. Cslpak Lajos c. kanonok XI. Piua pápára,
Embereink életéből h.ányilk a fény, mfg-légedés; söiét 'jagy név ba latira s a kivételeB ngyérlség érinté- Majiáth Cs Vortuchoer püspökökre; Albert Vumoa
nem boldog a mai világ nem tnd ö ülni semminek, pedig
tunar a bivek nuvaben szóiait fel. Bűzeitek még Takomlortos a háza, ro"gvsn a kényelme. Hiábal ják mindenüvé: sire — a kiliöabüzJ ldi»kr'.-2dü'. !S".ítí. Mís mis volt kAc^ Károly ref. esperes, László Ignác, dr. Nagy Lajoa,
tessék mosolyogni, ha belQl vérzik a szív, sir a lélek. A gaz- iz egyéniség, a hang, az emiélr, a sti us — de mind
dag zugolóiik, a szegény nincs megelégedve a torsával. Kell •j-iseedobbtia; egyben: az Őíiin.c mtrle^s^gbeo. háiá- a vátos nev.ibon Bíró J >zsef alpolgármester; dr. Hirach
a Vigasztaló, hogy lelket öntsön az emberbe Akkor nem halad b>tn ea bensós^gben. Magnyi t az omiákezés kincses- Hugó sziporkázón saallemeB beszédben köszöntötte a
annyi irUlt, tébolyodott és megbomlott Idegzetű ronos az
*6t uj főespereat. A felköaaöntőkre az aj főesperes
tára s a gazdag lélekből mludruklre sugárzó d-ilpja° meghatottan
életuton.
válaszolt.
Embereink lelke Q r e s . Kutat az Igazság után, mégis áram micsoda zengést keltett annyi-annyi lélek bet I
Bíró Ferencben méltó fói fiával töltötte be a pttflzsákntoába téved. Elfogad ét bevesz minden reklámpiluiát, A N ívtelwu ezrek hédolatiban a azellem f-nye és mehogy Igazságszomját oltsa, de láza még fokozódik. Azért van lege árnd; ki; aki Irte, lo't okos tpniccs.-tl lá.ta el a pok a fó^sper^Bi széket. Buzgó papi élete, egyenea,
annyi vallás és szekta a világon. Igazságpótlónak használják.
ffrflaa jelleme o'yan egyéniséggé tesalk, akinek nem
Mivel nem e égitl kl óket, élttuntak s eldobják az éleiét ma- hozzá mindig eUátogato beteg püspököt s maga is a rang ad diBzt, hanem ő tölti meg a rangot órtókes
csaknem
annyi
beteg
emberi
testet
gyAgyitott
iseg,
guktól. Adjatok nagy gondolatokat, égési igizságokat nekik
és megmentitek. Kell az Igazság Lelke, hogy az emberek roiat amnnryi betíg lelket a pilspSk. Qyarfás E emér, tartalommal.
I-Sen áldása legyen munkáján.
(—t.)
tisztán lássák életük oélját és helyesen eligazodjanak a lét Willer, Bjga Alajos, a Majláth nemzedék Írója, B j',i-£fy,
kérdéseiben.
Nagy
Aatl,
A
szerkesztő
z
annyian
mások
a
lélek
Embereink lelke p u s z t a , Nlnos akarata. Ntm tud türnt.
Képtelen lemondani. Âlem akar jó lenni, ideges kapkodás mélyéből jövő, közvetlen és feledhetetlen sorodban
mlüdenS'-t. Igényelt nem hajlandó lefokozni. Lehetetlennek nyilatkoztak meg. A M*Jláth-szám értékes emléket
tartja az erkölcBl tisztaságot, a házasság felbonthatatlacságát emeit a püspöknek, de a Criki Lipik-nak Is. Uélti, — í'unepi beszéd, amelyet a csíkszeredai róm. kath. főFolyton azt hangoztatja: akarok megjavulni, de nem vagyok hogy Irék és olvasók m'ndlg hűségesek legyenek a gimnázium Hajláth-iinnepélyéa 1937. május ll-én elmondott
képes. Enervált az akarata, ebben hiányzik a tréning, a gyaDi. C s i p a k L a j o s . —
korlat. Sport- s divatőrület dühöng, rekordot ér el benne, de Mtjíáth-szellemhez — tollal, szóval, cielskedctiel
az akarat-gimnasztika elmarad. Nehéznek tünlk fel előtte, mert egyaránt; ez lesz sz Igazi, ércnél maradvdóbb emlék.
Kevés egyházmegyének jutott az isteni Gondviselés
kedvteléseit a szex alltás terén nem szeretné elhagyni. Inkább M gérd-^m1! ez a szám, bogy ott kapjon helyet — ineg- kegyelméből olyan r i t k a j u b i l e u m osztályrészéül, mint
a vallás erkölcs terrénnmát terra Inkognita-nak minősíti Kü- f deió módon — Dr. Bíró Varc-d jaleB tÖrténésBfink
a mi egyházmegyénknek. Az Egyházmegyének sorrendben
lönböző kábitósze ékkel narkotizálják magukat. Lombrozó
72 püspöke, bár megfogyatkozott testi erővel, de Isten keköpenyébe bnrkolódznak, hogy szentedé yelk-t s kleptománi- Uajláth püspökről szóló életrajzéban.
kan hajlamukat eltakarják. Azonban ezzel nem oldják meg a
M g olt álitunk a II ijláth-ezám mély hat i a és gyelméből megélhette a püspöki székben a 40. évfordulót.
helyzetet, utoljára a végállomásnál : elválásokban, vtniriás
korházakban és börtönökben kötnek kl. Ide kell az erősség vnrázsa alatt, midőn m^jus 9-^n, a mult vasÁrnsp, jött Ha semmi más jogcímünk nem volna arra, hogy ünnepeiQnaep?. D)Nlőtt lünk, már ez is elég volna, de ez nem akármilyen 40 év,
Lelke, hogy akaratot szuggeráljon, öntsön az emberekbe, hogy ta ifjúság kedves, meghitt jubiláris
talpra ál Itsa bennük az öntudatot és önérzetet.
a kápo-nában ünnepélyei szentm1 se vo't, tfooiţragjţiiUts li.inem „ M a j l á t h p ü s p ö k a p o s t o l s á g á n a k 40 éve."
A Szentlélek mindig mükölik — dolgozik a világban. avatással. Dr. Cslpak Laţoj c. tanotok 34 ifjú: ava'ott
Az isteni Gondviselésnek csodálatos utja az, ahogyan
Sohase volt nagyobb szükség a Szentlélekre, mint nap- fel Mária leventéjévé. Tanári kar és Ujusái a sz mt- bozzánk jritt. Mint ment ki erről a Székelyföldről jónéhány
jainkban. A világot egyedül osak az mentheti meg, ha visszatér az elhagyott vallása útjára éB íz első keresztények hité- misét és áhítatát szeretett püspök atyjáért ajánlotta fel. évszázaddal ezelőtt egy nyilt e&zii, életrevaló székely kurta
vel és áhítatával kéri s várja a Szentlelket. Jöjj el Szentlélek Djlután 6 órakor volt a műsoros ünnepély. Aa ifjúsági nemes az akkori Nagymagyarországba szerencsét próbálni
Isten, a mat világ emberének lelke s ö t é t : világítsd és vigasz- énekkarok gyönyörű összhangba! dalokat zengtek a és becsületességével székely életerejével egy hatalmas ditald meg; ü r e s , öntsd belé az Igazságot; p u s z t a é s d'á.oi püspökének tiszteletére, S«rkadl E ek zenetanár nasztiának, a M a j l á t b - d i n a s z t i á n a k l e t t az ő s a p j á v á ,
g y ö n g e : testünk erőtlenségeit védjék magas kegyelmeid.
kip óbált vezatísével. U>ga a kiváló mester is heged it amely család annyi kiváló katonát, államférfit adott a maBár az első pünkösd ünnepe ismétlődne meg mostanság
ls: a Szentlélek visazaadi.á az embert újra Istennek, égnek fogott K Kovács Glzikell^m^s zongora kísérete mellett gyarságnak 1 Es aztán ennek a családnak utolsó gyönge
és önmagának, f'lvaaóm, légy rajta, hogy legalább nálad ez alragadia so ó-jftval a közönaégt-l. Sándor L'.szió Vli-es virága: Gusztáv Károly grót évszázadok múlva ismét átjött
meglegyen. Segíts magadon, Isten ls mtgseg 11
alkalmi ódát mjndoit a pU»pHkrői; a ha e fensAge? a Királyhágón, hogy minden buzgalmát annak a földnek
jellegű Urai versnuk egyik tárgya az emberi kiválóság, szolgálatánRk szentelje, ahonnan őse egykor kiszakadt. Az
P. Béthy Apollinárlsz.
akkor az ctakugyan móitó tárgyat talált a püspökben. isteni Gondviselésnek csodája az, hogy az egészségileg oly
KdlönŐBea kiemelkedőit a műsorból dr. Csípik Lsjos gyönge fiatal pap ezen a földön 40 évig dolgozhatott, hiszen
tanár remak ünnepi beszéd \ melyben a hálás lélek szinte a halállal volt eljegyezve, a drága jó édesanya, titokelmélyedésével, a tanu't Irodalmárflaom mii vészeiével ban hányszor elsiratta s mégis ő lett az egyházmegye legMájus 10. A május 10-1 nemzeti ünnepet országszerte
fényes keretek között tartották meg. Vármegyénkben Is min- rajzolta meg a püspök emberi éa főpásztorl egyénisé- tovább uralkodó püspöke.
denütt hódoltak a nap jelentőségének. A he:ybell Onnrpségek gét, odavaráasolvánfigyelmes hallgatói elébe az Ifjú tág
Pedig micsoda súlyos terhet vett vállairal Hiszen ez
Impozáns pompával zajlottak ie. Az ünnepet bevezeti hálaadó nagy püspökének vonzó, feledhetetlen azelleml arcélét.
az egyházmegye a régi Magyarországnak is l e g n e h e z e b b ,
istentisztelet után a hadsereg és katonai előképzők dlszfelA szép beazédet lapunk más helyén közöljük.
vonnJása következett, amely után Cluovármegye Prefektusa
legtáradtságosabb m i s s z i ó s t e r ü l e t e voltl Területe egy
fogadta a tisztelgéseket.
Uárton Botond, Rimeg Aladár éa Bratlnka J nő egész ország nagyságával ért föl i s ez a iöld annyi nehézBethlen István a magyar költségvetés tárgyalása során diákok mély érzéssel s megkapó közvetlenséggel adták séget rejtegetett magában. Primitiv közlekedési utjai, hegytartott képviselohásl beszédében foglalkozott a román—magyar megegyezés ügyével Hangoztatta, hogy a kisebbségi elő Magyar Bálintnak a papi hivatásról szóló trilógiáját. völgyes, szakadékos tájai, klímájának zordsága, lakóiságénsk
kérdés rendezése szükségessé teszi a két állam kösöttl meg- A szalonzenekar Kodál" — Intermeazoj* móitó befeje- sokrétűsége, amely annyira megoszlott tajilag, vallásilag,
egyezés mlaél sürgősebb megkísérlését.
aáia volt a kedves, fe«i>,i.;C fianepélyaek, —t —a. fölemészthették volna még a legerősebb saervesetet is. Ea
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mégii es a föld annyira megfogta, hogy egyházmegyéjének Nincs most idö arra, hogy Majláth püspöknek ezt a törté- Hlsaen tudvalevőleg az angol királyi család vérében
tett hUeégeektijét megtartotta. Pedig mehetett volna fénye- nelmi jelentőségű munkásságát méltassam. Erről emlékestem magyar vér Is foly. a Ebédelek vére. Egy • XVIII.
sebb poziciókba, de mikor ezt a löidet annyira meglehet meg a Csíki Lapok Majláth-Unnepi számában, ahol rámu- raáaadban készttlt Rhédal cialádfa vaa birtokomban
szeretni I Todom magamról. En is igy jöttem évtizedekkel tattam arra, mint hódítja meg az ifjúságot egyéniségének több eredeti Rhédsl okirattal, köztük az alább ismerezelőtt, engem is azután sokat csábítottak, de Erdély föld- istenadta adományaival és buzgóságával, mint segíti át a tetett végrend siette); e családfa törzsére egy férfi és
jének varázslatos szépségétől szabadulni nem lehet.
serdülő kor vajúdásain a küzködő szegény kamaszt és alakit egy női arekép vau festve, előbbi alá: Aba rex HunSok-sok értéket hozott magával erre a földre. Mit belőle uj nemzedéket. Tapasztalnia kellett, mennyire lehe- gáriáé, utóbbi slá: 8 troiţa regina soror Stnphanl —
hozott? Grófi címet? Azt is! Vagyont, gazdagságot? tetlenség a régi kiégett szivü liberális nemzedékkel uj | elsőssel. V igyIs eszerint a cnlád ősatyja: litván klAzt is 1 De nem azért, hogy ezzel büszkélkedjék, hogy katolikus világot teremteni és ezért vállalta ezt a fáradságos, rá'y testvére Sirolta volna. A történeti kritika ntán
gazdag, elkápráztató püspöki udvart rendezzen be msga éjt-napot igénybevevő munkát és igy lesz Prohászka Ottokár csak annyit föladhatunk el okiratok által bizonyítottszámára, hanem hogy ebbOl a tejedeimi vagyonból jusson püspök mellett sz uj katolikus magyarság nagy alakjává. nak, hogy a Rhédsy család eredete as Árpádhásl
minden szerencsétlen elesettnek, hogy két kézzel adjon in- Ez lesz B legmaradandóbb Majláth püspök életében, ez királyok második ssásadálg oyu'ik vlBsaa. A család
tézményeknek, hogy ebből a családi vagyonból széles egyház- emeli alakját történelmivé, itt növekszik egyénisége min- caaknom ezeréves történetének legjilen'ősebb eseménye
dig nagyobbá, amint majd kialakul a megfelelő, szükséges blsonvára aa, amikor 1657-ben Rhédal Ferenc Bsemélyémegyében templomok és iskolák épüljenek.
ben Erdélynek fejedelmet adott. — Ifinket azonban
Hozott magival fény es szellemet. Érdekes az, hogy történelmi távlat.
Dehát minket még nem a történelmi távlatok érde- ezúttal a nagymuVu családnak aa angol királyi csaMajláth püspök szellemének nagyságáról ritkán szoktak
megemlékezni. Ennek okát abban látom, hogy szivének kelnek, hiszen ez a nagy szív még itt dobog közöttünk, láddal való vériig! kapcsolata B a család egy tagjágazdagsága olyan csodálatos, egyéniségének varázsa annyira még nem faragjuk márványba Majláth püspök alakját, bár nak előbb ér ntatt végrendelete érdekelnek.
A gróf Rhédei család két U'O'BÓ féifl tagja Adám
lenyűgözd, hogy szellemi képességeit feledni látszanak. Pedig márványszobra itt díszíti szinpadunkat. A mi ünnepségünket
Majláth püspök akkor is nagy ember lett volna, ba nem meleggé és bennsőségessé az teszi, hogy ma is közel érez- éa László voli; ntóbblnak, ki erdőszentgyörgvl (Sankerül püspöki székbe, hanem szavával vagy tollával irta zük e nagy Bzivnek minden dobbanását. Tudnuuk, éreznünk georglu) d« padurt) kastélyában lakott s 1836-ben
be volna nevét a magyar katolicizmus történetébe. Akik kell nekünk is, az egész katolikus Csíknak is, mennyire halt m«g, Bíró Inczédl Ágnestől született egyik leánya
látták és hallották őt nagyfontosságú gyűléseken elnökölni, s z e r e t t e M s j l á t h p ü s p ö k e z t a f ö l d e t , l a t i - Claudlna volt, ki WUrtpmberg Bindor uralkodó herahol annyi külömböző eszme és vélemény csatázott egy- ban első főpásztori utja ide vezette a csiksomlyói Mária ceg neje lett; kora egyik legBzebb és legműveltebb
mással, azok meglepődlek bámulatos, szintétikus elmeélén, lábaihoz s attól kezdve nein volt év, hogy néha többször nője, aki 1841-ben Becsben egy nagy katonai eaemlén
ahogyan a chaotikus vitatömegben megtalálta a leghelye- is el ne jött volna hűséges, katolikus csíki székelyei közé. lováról Iee»ve, halt meg. Cisudlna és a másik leányon
sebb álláspontot és azt ugy tudta megszövegezni, hogy a Megérezte, hogy szent ez a föld és neki is itt kell küz- klvttl egy fii ÍB volt Rhédei Lászlónak: Fererc, akik
legszögesebb ellentétben állók is megnyugodtak. De hát delmes munkájához erőt gyűjtenie. Mennyire szerette ennek mindhárman a wirtembergi királytól atyai nagyanyjuk
persze a s z i v g a z d a g s á g varázsa minden egyebet háttérbe a földnek minden szépségét: fenyőkoszorus hegyeit, selymes- nevéről a Teok hercegi elmet kapták. Ttck Ferenc
szorított. Az érzelmi gazdagság egész skálájának szinpom- fúvü völgyeit, csodáshatásu vizeit (a ZBÖgodi Szentvér vizé- hercegnek Mira E'fllka comhiidgei hercegnővel való
pája ragyogott iöl benne. Nem tudjuk, mit bámuljunk in- nek gyógyító erejét a világ minden gyógyvizénél nagyobbra házasságából született Teck Viktória Mária hercegnő,
kább : esztétikai érzelmeinek finomságát vagy etikai vilá- tartotta), levegőjének kristálytiszta lényét és ózonját. Ön- V. György angol király neje.
gának mélységeit V E két érzelmi világ ikertestvér. Amilyen kéntelenül eszembe jut, hogy amikor Petőfi eljutott a SzéHogy: az angol királyi cBalád büszkeséggel gonszenvedelemmel munkálkodik az etikai világrend kialakí- kelyföldre, az volt a vágya, hogy végleg ide költözik, dolt mlnd g magyar véraégére, mi sem mutatja jobban
tásán, éppeu annyira el tud merülni az esztétikai szép élve- Majláth püspök is emlegette, hogy boldog vágya volna mint az, hagy nem egy Ünnepélyes alkalommal (magzésében. Különösen szereti a zenét. Eppen e helyen voltunk nyugdíjas öregségét itt eltöltanie. De ha már nem tudja itt hívás) adott lehetőséget mée távolabbi m tgyar rokotanúi, mennyire megfogta lelkét a klasszikus muzsika, hogy leélni életének végső éveit, titokban arról ábrándozott, hogy nainak is e rokoni visaony fsntariáaára.
azért, legnagyobb szenvedélyéről, a gyóntatásról is meg- talán majd itt éri a halál s akkor végső akarata szerint
Amikor as angol király koronázása alkalmából
itt temeBsék el valamely kis székely falucska kicsi teme- e lap hasábjain felujltjuk ez Ismert dolgokat, egy eddig
tudott feledkezni.
tőjében, ahová bizonyára el-el iog menni a püspök sirhal- nyilvánosan nem Ismert R^rtei végrendeletet ismerEs elhozta magával megvesztegetően kedves egyé- mához egy székely anyóka és el iog mondani lelkiüdvösniségét, amilyennel csak kivételes esetekben találkozhatunk. ségeért egy Miatyánkot. De nemcsak a püspök szerette ezt tetek meg. K s-Rhédel gróf Riédel János, Míria TdEgy csapással meghódítja az erdélyi katolicizmus mindeu a katolikus megyét, snnak katolikus székely hiveit ez a réila foi»éges császárné és királyné camerariuss, a
rétegét. Legyen szabad ismét magamra hivatkoznom, amikor n é p i s n a g y o n m e g s z e r e t t e és szivébe zárta Miri a T.rézla badirend keresetre vitéze, generáleunek az egyéniségnek csodás erejéről beszélek. Harminckét szeretett püspökét. Mert a nép szive csalhatatlanul meg- ni alor, a nem°B magyar testőrség főbadnagva B csben
1767-h«n általa Bajáikezüleg slálrt, gróf Teleki Jázsef,
esztendővel ezelőtt egy szegény álmodó szemű pesti diák érzi, kik szerstik őt, kik dolgoznak érette.
gróf B ithlen Bér dor, gróf Toidalagi Ferenc, N igy
levelet irt Erdély püspökének. Már nem tudom, mi lehetett
De mennyire kell hogy átmelegedjék a szivünk annak
abban az együgyü levélben, de azt tudum, hogy Majláth a tudatában, hogy a/katolikus Csíkban is a mi i n t é z e - Sámuel és Hósa Liszló lacuk által előttemezeti, mlndpüspök e levél hatása alatt eljött a pesti Üllői-ut 7. Bzáma t ü n k e t szerette ' a legjobban. Szerette már skkor is, mnţluk által p?csétMkkel ellátott végrendelettel végalá egy kis diákszobába és ezzel az a diák ennek az egyé- amikor Csiksomlyón élte évszázados életét. Szerelő aggo- rendelkezik örökölt ősi és pz^rzbtt jogairól.
niségnek bűvkörébe belekerül, ugy belekerült, hogy ezt az dalommal gondolt arra, mi lesz ezzel az intézettel, ha elA végr«de!kező gróf Rnidel János Raédei CIsu
áramkapcsolatot csak a halál tudja megszüntetni.
kerül a somlyói Szüzsnya segítő közelségéből. Mindenképpen dics herc-g \V irtembprg Sandorné nagyatyjának, grtf
Hozott magával s z e n t derűt, amely mindig mosolyt szerette volua ezt megakadályozni, mert attól félt, hogy ha Rhldtd Mihá'yusk az (das testvére volt.
A végrendelet egó»a iv terjedelmű, igen szép
csalt, varázsolt a fáradt arcokra. Nem szerette a Csssius- elkerül ounan — megszűnik az az erőiorrás, amelyikből
arcokat, nincs is rajtuk sok szeretnivaló. Ő maga a nagy merít, amitől nem akarta a csíki ifjúságot megfosztani. De formában van tiállltva. Katonás rövidséggel megírva
szenteket jellenző derűvel és mosollyal járta mindig élet- aztán megszerette a csíkszeredai fényes palotát is, a pom- izenegy pontban, de rövidsége mellett IB kicsendül
útját akkor is, amikor az véres keresztút volt. Hozott ma- pás panorámát, a Hargita hatalinaB vonulatát, a csöndes b«lőin a rokoni szenté', a család vagyoni eu'ya, biz
Iránti éraék, a nobile oiflcuu.
gával é l e t s z e n t s é g e t . Olyan püspöktipust alakított ki, árnyékos parkot, a meleg és meghitt kápolnát. 11a fáradt todtá*a s a közérdek
;
amilyent soha azelőtt nem láttunk. Ó volt a: P ü s p ö k . vagy kimerült, idejön megpihenni. Sokszor jön ő ide gon- Dominá jt p=>dg végintézkedését az, bogy Rv.'dsi Jinos
Amint azt egyik laikus ismerősöm mondotta, ő másképpen doktól terhelten, idegeiben és lelkében összetörve, ds itt gyermektelen volt. A végrendeletből csak azokat a
a püspököt el sem tudná képzelni, mint abogy azt Majláth mindig fölfrissül, mi őt csak kedvesnek, derűsnek, finomnak r4BB»ket Ismertetem (a mai Írásmódhoz alkalmazkodvt.)
püspökben megismerte, megszokta és megszerette.
és szeretetreméltónak láttuk és ismertük. De legjobban fel- melyek a kérőbb! \V;rtemberg Stadirné n»eyst;.jsra,
testvérére vagyis Ríédól Mihályra B
Ilyen adományokkal lépett Erdély földjére. Hozta a üdíti ez a csíki ifjúság. Mindig mosolygó derűvel megy a v^grerdftl'fffő
három
közintézményre
vonatkoznak.
közéjük,
gyönyörködik
pirospozsgás
arcukban,
szemüknek
zelos domuat, az a n y a s z e n t e g y h á z
szenve„Lévrn In nekem — Írja a végrendelet 1. pontjád é l y e s s z e r e t e t e és megkezdette apostoli útjait. Nem tiszta tükrében, leiküknek romlatlaneágában. Mondották róla,
hiszem, hogy volna ennek az Egyházmegyének egyetlen hogy talán nem szerette a csizmát s a székely harisnyát, ban — mostan Is feles cpitallsom, uţy vásár ott vagyis
zuga, egyetlen kicsi, diasporás faluja, vagy telepe, ahová csak a rövid nadrágot, de ezek nagyon rosszul ismerték 'qurá't jószágom éa ba I-ten még eletrmbrn tovább
többször élete kockáztatásával is el n-íin jutott volní. Nem Majláth püspököt. Csak a nyers durvaságot n>-m szerette ia kedvea, sz én atyámfliiboa való Bzeretetem többre
hiszem, hogy a terjedelmes Egyházmegyének egyetlen hivője és éppen azt akarta, hogy ezt ugy vetkőzzék le, bogy azért Is még engemet ösztönözvén, mlod aa ezután leendő
is szemrehányást tehetne neki: azért veszett el, mert a tartsák meg lelki romlatlaneágukat és ezt vigyék át az is- pqalzlt otn Is, nem másra, hanem teBtvéröcaémre gróf
Rtéd 1 Mihályra ós testvérbátyámnak gróf Rbédtd
nagyúr püspök vele nem törődött, őt elhanyagolta. Pro- kolából az életbe is.
gram m ja az volt, ami a legnagyobb lelkirokonának, X. Pius
Kedves Fiaim 1 Ti nagyobbak 1 Ti még élvezhettétek László u nak két gyermekese, úgymint gróf Rhedei
pápának: Restsurare omuia in Cbristo, hogy ezt hogyan ennek a nagy szívnek minden jóságát, ennek a léleknek Ádámra éa Ferencre szálljanak Ilyen módon".
valósította meg, azt a negyven év megmutatta I
sugárzó erejét, Ti még hallhattátok meleg, szívig ható
A 2—4 pontokban részletesen megjelöli, bogy a
Es micsoda negyven év ! Három, merőben külöm- csengő hangját. A mai jubiláris Ünnepnek egész teljessége két teBtvér-örököB mily javakat örököljön 8 gondoskoböző korszakot foglal ez magában. Az első 17 év még és melege kell, hogy sziveteket hatalmába kerítse. Legyetek dik arról, bogy ha valamelyiknek magva saakad, öröaz úgynevezett béke korára esik. Igaz, h<>gy ez a korszak boldogok, hogy még ti a keblén pihenhettetek és e nagy költ javai a máalk ágra azálljon. Hogy a családban
a kivülnézők számára Majláth püspök életében boldog, derűs, szívtől tanultátok meg az életirányitó nagy gondolatokat és maradjon ugy ŐBÍ, mlrt szerzett vagyona — ezért BK
említett közelebbi férfl örökösök kihalása eBetéo, a
l'ényes lehetett, de csak ő tudja, micsoda kemény küzdelmet elveket.
Mélyen tisztelt L'uneplő Közönség 1 Tedeumos hódo- távolabbi férfl ágou levő Rbédei rokonokat tette várokellett lolytatnia ennek a liberális, josefinista szellemtől áthatott kornak keményszívű nemzedékével, milyen ellenszenv- latbau boruljunk le ebben az óráhan az Isteni Gondviselés mányosokká: gróf Rhédei Zdgmondot gyermekeivel,
vel nézték ebben a korszakban Majláth püspöknek eleven előtt, hogy Majláth püspököt nekünk ajándékozta, közénk esek kihalása «setén gréf Riédel Farkast gyermekeihitét és aktív katolikus programm ját. Élnek még közöttünk hozta, 40 esztendőn keresztül élvezhettük apostoli muuká- vel. Végűi * Rbed'dek férfl ágon klbalása tsetén örököebből a korból ilyen liberális szellemű férfiak, akik előtt jának niiuden gyümölcsét és gyönyörködhettünk e csodá- dévé az trdályl református egyházat tette.
ellenszenves, sőt gyűlöletes minden katolikus aktivitás és latos nagy egyéniség minden szépségében. Lesznek még
Közérdek» a végrendelet 5. ÓB 6. pontja: M ntminden lelkiség, akik nem szűnnek meg 40 év után sem ennek az egyházmegyének nagy, kiváló püspökei, akik talán hogy én aa én életemet hsdl szolgálatban töltötteir,
értelmük fényességével, tevékenységüknek erejével nagyokat hazámban hoBszas mulatásom nem volt, ottan aa Iiten
kritizálni a püspök hithüségét és buzgóságát.
Aztán jött a második korszak, a világháborúnak fognak alkotni, — s sdja Isten, hogy legyenek I — de házának é< elnjomatott tccleslájának keveset szolgáltam. állítottam ugvan a Marosvásárhelyi (Targuvérzivataros esztendeje. Amit cssk hivei külön-külön átszen- M a j l á t h p ü s p ö k e n e m l e s z s o h a !
vedtek, az a szenvedés mind az ő szivén ment keresztül,
nem szűnt meg egy percig a-m imádkozni a frontokon vérző
gyermekeiért. Teljes egészében átszenvedte l'Jll'i-ban a szélrózsa minden irányában szétszórt nyájának küzködéseit és
nem tartott mértéket a segélyezés ezer útjában és fajtájában.
A nagy lelkeket jellemző határozottsággal látta meg
egyházmegyéjének, híveinek uj helyzetét a harmadik kors z a k b a n , az impériumváltozás után. Szavával, példájával
megmutatta az utat, amelyen az itt élő magyarságnak haladnia kell. Hogy államhüségét sokan kétségbevnntáh, hogy
lehetségesnek tartották: a püspöki esliü cssk elrepült szó
és nem szentség számára, azzal nem törődött, megszokta
már as ilyen gyanúsításokat és kristálytiszta szive és lelke
mindig ugyanaz maradt.
Ha semmi mást nem csinált volns, minthogy egyházmegyéjének 900 esztendő óta a l e g m u n k á s a b b mintap ü s p ö k e v o l t — ez is elég volna nagyságának értékelésére. Da a nagy embereket az jellemzi, hogy van egy nagy
szenvedelmük, amelyet a kortársak sokszor szeszélynek vagy
uri kedvtelésnek tartanak, de amely idővel korszakalkotó
tényezőnek bizonyul. Majláth püspöknek ez a szenvedelme:

a diákpaztoráoii,

az qj ganerioió megteremtése,

Egy Rhédei végrendeletében az uj
angol király dédöse mint örökös.
írta: Dr. Nagy Jeni.
A két u'olsó esztendő gyors egymásutánban nagy
es< méayekben volt gazdag az angol királyi család
törsóneteban. V. György klráy alig bogy megülte
uralkodnának huszonöt év se jubileumát, a féld minden
részére klterj-dő birodtlmsnak népd hódolat a kíséretében, már 1936 januir havában bekövetkezett halála
gyászba borította a n igy birodalom népeit. A jubileumi
ünnepléssel járt fényt a gyász pomp&ja hamar vá'totts
fel. Astán mint a fl m, gyorsan gtrgett a további ls.
As nj királynak, VIII. Eduárd-sak nagy ünnepségek
közt történt trónfogialását, meglepetésszerűen követte
regény« körü nnnyek kösölt a trónról való lemondása
és as uj király, VI. György trónfoglaláaa s most be
fogja fejesni a változatos eseményeket aa a koronásáé,
melynek fénye minden képzeletet felül mul.
• magyar népet bOlSalegea saempoitból ia érdekli
aa angol királyi családnak e viltoiatoa története.

Muret) R'formaiam Colieglumban »gy perpetua alun
ólat és aa Udvarhelyi (Odorhelu) Reform 'tum gymnáa umbaa la máit, melyek tartasára 1000 forintokat
cedat am", most pedig előbbinél tíz, utóbbinál hat
alapítványt tesa s egyben a kolosavári (C'ui) cuileglumnak 8000 forintot hagy.
A temp'omobat és iskolákat fcntBrtán és segéyező
erdélyi főurak egyikét Ismerjük meg Itt Rtiéd»! J*oo<
generális tsemólyében. Es eaen a nyomdokon baladt
i végrendelteaő testvére, Miháy fiának Rbédel-Teck
F-renc herceg leánya: Viktória Mary angol királyné,
amikor segélyével restauráltatott aa óal földön Erdőtsentgyörrv'rfn (Stngeorglul de paduri) ősei temploma
aa Ur 1936 Ik esztendőjében.
A világra Bzóló angol koronárásl ünnepségek
alkalmából emlékezzünk a régiekről, a Riódeiek ősi
földjén, a Székelyföldön, egy végrendelet kapcsán is,
melyben a testvér magyar főnr aa Ifjú angol király
igylk ősnülője javára tett vógmdalkeaóat.

Egy alig használt, hosszuhajós .Slnger"

varrógép eladó. Olm a kiadóban. 1-3
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A Qyilkostó monográfiája.
Ugy általában ssereiek a multbac torolni, no
Száa éve annak, hogy a Gyilkos tó országrészünk
®K — sajnos — Idám la van eaekra bővan. Iţy került a kaiembe BoruemlsBsa János bárónak 180 ave* legcsodálatosabb természeti szépsége megszületett. Rt
„Eítvéli időtöltése*, melyet — es a kamaráéi Oa Hu huszonhét évre 1865 ben a nagy ssékely Orbán Bilázs
nyad vármegye fólspánl tisztséget viseld magyar nr — őízinte lelkesedés és elragsdtatás hangján Ír a tó és
a bosBsu táll esték Időtöltésére ssánt. Külön kl ls tér környéke páratlan voltáról a Hazánk és Külföld clmü
erre aa „elöljáró beszéd'-ében — ahol nemsete nyelvé folyóirat hasábjain „Kirándulás a GyllkoBtóhoz' clmü
hes való ragasakedásáról Is tanúságot tesa — esekkel cikkében. Tudomáfuik Bserint ez az első IráB, amely
a sorokkal: .Térek már kesedben lévő mnnkácskám- közvélemény figyelmét a tó és környékére felhívja. As
hos Kedves Olvasóm s okát adom bátora ág oa cseleke- asóta eltelt 73 év alatt hasal ÓB külföldi tudósok e
detemnek : aa mely la nem egyéb, hanem, látván, hogy vidékről kösölt növény-, állat- és ásványtani dolgozaminden nemzet, annyi maga nyelvén Irt könyvekkel taikban meleg sorokat ssentelnek a természeti szépsébővelkedik és asáital magok született nyelvekhes való geknek 1B. Terméssel kedvelők Bslnea leírásokban öröaaereteteket világ eleibe terjesztik: bennem ia nemze kiük meg a tóhoz való klrándu áaalk emlékeit különtem nyelvéhes aaon szeretet uralkodik ÓB annak ter böző folyóirataikban és napilapokban.
m

jesstéBét Bsivemből ooajtom

Ezen közvetett propaganda folytán lasEu ütemben,
" űrre is céloztam, bogy de évről-évre fokozódik a Qyilkostó iránti érdrkiődís

nemű neműek hosszas eatvélyeket világ elé állitou a nagyközönség ktrében ngy, bogy Vákár P. Anhur
kisded muakácakámnak olvasdo;á'ásávat eltölthetnek * 1914 ben BBÜkBégesnek tartja kiadni BZ elBŐ Gyillostó-i
A könyv túlnyomó részét eyy szomorú aslnjáték Kalauzt.
foglalja el, aminek „Ijas hitét megveió leieknek BBB
A világháború alatt központi hatalmakhoz tartozó
badoB élete" elmet adta. Ezt a színdarabot valószínű- minden nép katona fiii fordu'nak meg nálunk, akik a
leg angolból fordította. Az előszó befejező részében világégés véreB emlékein kivül a vidék csodalatos
tess nmiltést a fordításról: .....minthogy as fordítás szépségének emlékeit ls magukkal vlazik me*Bzl ott
mostani világban dlcsóretaB, s j ilea Írót n <k példáiból hooukba éB háború után Is viB^za-visssatéraek hozzánk
vetetett (i. 1. a színdarab) és olyan dolgokról ven, már nem mind zoidon hadfi ik, hanem melegszívű
melyeket mpooként látunk B tapsBBtalunk. Mindezekért turimák. Et ae Időpont egybeesik a nyugatról jöt;
tehát Kadves O.vaBÓm kiváltom, hogy nem fáradsá turlimuünak, mint tömeg sportnak hozzánk való érkegomért hanem csak egyedül jószácdekomeit Illendő zése éB meghonosodásának az időpontjául.
eiplékeaésael légy felőlem: Aa méhek Is mézekkel,
A főhatalom változásával a vármegyénk az ország
nem mind uj találmányokkal dicsekedhetnek, mert középpontjába jut. A régi t Irály ság természetbúvárai
aatat különfeie virágokból ssedlk, de mégla csinálmá- és kedvelői mind nagyobb számban keresik fel &
nyok és mnnkájok nem kellemetlen s nem ls haszon- Gyilkostót. A rohamos in fejlődő ld?geaforgalom tud-ttalan, bátor (babér)u nem mindenképp! n tiezta legyen, lossá teszi a környék lakosság köreben a tó gazdasági
maradok neki d.... A a tind .rab öi .végezésbői" áll. ielentőaégét. R'vid pár év alatt fejlődésnek iodol a
A felsorolt játszó személyek mind angol nevek, a szín- G,llkostó-i üdülőtelep a szórván] osan bár és cáludato:
hely is London, tehát ez 1B amellett bizonyít, bogy a program nélkül a napi sajtóban megír dal aa Idegendarab fordítás, a szerző megnevezése nélkül. A nyel- forgalmi propaganda.
vezete ls roBBsabb a könyvben előfordu ó saját szer
Eonek aa idegenforgalmi propagandának akar,
zemónyeinél.
— véleményünk szerint is —jelentői határkövet ál tiA legérdekesebb az a két Ironikus bangu szatírája, tani Dr. Caiby Andor a „GYL kosíó* monogr.'tUja" c
amit még ma ls Időszerű éa órd-mes volna teljes egé- sajtó aiatt levő munkájával. A számos fenyíiépfilvé
szében leközö'nl.
:aiekkel és térképpel Illusztrált monogri-fi i tartalmazni
As elBŐnek „Amouretnek, egy bázl kutyse kának fonja a GylUo^tó keletkeaeB4n»k éB degenforgalmának
dicséretes élete" a címe. A máalk 1B hasonló hang- tortén»tét, az üdülőiéit p fejlődőét, mai helyzetét; Isnemben irott, valamivel rövidebb, lr*fás*bb mnnka. merteti a tó és környékóaek nöocy-, állat- és ásvanyEinek „ \z gonojz férjaknek d taáreie" c'.me.t adott. tanat, Gyargyó vidéke aü öríéncii nev-eeíességait és
Az elí-óc azzal kezdi, hogv aa a bltonyos Amoorette népművészetet, a környék turi taUr • du ó helyeit. —
született 1735 esztendőben E ba vize melleit Kölln Színes leirast bo/ a tó környéki v dá*zat és hulánevezetű faluban, zárjelbe odateszi, hogy bzért nevezi -zatról. Több cikkeit a sz*ryín JUTd Biny»v JVnoi,
meg ezen f*iu», hogy a kikutatásin a jövőben nefan-.d- Boga Ltloa dr., Nysrády K O.u \ Ciá'cy Mihály és
janak és hogy a szomszéd falvak ne vetélkedjenek Z»rug Lukéca neves sz.-,kirak irtuk. A könyv folyó óv
afelől, hogy melyiket illeti meg ez a nagy szerencse. iuiui bó köz^p^n fog me^j-leenl a saTZŐ kiadásában.
Mikor akkorára Béidült e bájadon, — Írja— a mamája E'ófijfttéRl ára 60 lei, köByvárael';ási forgalomban 100
külföldre engedi, erkö cselben megbízva minden klsáró leibe kerül.
Siivesfigyelmét feihlvjuV rá minden természetnélkül, bogy világot lásson. As utazás pokakoak m gart, AmoureUe ellenben ártatlan ea erkölcaös terme- kedvelődnek, de főleg azoknak, akik a Qyilkostó idegenszeiét megtartotta azután is, nyelvét Srm váltoslatta forgalmának gazdasági jelentőségét felismerték és
meg, Idegeneket nem majmolt le, a módiról ÓB egyéb enoek előmozdítását közérdeknek vélik, mint a moújdonságról olyan keveBet tartott, bogy kutya teraal nográfia Bserzőj*, aki muikajával eat a célt Igy ikszik
—1.
ezért együgyűnek tartották. Sífpiégónek mintában szolgálni.
vas, — s ebben hasonlít aBBzoayalnkhoc, — de ő erre
nem büBBke. Nem ül órákat tükre előtt, kendőzést,
H Í R E K .
funyeBltéBt utálja, semmiert fekete Jegyeket ábrázat— Majláth-ünnepaégek. G /rrgyóezentmlklós
jára nem ragaestana s a vett köntösit változtat-jl nem
akarja. Másokról rosszat nem mocd, a beszéde nem kath. közönsége két nBpoa ünnepsége»! ünnep^te ő<>z
megy tul a rossz es szép Időről s ha nem jawzlk ts, püspök atyjának 50 éveB p n p í éa 40 éveB püspökké
az Idtjét nem unj». Mondják, bogy Igen sokáig alszik sientelésenek évfordulóját. Mir 30-áo esle fel órás
és Bzünteien heverész, de ezt nem hibának, sót bizo- harangzujás jelezte aa ünnepség keüd^tét. Az esii
nyos jelnek tartják, hogy legalább apáról url házból csöndes órákban aa öregek, akik ismertek őt, könnyes
pztrmezolt. Végül azza! fejezi be, hogy legyen elég meghatódottsággal emlékestek a jósáffoa püspökre,
Amouretnek dicséretes életéről s c^elekc datelró! s kí- akitől mindég csak szüretet ÓB biztató jóságot kaptak.

vánja, hogy éljen ezután ls, csak az a baj, hogy ha- Május elsején volt az egyesületek közöa Bsentáldozása
landó és talán e'őbb meghal, mint aki esen erkölcsök- es a Fogarasy Intését növendékeinek hódoló ünnepkei nem dicsekedhetik.

sége. Vasárnap délelőtt as ünnepélyes azentmlBÓn az

QMjük

IWt^U.

pa/füWlAi
bános, legényegylet! einök, Labnd Antal B. leikéss,
legényegyletl Igazgató éB a tagok teljes számban. —
László Ignác plébános, legényegylet! elnök, BB egyleti
tagokhoz lelkesítő és buzdító szavakat intézett, méltatva a 10 éves multat és esen Idő alatt kifejtett
mnokát B kéri a tagokat, hogy ezntán ia ugyanilyen
ragaszkodással álljanak az egyesület mellé és dolgozzanak továbbra ÍB odaadó buzgalommal. Megköszönve
a tagoknak teljes Beámban való megjelenésit. Isten
á'dását kérve, a gyűlést megnyitotta. Ezután Saentpétery LÓBBIÓ legenyegyletl Jegyző felolvasta az elmúlt
ayüléa jegyzőkönyvét, melyben reámutat a mult OBStendőben kifejtett mnnkáara éB a megtartott külömböző szak-, irodalmi- művelődési- és társadalmi előadásokra, amelyeket hetenkint egy-egy este tartottak
meg az egyesület helyiségében. Megemlíti az egyesület
által az elmúlt esztendőben rendezett fagylalt és teaeetélyeket, melyekhez a senét as egyesület senekara
seolgáltatia, továbbá a szüreti mulatságot és a karácsony másodnapján éBte tánccal egybekötött müsoroB
eatály, mely a kalommal színre került Anday Ernőnek
.Htrangvlrág" című 3 felvonásos vígjátéka. As uj
tiBztikar megválasztása sorén dékánnak Sáska Ernőt,
Ügyvezető alelnököknek Janossy Belát és Zirug Aladárt, választmányi tagoknak Albert Balásst, Biónessy
Janót, Hoffmann F-jreccet, Páll Bálát; jegysőnek Saentpétery Lászlót és Benedek Láaslót; ellenőröknek Köllő
Vilmost és Tőzsér Bálintot; pénztaraoknak Gáli Zoltánt ; könyvtárosnak B;ró Károlyt és Molnár Jánost
piidlg a zenâkar vezetőjének egyhangúlag választottak
me^. A gyüléBt Labud Antal B. lelkesa legényegyletl
igizgMó leikesl.ő szava aárta be, feihiván as egyesület
tagjainakfigyelmét arra a nagy munkára, mely aa
egyeBÜlet 10 éves fennállásásak megünneplésével kapcsolatban, igénybe veBai a Kolping fiuk öntudatos áldozatkészségét.

B. L.

— A gyergyói esperesi kerület junius 13-án
hittan versenyt rendez a felekezeti Iskolák IV-lk osztályos növendékeivel. Riszteteket később köaöljük.
— A megvadult lovak letapostak egy ssékely gandat ugy, hogy sérüleseibe belehalt.
B meze Ferecc gydrgyóázjntmiklósi (Gheorghenl) muakaizereiő szorgalmas saakely gazda vasáraap reggel
a Gyiúot'ó melletti Likas havasra ment Bsekerével,
hogy BZ o t nyaraló ju íoknak magfelelő helyet késsltsen
e ő. Útközben a szénával töltölt zsákja egy lejtős helyen
a lovak közé esett. A lovak a zsáktól ugy megugrottak,
hogy az előttük lépdelő gazdát maguk alá tepervén,
összetaposták, úgyannyira, hogy a segítségére siető
gazdatársal már n«m tudlak rajta Begiteni és már hasafelé útközben a ssekörea kiszenvedett.
— A gyergyói esperest kerület tanítósága
folyó hó 21-án Takerőp-ttakon (Valea-Siramba) tartja
tavassi tanitógyüléaét.
— Siombaton belaő sóldségplao. Parélyon
ÁB sóskán kivül már szép ngorkákat ÍB árultak, ami Itt
még nagy újság, azért darabját 13 lejért meglehetett
kapni. Spárgának kilójáért 35 lejt kértek. A rántani
való c-lrke párját 30 lejen vették. Gomba 1B volt már;
szép tölteni való kucsma gombát, egy tányérral 3 lejéri
adtak a ssékely assBonyok. Hegyes söid paprika 2 lej.
Dughagymát ia még csak most láttunk elŐBzör.

tagjai járullak szentáldozáahoB, felajánlva
A másikhos félve merek hozzá kesdenl, mert a egyházközség
azt a fópáBztorufeeri, majd délután 4 órakor a katolttu*
boldognit Írója már régen meghalt £B igy még nekem eh ml Iskolák gazdag műsorban ünnepelték püspök
találják kikaparni a saememat a sertett hölgyek, bogy atyjukat. Szavalatok, szavulókórusok, énekkarok, ternamUrt nyúltamfcozzá aa Ilyesmihez. DJ azért megkoc- gyakorlatok
tánerzámok kbzött moadotta el László
káztatom ennek a rövid „méltató" kis munkának leg- I jnác ünnepi és
beszédét, melynek hatása ragyogó köcnyek
alább a bevesetőjét leírni, esetleg mit lehetek mást, formájaban ott
csillogott öregnek ésfi italnak szeméminthogy a megsértett nők haragja miatt egy pár napig ben. Gyerfyószentmlklós
táraadilma ünnepelt, hogy
nem mutatkozom aebol Bem. A többiért p dlg nem esael ls c«ak kicsiny részben
meg 40 évnek
felelek, mert as Író aaerint a többi résat egy buu éve minden goidoBkodó jóságát ésháiáihaBBa
saeretetét.
férjnél levő asszony mesélte el neki és én moat esetleg
Május hó 1-én nyitottam meg
— Laaaló Ignáo kerületi fdeaperea. Mir
csak BBÓról-Bsóra Idézhetem. Tehát mindenek előtt,
jelentettük,
hogy
László
Ignác
gyergyóssentmlklósl
ezzel kesdi: .As assaony, egy állat BB, melynek legvendéglőmet
főbb becsülete, hogy a f-irfl faleségül veszi, mWel erre (Gheorgbeni) plébánost kerületi főesperesBé nevezték OyergyÓBzentmiklóson (Oheorgheni) a László méra végre teremtetett, s as férfinak, mint főnek ak>ratva ki. A méltán megérdemelt kinevezés, aa egész váralá, paraccsoltatott, engedelmességgel vettetett. Ezt megye katolikus társadalmában oaztatlau örömet kel nök-féle uj házban, ahová régi vendégeimnek azivea
amely féifl tudgya s es bserent bázaB társát kormá tett. A hlvataloB beiktatási ünnepély május hó 23 án pártfogását kérem, kiváló tisztelettel
nyozsa, ha gonoss is, még ls dicséretes. M igában a délelőtt ' / . l i órakor fog végbemenni, amelyre aa egyház- s-2
KUJBUSZ JÁNOS.
feiflben a gonoszság sem dicséretes, de az ő gonosz község mindan tagját szeretettel várja. A beiktatást b
sága Eok d cséretea jókat okozhat as asszonyban: és Pdípa* nr képviseletében és megbízásából Cslpak L jos
talan erre intésett egy buss esatendeig f rjnél lévő kaooiok, c*ikss«rcdai főgimn. fiaevelő Intézatnak ré Modern osillárok, nikkelezés, ezüstözés
Nóvák fémáru üzemében, Qyergyó*
A B s s o n y állat: kinek dicaérete a gonoss ftrjakról gense fogja végesnl, akinek 6 éven át Bznbrégense
e képpen követkealk" -. Mégis jónak látom elhagyni a volt László I^nác mint gimnáziumi hittanár.
szentmiklóson (Oheorgheni), Oalea
további bárom pontban foglalt részt, esetleg as érde— .Viktória" három felvoDásoa operettet fogja
Reg. Ferd. 28. Telefon 73.
1-10
kelt férjek szíves rendelkezéséle bocsátbatom. Gon- B7lnrehoanl a gyergyóssentmikíóal (Gheorghenl) ref.
dolom nem kevesen vannak erre ráraoTulendók.
Nőszövetaeg május bó 16 án este. As előadás Iráni Elvessett egy nőstény fajvlasla vadáaskutya,
nagy érdeklődés nyilvánul meg városszerte.
fehér-barna foltokkal Gyergyóalfaln (Joseni) körAt ÜBANIA Mozgó hírei.
— A Gheorghenl Kolping Legényegylet
nyékén. A kutya „D.ana" névre hallgat. Külön
Mija» 16-én szombaton és május 16 in vasárnap evi köagyoieae. A gyergyószentmlklóHl róm. katb.
Ismertető jale, hogy a nyelve kl van lyukasatva.
.Koíplng" Legényegylet 1937. áprMls hó 27 én este 9
Mígtaláló 1000 lej jutalomban rissesttl. Kérjük
A LELKETLEN ASSZONY.
órai keadettel tartotta meg évi rendes köagyűléaét az
a megtalálót, a kutyát lapunk kiadóhivatalának
Modarn társadalmi dráma.
agyMttlet helyiségében. Jslsi voltak LiaalA I|aác pleitadnl, ahol a Jutalmat la átveheti.
i-g

Főszerepben: Loretta Jouog.
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SCHERG és ZIMMERMANN SZÖVETEK
gyári ler^kaíi árakban
beszerezhetők

KARÁCSONY JÁNOS-nál, M.-Ciuc.
L O. B-atlanu-uooa 13. saam.

Nagy választék bólée-árukban 1
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A baoau-i munkakamara közgyűlése.

iibsaolnt alkoholt termelhetnek Illetékmentesen (a törvény 46 Ik ssaka*aának módosított 4 lk bekezdése.) El
aat jelenti, hogy 80 liter 80 fokos vagy 120 liter 20
fokos gyUmölc^pá.loka főzhető kl évecta Illetékmentesen, m rl a 24 liter abnzolut alkoholnak ezek a
mennyiségek föleinek m?g. Ugyanénak könnyítéseket
hozott a törvény 169 Ik szakaszának módosítása Is.
Ehhes as eddigi 4 ik pont nián következő 5-lk pont
jön: „Htsonlóképen a bortermelők ia kaphatnak helyben áráBltásra italmérési engedélyt a 2 ik pont feltételei szerint, azok kivételével, akikfizetést élveznek aa
államtól, megyétől vagy községtől. A termelók városonként csak egy Ilyen ItalmérÓBl engedélyt kaphatnak,
aa eladást pedig megbizott utján 1B végeahetlk. Ha az
eladás megblaott utján történik, a termelők nem kötelesek benyújtani a 194 és 195 aaakasBokban irt Iratokat a Kereskedelmi éa Iparkamara véleménye ÓB aa
állampo gárságl bizonyítvány kivételével. Ezek Bserlnt
tehát a jövőben a teraie'óí is nyrhetnqk Italmérési
engedélyt városokban (léhát falvakban nem) As engedd y alapján a termelők árulhatják italaikat ugv, hogy
a vevők azt helyben r fogyaazthaBsáir, v»gy elvlhessék.
A törvény nem mondja, hogy csak a Buját terméseiket
átulbatják, de aa egész Bzasasz Bzövegét egybevetve
as uj 5 Ik ponttal, arra az oradményre ju'uak, bogy a
törvényhozó szándéka az volt, hogy caak saját termésüket árulhassák. Uţyanciak hallgat a törvény arról,
bogy követeli- j nz uj engedélyek tekintetében is a terme őlö:, hoív legalibbS hektár szőlőterülettel ricd^lk.ír.ziuek 1 Véisméoyüok szerint erre az eng^da'yre
nt m vonatkozik a Wrvíoy 197 ik azikaszának utolsó
bskezdése, f h4t kisebb területtel rendelkező termelők
IB nyerheinrk i'y enged l^t.
— Hslalozas. Ö«v. Farkas Bélánk ^üill. Berg
Teréz 74 év^a korában Cúkszeredá'isn (il.-rcurea C:uc)
m'ghall Ehuiytban Bmkó Jtkabné édesanyját gyaszo.ja.

Gyönyörű Cslkaomlyó,
Biicsőm, tul az O.tool
Multad éB Pdnkösdőd
Bennem ujjong folyton,
Bmnem njjong folytoo.
O.t rügyeztem én ki
Nylrfalombok alján,
Eji Szűz „rengette"
Kis bölcsőm a karján,
KIB bölcsőm a karján.
Multat keresgélek
Boldog-búi aarándok;
Öröm la, meg bú ÍB,
Hogyha Bomlyón járok,
Hogyha Samlyón járok.
Vén Ambitus, hol vagy,
Sok diákod hol jár? . . .
Búiul a csend . . . S lám, te
Mindég vidám voltá',
Mindég vidám voltál...
Fény hull a magasból
Rigl házhelyünkre;
Di örökzöld jut c<ak,
Si&nt ereklyét gyűjt-e,
Szent ereklyét gyűjtve . . .
Hogy kivegyem részem
Mind a régi iiből,
J>t tú-ok a begynél
Gyöngyöző borvizből,
Gyöngyöző borvizből.
S ezernyi emlékkel u
Var a .Klc^i Srm yó ;
Haj, da a sok nyírfa
Szomorúbban omló,
— Haialoavégii Bzerenosstlenségek. A hét
Szomorúbban omló.
folytmáo megyénkben fe tüaősa m3g^zsporodtak a
haíálosvégü sz írsnciédenség^k.
Kd önöten a gyerrav
Dalol a tribdirss . . .
kak között aratott a halá1. Korma István éa feleeé^a
Mégse' leltem én meg
cvergyóram*tel (R-m ttsx) lukósok a mezőre mentek
lfu tsm muzsikáját
do'goani, miközbea 3 eves P.t.iKa novü fi ctkájU.at
S ast a regi kt-pet,
nagyobb gysrmskeibkel együtt sz udvaron hagytak.
A«t a regi kepet.. .
A gyerotekdk jálBzsdszul kezdtnk s cs«k pv óra mu va
Főldea Zoltán. veüék
é'zre, hogy a kis flu ahliat Kjr->soi keed'.ák.
KíKŐbbdu a szomszédok la beleavatkoztan e'uba a muikaba, melyaok Borán a kútba fulladva találtak a sza— Borzalmas repülö-sserenoietienaég. Futó reucsétlen gyermeket.
— Bilogh Dénes és Varga Mihályfl^ódi gazdák
tliüké,'i< t-irjad; si a hír vtro«ui<b:in hogy Ciizcaicíi
(C csu) cözeiaben eg: katood rapiiőgép ietumnt 8» haiLOíot fricsltuk «s fuvaroztak a kö~sjg tózeiórea
pilot* IÚMC es kmrój > szárnyéi hiitak. Saemmaus ftitvó kő lányából. Min ciköíueu a faleő homokréteaeií
ülli.áji szerint ddtijuii níháay kör lelráta u.ao, ^ m'igcsu iztak s mindz^t embert oltemattek. A BJÍT>hsíör.jncjétlsniég szinoelyttől nahány azád lép-)ar>, ciHli-oíBg kóvati'.'Ztébea holjsainre siető gaedstk B tsimta fo dra szállót; a g^p — Pasru'ja hadoagy os lo<hot holtan. Vargát p dig tulyos sériiiésekkel szedCjnstantia D.mitrascu tis/itbsiydttes, az 18<q1&< gyér- ték ki a homokréteg alól.
— Bzabó Píter gyergyóbódosl (Hídoae) lakott
mukokicel kdzjibdd tartózeodó egyik CJÍCIÓÍ (C.cau)
t:iumi inkoiai tauitótói f-jlviiágoMiatsoka. kort a kolozs- Antii nsvú kéiáv^s fi .C'kájt a „Porotyo" p<t!>>U p írján
vári (Ciuj u.lránybaa, ut.jd ;ér:iépet tanumányoiiak ja;sii>dozott, mlköüben mc^céu^7o;t ós fejjel a vízbe
a «)ty-Hgy c gareita eisztvása utál jókridvüen feiazáiiot- zuhant. Juliska n<nü néaje pár piliaaat mu'v.t ársrataU. Kiiapiongekéa kózepotte éri 80—100 méter ras- vette a s»ererc4étlenségf-t ee öccse segítségére fi!fct«t\
gasjágrn a gep, aailior kanyart vntt B a aövetkuzó Aflasskág azouban nem lehstntt segit-jnl — h uo;t volt.
—' Léiard J jssef gytfríyótölgyasl ^Tjlsb-*;) •akó^
pillanatban ssatköni zuh»nl ala. Patruioa hadnagy
aio iasl msgbait, mi$ Duaiiir^cu tlsatheiyetius kór- JalUkft ntvíi kisleánya a „Putaú'j" áivt-zető bid 'iarbiíba száiiita^ közben szenvedeti kl. A gép teljesen fáján himbálódzott. Eţyen.'Uiyât VbSztette, a karfa biösszetörött. A bovesetett katonai Bzakérlő vizsgálat C-IU4ZOU a kősóból os a vúbe zuhant. Ciak másnap
fo^ja msgallspiianl a borzalmas szerencsétlenség köz- reggel, a községtől egy kllóméter távalságban dobu
vetlen okát. Az áldozatok Iránt a magyesSdkbely és psr.ra hu láját a foiyó.
kornyéken áltaiánoj részvét nyl VÍLU, m«g nemzitiaeg
— Szabó Jiasef 22 ávea gyar^yivárhegyí (V^rvU)
és f dekezMtre v.tló tekta'-et neikü!.
leginyt hirtelen kibírhatatlan gyonorgörcibit vettem
— Bereav ás paaatilla a legmakacsabb főfájást «ie. SíUiel azonnal útnak Indították a gyergyószdn;mlklósl (Gueorgheai) közkórházba. Sserencíésen meg
is elmulHsztjit.

Vármegyénk gyógyfürdői köittl különös figyelmet
érdemel a gylmeBköaéplokl (Luzca-da-jon) állomástól
700 méterre fekvő Bötétpatak-fttrdó. Gyönyörű fekvése,
nagyszerű begyl levegője és rhtumás bántalmakra
kitűnő hatása gyógyvize, vaeutl állomás mellett fekvő
adottsága — ennek e firdőo*k mindenképpen jövőt
jelent. Amióta mult évben Ktlfás József átvette a
fürdő tulajdonát, Irányítását és fejlesztésére különös
gocdot fordít, asóta Sötétpatak közkinccsé lett. A
mas tani nyári Bzezonra as uj tulajdonos fokozott lendülettel készül, hogy • fürdőt a k'Jsönség kényelmének megf-jlelőan tovább építse. A nyaralóknak, pihenést és gyógyulást kereső kösönsógünknek figyelmébe
ajánljuk, a gyimsBl havasoknak ezt aa Igaz gyöngyét,
amely olcsóságánál fogva és vaButl állomás melletti
fekvésével ls rövidesen egyik legkeresettebb üdülőhelyünkké fejlődik. A fürdót junlm 1-én nyitják meg.
A iuaca-de-josl megállótól állandó kocsljárat áll rendelkezésre.

DIÁK EGYENRUHA SZÖVETEK

20. seám.

LAPOK

A bacau-1 munkakamara, ahová megyénk Is tartozik május 9 én tartotta folyó óvi másod.k rendas
közgyűlését. Uizel kapcsolatosan lsmetelten meg kell
állapítanunk, hogy az ókirályságl iparosok, magántisztviselők és muikasok politikamentesen, emelkedett tárgyilagossággal beszéltek meg azokat a szikmebell ker
daseket, melyek nemzetiségre ós felekezetre vaió tekintettel az öüBzmunka&társbdilmat egyformán érintik.
Csiki (Ciuc) vonatkozásban a gyergyóditról (Ditrau)
és szárhegyl (L «zaraf) vo.t Ipartestületek szeánszainak
e;adt>sa szerepoit a közgytttéa tárgysorozatán, tízzel
kapcsolatosan a majdnem toljaa számban mtgj tloni
caiitl (Ciuc) klkü'dóstuk arra az álláspontra hülyéskedtek, hogy a kérdései Ingatia&olc jogi b?iyze;j meg
leijeseo tisztázat,aa a igy azoiat áruba bocsátani num
lohsl. Előadták, hogy az ÖISZJS erdjlyl (Ardeai) faloazlatoi Ipartestületük a 1-jgfd.sőbb SsmmiMHz^fcnel alkotmány ellanasseg c'mén inogtam idták uz uj ip t ö r vény ipartestületi vagyonokra voaisleozó iatezkeddSdit
éa k.figást emjliak a vagyonok birtoibavâfele elleu.
A legfelsőbb bíróság nem döntőit míg a kérdésben s
Uy a vitássá tett ingatlanokat nem lehet áruba bocsátani, annálinkább nem, meri szóira n9m ak&d vevő.
Est az áliáspoa ot sz ókirályságl jogász !; amarai
tagok ia magukévá tették s átmeneti határozattal oldotta meg a tanács a kérdést. Siótöbbséggdl kimondotta, bogy kedvező seminiiőizóki döntés eseten, a
számviteli törvény vonatkozó int^zsed sai alapján,
uyilvááos árverésen eladja a ditrlii (D.irau) ás azárhogyi
(Luares) volt ipartestületek s^ekhaaait, a osfolyt panzt
pedig kiaarólag csiki (Ciuc) kisiparos cjlokra fordaja.
A köagyülés emelkedett bzeiiamű határozati javaslatot logado'.t el a most kóazü-ó nemsoîi munkavédelmi
rendaldUörvjnoyel kapcjolatoiau is s kérte, bogy az MOBDÓVIZÉBE Mac*'* K tlsor Bsrr.xl A szâpsegilletékesek tartsák Bzemsiőit: os alkotmány numzetiaeg ápjiaa legfontosabb kivuoalmal A vízben feloldok!
és felekezetre vaió különbség nélkül minden állampoi- asváa^l anyagod, az ártalmas mész, bőrének ellengarnak biztoBl-.otla a muaka jogát s ahoz nyúlni a sége. O.lzza meg arcanak, bőrének frisseségét, ru
galmaaságat, a via puhltásával, mert a lá^y víz,
fennálló törvényes keretek között n*m lehü.
Tjbb kisebb j^lentőiégü, inkább közigazgatási szop bór. C<iak a közismert vöröa doboaban vaiódi,
jíiiegü B mogyjatet egyáltalán nem érla ő kardia le- kiűosrvo asm kspható.
targydlasa után a kuauri tagjii Bicurestlita u;aat»k,
— A tejelő versenyre való benevezést, batarabol lübb maz-um ipari és tpreí)«t>dj)mi iasíaaieay
meglátogatása Borán as „Alsvaru.* nyomd ivaiiaiatoi idsjét h Nd-neiti ÁlUUHuyasziési litézei (i istitu u N ils megtekintették, melynrk vazatoaege inat s z e m e l ő iioaal Ziot. h;ic, B»r. Dr. S oicovici 63, Bu:urosn),
figyelmességgel fogadta a vidéki testületet. A nijiyüzs-folyó e«l májuü hé 20 i^ meghosszabbította. A tejelő
b&BU vállaiitozás nagy-z^rii Uchrdkai bdrecdjZcB>nsk v»rs- nyra beu^vezhitó iiarmely fajta tehén, tehát nemmegtekintene u>an az intézmény a kamara minden o.iií H.cnjatallalt, hsuam fahar fijta tshsaek ls. Bávebb
egyes tagját mélynyomátu nyomdateimokk«l ajaad;- fjiriiagojliáíí a v^rmogyji főalljiorvod ad.
— Szeieskörü köakogyelmi rendeletet varkozta m»g.
nak május 20 ra. B jkurestl farrasbOi származó hir
szarlnt m. jm 20 on, amikor a hadbiróságok mliködéset
ssafcályjgo uj túr^ény óleibeiep, szaieskórj közzegyblmi
rsud i.ci j >leuU meg, amely különösen a katoaui vétségek nr.HU eliiéiieK búnietésHS szállítja le jelen°>ősoo.

KÜLÖNFÉLÉK.
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Felhívás !

Folyó évi méjue hó 20-ától keidódöleg
lakásomon: Merourea-Cluo, I. 0. n n c n 18.

nöi és férfi fehérnemű
szabászati és varró tanfolyamot
nyitok. — A tan'olyam tartama 6 hét, mely
Idó alatt a leggondosabb oktatást nyújtom
Beiratkozni lehet folyó hó 20-lg minden nap.
Nurldaány Eálmánnó.
SÍ—A

is érkeztek, di as orvoal vizsgala ot már nem erta
meg a görcsösben fetrengő legény. A korháil varóazabában kiBaenvtdett. Orvobl vélemény Bzerint gyomor-

mérgezés esete forog fson.
A cslkvacsárc^i (VáCsr^sti) erdó közelében judokat legeltető pásztorok egy
fenyő ágáo 50—65
év körüli munkás embor hulláját talalták. A bav.jzeieit
vIsHgálat mogállapltottn, h?gy az idegen 20 óráig logoit
i fan. A Cj^ndórseg mindent ^követei: a . u U BZcmelyazanosBágacak mi'gallapitása érdekében, de eddig eredménytelenül

Épitési pályázati hirdetmény.
Az oroizhsgyl ( D J S U , jud. Odorhs'u) róm. kath.
egyhásLözneg a tempiom an-pitesi munkálataira ezennel
pályázatot hirdet.
A pályásatok beadási halárideje : 1937 évi május
hó 31 io d e. 12 óra. — A köllsrgvetea és részletts
tervek fenntl egyhásköaségcéi megazertizheiŐÁ liletve
m -gnekinihetőt.
Egyházközség elnökaege.

— DIRECŢIONEA 80CIKTÂŢU DE VÂNĂTOARE D K
ROMANI 4
UERCURGa-CIÜC faoe eunosout membrilor sooletB(i, oft
Ministerul Instrucţlunel.
pr n Ddoizlune* M.nlsterla'A No. 7212—1937. s'a prelungit
Qimnaatul de bBeţi „Fetru-Bareţ"
pftD& la 31 Mslu a. o. T&labjlttatea permiselor de v&n&tcare
Hierourea-Oluoulul.
liberate la oursul anului üoanolar 1936—37.
1047.
— A CSÍK ZLBtDAI VADÁSZTÁRSASÁG 1UAZOA- 12 T 1087.
TÓ3ÁQA a tagok tudomására hozza, hogy a Minisztérium
7412—193?. sz. rendeletével meghosszabbította f évi május hó
31-lg az 1936—37. költségvetési érben klboosátott vadászjegyek
A helybeli álami gimnázium „P*tru-R«resa
érvényét.

Árverési hirdetmény.

— A bortermelők és kisüstösök előnyére
módosítottak a asesstörvenyt Az ervenyben levő
1932. evi április bó 22. i Bzeaetörvónyt most módosítottak, mely módosítás a termelőknek bizonyosan elő
nyüket bla osltja aa eddigi rendszerrel szemben. A módosítás immár törvényerőre emelkedett szövege a hivatalos lep 95 ik esáiyaban jeleni meg 1937. aprlils 4 en.
Aa nj törvény szerint ások a termalót, akik termésüket
maguk fóaik kl gyümölcspálinkának, évente 24 Uter
MfWMtott Vákár klayTiyendájábaa, Mewnrae-Ciafl

100 öl
tüaifára &r*j*n'BU>kii> 1937 évi maju i hó 17 ig bezárólag olfogíd.
Fizetést az átvétel után eazlözöl. ArveréBi feltételek aa Iskola irodájában naponta m gtekinthetők delelőtt 10-12 óráig.
Igazgató,
SP. TUDOR,
Titkár,
V. SPOREA.

