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Hüllőidre egy é»re . €4tl.Hlrde'tétl dijak a l»goloaribban számíttatnak.
Ki Iratok Mm adatnak viaasa
Nyílttéri kOzleméayak
dija •oioaklmk L»123,Ki«j'>*>lk mIádra v a s á r a a p

gazdaságilag felvevőképes k .n bhségl magyar társsdai- értekezleteit összehívta ÓB arra kérte, hogy
Kvzárás.
mai s ea a tudit megacéiorsa litt.rtá«át,
tehermsnte- cui npanyol kormány keaán levő eaanea wageralaltPOLITIKAI,
KÖZGAZDASAGJ
TAR34DALSU
I'éter és Pál napja i°gnsg)obh Unmp volt minden alti a tai u ás.ól smug' is fár ÍS
dt s<yatés
bitakodóbb:*», járck H8TILAP.
kiszolgáltatását követeljek. Mintán Anglia nem

,1'fi, szemében régeate. Ümep tolt, mciyet gond nél- könnyebben néz majd az é ' / á t ó vizsgák eleb«. É
11 . örömmel várt micden diát-, mert pb a ntp je'en- akkor újra elju nnk oda, be y oem less majd ez évt ne n« iskolai év bizírását, a diák acám&ra merhe zárás nj gond szülőnek 6a fverreicck a tie b>>oapo*
t.en szabadságol jelentő nyári vikáeló kezdetéi. FJI- iskolai év után. Uimea» i&Íüv'
09|taotiH &
- U{ !uk a tanulást, eltemettük a m'rd-nnpoa iz^ulást, bo.dog idődre emlékévvé«6 }:A ai^érd^melt piixaéttt
, ü^nón: pos fegyelmet es robmtuik a virágos nyárba,
, t-jtimeiltk nagy aaabadságba.

egyezett bala, Némeloncág ea Olaaaoreaâg küépett a

apsojol parlok elleeőrzéaéból ée saabad keaet
biztosított magának a spanyol vizeken. Idegekre menó
az t játék, aounyhől akármelyik percen háborús bonyoda'onj ez^rsnazhat. Aa elkövetkező eaemények kií : .,l inta'i.^nok. Da minden laében magukon viaeiik
» provokáláa jillegét. Minden attói függ, hogy a nyuţHlema 'ir, a hideg vérnek ft-naögea példáját mutaté
I<y volt es valamikor aem le olyan régen, amikor
angol diplomácia meddig birja ftkeaal a kéeaülődő
a-ţ
6 éa gyermek egyformán boldogan ünnepelte
Ax Uralkodó leogjeiwzógi
látogatása. (J.'alkirobbanaaokat.
-.u-t epodtol nevével megaaentaü juilna 29át. D> sége II
K troiy király jucius 2ő <to Lengyelországba
rv a'ait nagyot forda t a világ. R «delet jött ren uiázott. A
* Lemondottfiiam Franoiaerazág miniszterelnöke
román
király
hivatalos
látogatására
a
lenette, törv ny törvényt követeti, lettfelvételi vizata, gyel fővátojbao nagy fogad.dt t>l készítenek e.ő. A M u'áa a francia aaenátaa leazavaaia a B um kormányereuségi, nagy éretlaégi, nyári érettségi, test érettkülföldi tariétktdása alatt a f. Cégjogokat a aak pénaGgyi tervezeteit, Igy Bum miaiaalerelaok ler-gi. "lékéMitó kurzui, nyári tanfolyam és a readale- sirály
mondott. - Hi bukásről lehat beaielnl, akkor Bilim
miniaatortanéc)
gyakorolja.
i K szülte tsakktiejetéaefcaek tgéea sorozata keaerlminiBBteralnököt a nagytőke kapaaiaagn buktatta meg.
A
romániai
katolikusok
noggyülmso.
A
romá: ttv- <•! diák éa ssüiő életét. P*ter éa Fai elvcBstotte
A francia kispolgár, a francia aep tömeget ma ia teli hT*&iát diákra éa szüőre egyaráat, mert awgeaBni niai katboltlutaág folyó évi juaiu 27- 28 éa 29 ea jes biaa.'otnmal állanak mögötte. Dj a tőke ac más.
» pihenést jelenté két hóaepoa üdülés, aminek foidu'ó- Braaov (Braaaóbau) tartja mog orazagois nagygyfi.iiaat. Aa nem bírta el, hogy Blum a köateherviselésben vaiO
Aa Idei katbOilkua nagygyü'^s márekibea éa muokn
^octjat ea aa ünnep jelente.
ránavételre akarja aaorltanL Blum csupán leprogramjában minden i-diiginii nagyobb szabásúnak arányos
A mai diák n»m azabadal meg an Iskolai gon- tg .rkeaik. Bpitő kihatáaaiba.> p -d g egyike lesz sxoi- mondott tehát, mert nem adta meg a BzenátUa aat a
>'.tó- ju-ius bé 29 -n. A legtöbbje még c a k azmán litt a m>gOR)zdU'Mioknab, ameijet a kalholikum ureja- felhatalmazást, amelyet aa ó tiBSta BZOClállB eraéao ée
2ÜI Itten igaaábao valamilyen vizsgára. Kgéar eaa- »íl fogjas össze a taikeket a m<i rombo'ó trányaato'. ellenfelei által aem támadható becaületeaaége joaak
-.-juőbso leköti a diákot a tantárgyaknak fol) toa vál- leküzdi»ero. A kalhoiü>ui
>;yúiós piogramja: Kriaa 4to;t a franknak mentesére. Nem vitatható egy piüasz» tömkelege, mely évről-évre máa feltálaiáabec tus. Kdutas ura aianak m»r ;rcmt£s-» a laikekbcD, n n^iigfic-m, hogy Binm aaemélyébea a francia kóatárr pe\ az iskolai előadások egész napi mü-oráa ma CBiiladb >n ea a társadilomö<n. A< Bj>háa a mag» aaaag oien aa utóbbi eesteadóboa olyaa ember áiiott,
elag a délelőtti taou'ás. A tanú énak »gé*« u»gy tnlyátal lamet kiáll, bngy a gyfrö'et pnaz-ito aiinnk a világbéke sokat koaaoahel. Az ó bölcs és
oja ie van kötve a különböiő tantárgyakkal, meiyok viharaban figyelmeztető legy»n, hogy gatat kössön a nagyvonalú politikája nélkül már régen ssólaáaek a
e -* némelyize U{yazólva niinisz'.erválságga! tünii «• lelek rom ,o á j öaönénekéa Ivr gztus parancioló aaavá- f'&yvírek Európában, amely aa elmuit egy esztendő
»- joienikraik újból a igy aa évvégl Öaszefogl&'ó tizs- val elcsendesítse m embtr.dag közjlt dúló faklelen alatt o-yan gyakran súrolta a vllágkáboru határai.
ss^ra egasa külön felkészültség ssülséges, amelyet a bulámvereat. A mai nagy L-uoaylalanságban, a most cu ó evköiben ktptelen megsaereanl. A nyári felvé- tani kspkodó aikeraaéaoK tHpagatóaáaában kigyújtja
wli viZBgákoa, kis eB nagy érettségin csak egy ráeső iámét a kétezer évea KriHZic^n^k fényét, amely egyei-iient'.ealk a tatu óknak, hogy annak is ötven száza dül hivatott beiyee u-at OÍU' >ts: m vaaógok hözé BZOA héten a telefon van soron. Egy pár kedve* élmény
: ka visszadobva, újra jelentkezni kóny-iierü'jSn a ru t embern-tk. Az uj világé-zeteir fo-<i>t ui^g-ison aiio a helyi teletoiwzolgáltatáeból. Például:
ni 'cúban n'm tlzó másik csoporttal együtt BZ ő«rl Krlfiziust hozza nekenk a E^síov (ir^siió-) kalholtana
Uoat fektetik le náluak az uj hálózatot, amely már az
f-síiiión Erotn.ik a nyár, a szabadság és a diáV n»':yfvülés "g'M hata'm»; l.vd'H'í^voi, Az evcDssslium automatákhoz is jó. Azaz, bogy nem le, hanem feltektetik.
'.r'^ ,.iiAl v.1 .z v^ct.^ kabnihaiu
i
.,
. _
••«•••;, ' .• K suba tu nem aiuló ep tó iirogiamj'á'. aitujt a aagygyuifu ' I"'!," ' ' a; *
• ÍIBMFCIETIDFLÜB diáknál: is igénybe VOPZ két Htokkal a kisérletezsKekíel
amslyek ma oiysn üatot, d vastag drótokat kibuzzák a házaa uidaiáia » —
r.bp.ia előíéezüíetat. Aa ÍBro ába beíratott gyermek stvár jeleni nboanvii és még kiláiáíiia ünsbb Jövőt Ígér- IHIU lrliet, ott éktelen oszlopokkal teázik még otrombábbá a
rabszolgája leas a tanulásnak és e rabszolgaságból nék. — A Br.izov (braPEÉ') katbollu< nagygyűlés városnak az ittszabályozás lolytán kissé helyrehozott képét.
ij.ak ayo'c eitendőB középiskola elvégzése után menetárssdilomépitó au:kajtba Cukvármegye ós Villany, távíró és lelefonoazlopok váltogatják egymást szép
.iü — legkilátástalanabb jövővel fenyegető taoócs- kalhoiituBsaga msggyókódeaes szivvul kspcsoiódik bele. libasorban s város legszebb helyein olyan aüriin, bogy háI J,? D 'ágba.
Öa'uditossn veszi 61 retz-il az ?gjházn.-»k abból uz ború estén akár drótsövényt is lebetue közéjük buzui. Hogy
Il< itt kezdódlk sz a nagyobb gotd, sml m'<r trófesziiésBuő', ame'y ma a rendnek, a békének leg- ki irányítja ezt a tervszerű városszépítést, arra Benki sem
-Mbii A BZÜ.Ő vállára neheatdik. Az ér^ttBégiig » ••gyeneAtibb útjait járja Ez a muoki> pedig ma folbe- tud leleletet adni. A munkavezető mérnök azt mondja, hogy
ly-rinalr viseli a gocdot 8 a szU'őhen csak az agyon- csülbettitkn értékül Jolont nemcsak az ország belső lolilvezetéket csak 5UU előlizetö esetén adnak. De vájjon más
t . T'jtt, eser lt ekével lu!t*>rh»lt gyermek iránti sajnálat rendjének, hantm az egyi.times iuliuréietcek Bzem- megoldást ueiu találtak volna. Nagy meglepetése az ügynek,
A* érettségi után aztán megca>ré ődik a szeri p. A pontjébol is. A Bratov (-.rasisói) katho ikus nagygyűlé- bogy az egész munkálatról a város vezetőségének nincsen
-rmak a legmohóbb faiánksággal veti belő magát a sen vármegyénknek kitüntető szereplcr van biztosiiva, tudomása.
>.-inara most már — szerinte — szabaddá lett életb», A nagygyűlés veaerszonoka a romémai i-alhollkUB pap*
*
<• szilió egyro gondterheHebben néa a pályavá'arc- ságnak büszkfaége, Dr. Csip.k Lijos, a helybeli rom.
Egyébként a helybeli telefon közponban lehetetlen állaatbétB^gel elé. Nsiy probléma ea minden ezt 15- kath- főgimnázium kanonok-tanára. Edaaklvüi resztvosz potok vaunak. Az egész városban általános a panasz, hogy
u<y erköiedleg, nűit anyagilag egyaránt. 8 mgy a nagygyttléasa B«rksdi B>ek zenetanár vea*téeévei a a kiszolgálás csapnivalóan bosszantó, idegekremenően rossz.
- ói.-eget ls veaa majára minden ezt ő, tit a v-g?ot be'ybua Dul- ea ZaaeBgycBület éa Kodály Zjltanaák, Számosan azon gondolkoznak, hogy leszerelik a telefont,
m:don gyermeke sorsát irányítani kényest rit. Szinte .JdEUs éa a kufárok" valamint ^Székely keaervta* amely az utóbbi hetekben semmi egyébre nem jő, mint arra,
•;jn«eni ia lehetetlen már ma. hogy miiyen pi'yára emil két hstaimaa müvét muMja be.
hogy az ember nyugalmát tönkre tegye. Felhívásra a köz1. > > szülő gyermekét Egyformán tu vsa asololva
pont nem telel. Ötször-hatszor kell csengetni amig valaki
Károly
király
besszarábiai
látogatása.
Ha
t
rt- m S ÍÍ éa ipari pálya és a harmadik u*, a tiszthosszas várakoztatás után, nagy kelletlenül jelentkezik.
iói pálya teljesen elveea^tt a kisebbségi fUtala&g vasárnap II. Karoly Romaaia királya Biaaaarabiát lato- Ami pedig azután köverkezik, azt a felháborodást a nyomgatta
meg.
ahol
reaatvbtt
a
cotatca
albai
repülőtéraek
•tsmAra.
valamint a butazl tOdőszanatoriumnak a felavatási tatott betU nem birja el. — Kérjük a közpoatffiaökét teA n n UsebbBÓgi fiatalsága még a tapogatózás ünnepségein. Az Uralkodó ebből aa alkalomból tariou remtsen reudet, mert különben meglepetések fogják érni az
• i-it járja, nmlnt hogy az egésa kisebbségi magyar beaztdáben elismerte, hogy az orsaágnak klaebbaégi elöBzetfik részéről.
*
' zţszdieâgl élet a tapogatésó kapVodás jelelt mutatja. népei is léteanek, akik máa biten vannak és más szár*
*
•
boi nnm iáiuik egységes, céltudatos megmozdulást mazásúak. K|tyforma szcratatisl üdvözölte 0.'*lBáge
A héten egy ismerősöm hivott fel. Brassó adja a kapa L.aii 16 magyar kisebbségi gaedtsági élet mpgszer- BaeBisrábla mindsn poigárát. lo^y^n az roman vagy csolást. Érdeklődésemre megtudom, bogy barátom a Uyilkosro, amelynek keretein belülfi >t>>l)alnk Is elhelyez- más nemzetiségű. — A kir.Vyt s^-jvak mögött, a jóin- tótól beazúl. M.-Ciuc-ot azonban a Gyilkoitóval osak Brasov
d'ét nyrjsnek. Nlocs
meg az aa egyházi éa világi dulatnak, a sier&ltinek fénye villan m»g aa ország tudja Összekötni.
*
*
i > inkától mentes, pu ; z'án gazd «sági célokat Bzo'gáió kiaebbsegei felé. Hilások vagyunk és szeretetre ke.ei.-rvc'zst, mely tervHserüen dolgozea az Ideg?n beavat lesnek minket esek a kijelentetek in.» kliiöoösrín, :>mikor Bukarestet kérem: azonnal jelentkezik. Gíroiu Göröesfalvát
i^tól raenle>, tlsata magyar és erdilyi jellegű ipar; o'.yan ritkán éressük a biza.omaak siaiogato ssavait kérem: órákliosszat kell virai Hasonló az eset Tusnád közki resk' d»lmi vá'.la'atok létreboiásáe, hogy Ily módon Nam büvatkozuok népünknek ozer évea ur&lytUztcle- ség és a fiirdd között TusnádfúrdAn sorfalat állanak a fürdői <iunk jövőjét blitoallaná. Padig a példa in van tére, canptn arra, hogy enutk » nepnek lelke aalvébe vendégek, mig kapcsoláshoz jutnak. A város területén sem
tünk, a szomszédos esása klBebbeégelinél, akik tudja veenl a jó azét éa azart mlndea áldozatra kés*. különb a helyzet. Háromszor-négyszer kell hivni, mig valaki
afi lácctőkéjükre támaszt odva sokesor embt rfelettl Bár ŐfelBége megismerhetné igazában a kisebbségi jelentkezik. Nem tudjuk mi az oka, de már kezd tűrhetetlen
íjatokat boanak egyea iparvállalatéit vagv birtok- magyarság hagyományos ragaszkodását ós tiszteletét lenni. Állítólag
kevés a személyzet, elégtelen a berendezée.
K x u m a l k megmenténe érdekében, O c tudják, hogy Királya Iránt éa ea a megUmerea elindítója leane a
De hát ezeken mind lehet éa kell segíteni. Ilyen viszonyok
i zsebükben a pénz és kezükben az ipar és mező két nép köaöltl megbékülés szellemének.
mellett igazán nem várhatja a teleion társaság, hogy az elő? I .srig, bddlg utódainak bo'dogulása biatoeliva van.
A csehszlovák miniszterelnök magyarnyelvű fizetők száma szaporodjék. Mindenkinek drágábbak a idegei,
Ugyanezt nálunk ls meglehet csinálni. Elég erősek beszédet mondott jnnins hó 20 án Komáromban meg- mint a telefontársaság érdekei. Egy kis rendet, fegyelmet
unk bossá. Van Iparunk mszőjazdaságnnk él van tartott Jákal szobor leleplezési ünnepen. Bsssedében kérünk és akkor szaporodni fognak as előfizetők Íz. De addig :
--íf'leió flnánctókéak la hozzá magánkeiekben. As hangoatatta, hogy megértéssel és Bzeretetlel kell fel- aki nem ad, ne kérjen.
*
" ruUta bank eszméje újra kiéért, mint egyetlen lebe- váltani a Közép-Európa népei között levő félreértést
*
*
a jövő ntmsedék életntjáaak biztosiiáiiára. Hs és gyűlölködést. — A Felvidsk magyar klaebbaegének
A héten egyik éjszaka megint verekedés volt egyik
vesetói
hangoztatták,
a
CBíh
Bzlovák
minlssterelnök
£ tac őkenkaltruistn alapon Bssaefogarendelkeaésünkre
helyi vendéglőben. Katonák, eivUek, románok és magyarok
ipar éa mezőgazdasággal elérhetjük ezt, hogy na megjelenése és beszéde többet haaanált a magyar éB összevertek a nóta fölött Virtust csináltak abból, hogy ki"íty «V mu'va aem lesz olyan gond tisebhaftgi magyar cseh-sa!ovák nép köaeledésének, mint barmeiy diplo- nek hozza a cigány. Mulatni akartak, ki ki a maga módján.
"ülőnek éa gyermeknek a pályaválasztás éa nem tor- máciai akdiS az alkohol oldotta fegyelmezetlenségből botrány fakadt.
Ismét lényégét a háború rime. A spanyol ese- Nem védeai akarjuk egyiket aem. Mindenik megérdemli, amit
rj'o-ulnak majd viharfelhók a fejünk fe'ett minden
mények
meg'nt
bonyo'édnak.
Nametorsaáguak
.Lsipslg"
svinráakor. Nyugodtan, bátran fog nembe aésai a makapott. De ideje volna abba hagyni már as ilyen boráztatta
nevtt ellenőrző hadihajójára a spanyol vizekan iBme- dubajkodáaokat. Hiszen ha megférünk egymás mellett józagyar lfju a vissgák tömkelegével
rotlea teageralalliáró terpsdót lőtL B ir a lövedék nem non, tudjunk uralkodni magukon múlatás közben ia. Mert
Érezni fogja háta mögött aa erős, talilt, Námetors'*! i ^toóraást tvakorló nágvhatalmi mindig megbecsülendőbb BB, aki saját szenvedélyein ural-
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Kapálás és hengerelés.

CSIKI

26. siám.

LAPOK

Taktika vagy gyengeség?

A Népszövetség tanioaát rendkívüli ülésre összehívták.
A kapáláB jelentőségét ha mindenki nem ia érti, A nemzetek
figyelme most ismét Genfre terelődött. A szode szükségét tudják.
kott légköri feszültség, amely az utóbbi idők üléseit jelleA kapálás legfőbb célja a talaj felületinek meg- mezte mér csak a mult idők emléke. Uost minden csendes
porhanyltása asért, bogy a talaj nedvessége ne páro- mederben halad. Még egyes fellángolások ugyan imitt-amott
loghasson el, hanem aa a növények javára minél tovább előfordulnak, de ezek mér csak lidércfények. Nem keltenek
megmaradjon, aminek különös jelentősége van Bsáras félelmet Inkább csak megnyugtatólag hatnak. A villámlások
években. As össse nyomult föld mindig hamarabb elmultak. Az égzengések messzire eltávolodtak. Ugy érzi
Baárad, amit eléggé blaonyitanak a friss ssántásokon mindenki, hogy a légkör megenyhült
keresstttl vert ösvények.
Egy pár hónap múlva már esztendeje lesz a spanyol
A kapálás második célja, a légjárhatosság elő- viszálynak.
Nem hittük, hogy ennyi ideig elhúzódjon, S még
moaditáaa, harmadik a gyomirtás.
moat sem hisszük, hogy hosszú életű lesz ez a vérontás.
As első kapálást lehető korán kell végesnünk, Bízunk az igazságos és szent ügy győzelmében. Annyit már
mlhlyet a növény kibújt. A feltöltögetésnek a burgonya most meg lehet állapítani, bogy az európai teszültaéget
kivételével nincs nagy jelentősége, a törökbuaanál nagyszerűen levezette. Ha a spanyol háború ki nem tör, ma
például a töitögetést nyugodtan elhagyhatjuk, mert az egész európa lángokban állana. Ugyanis a Szovjet elképssaras években easel tóoo kari lessünk, mmt basanot. zelhetetlenül készült a háborúra. S ugylátszik elfelejtette,
De a töltögetés elhagykaUBa nem jelenti a teljes kapá- hogy ugyanakkor az ellenfél sem piben. A németek ugyan
lás mellőzését, caak a féld felhnsogatása maradnat ezt tették. Valahol a két erOnek összekellett mérkőzni. A
el, de a földet simán megkapálni, megporhanyiianl lehetőség Spanyolországban mutatkozott és adódott A némefeltétlenül asükaéges.
teknek éppen kapóra jött. Alkalmuk van kipróbálni mindazt,
A burgonya első kapálásáról legnjabbas ast ol- amit a háború után a hadi technikában létrehoztak. Az orosz
vastam, hogy amikor körül-belttl 10 cmnyire kinőtt a kolosszus megtorpant Spanyolországban. Hiába mondja az
földből el keii as első kapálást yégesnl, még padig ellenséges sajtó, hogy győznek a vörösek, mert ez csak
ugy, hogy aa egésset földdel be takarjuk. Igy meg- ámítás. A vörösek minden erejükkel ellenállának. Késleltetik
védjük a késői fagyoktól, elómoaditjuk növeaedeset. a jobboldal nagyszerű győzelmét, de azt megakadályozni és
A teljeeen beborltoii ssár éB levél a halmok oldalain meggáncsolni semmiképpen sem tudják már.
nő kl, még pedig ugy, bogy a napsugarak minden
Hiszen ha Spanyolországban a bolsevizmus még egyoldalról legkedveaóbben erüetlk, Így gyorsabb es töké- szer uralomra
jutna vége lenne Európa keresztény kultúráletesebbfejlődés indul meg, ami a nagyobb termest jának. Ezt azonban
az isteni Uondviseléa sem. engedi meg.
eredményeai. A második kapálás ugy történik, mint
okunk az aggodalomra. Hiába
régen, lgyekesnünk kell a Bsarak köse beiyeanl a földel, ijesztenek bennünket.Nincsen
A győzelem csalhatatlanul int felénk.
hogy aa ssétteijedve nőhessen.
Ujabb kombinációk már nem igen jöhetnek számításba. A
Ujabban alkalmazni keadettók as n. n. Woif-fole két tábor már majdnem teljesen ki van alakulva. Anglia az
kapákat, amelyekkel a mnnka sokkal Bsaporabb, egy egyensúlyt nem billenti meg, mert tisztában van azzal, hogy
ember egy nap egy katasztrális holdat kepes meg- egy jövendő világégés csak károkat okozna a birodalomnak.
kapálni, mig a regi kapákkal ehhes 6—7 ember BBIU- Hiszen már olyan jeleket láttunk, amelyek a birodalom
séges. Ezen kapáknál a kapál a levegőbe nem kell gyengeségét nagyon kidomborították. A spanyol üggyel kapfelemelni, hanem hosaan nyele segéiyevel as ember csolatban már jó néhányszor megalázták a hatalmas birodahuaaa maga utaa anélkül, nogy a földből kiemelne. lom színeit. Az eltér mindig elsimult. Még egy ideig toporNálunk a kapás növényeket as eddiginél jóval zékoltak, de aztán következett a kiegyezés. Ez egy kissé
nagyobb területeken kellene ültetni. Eat indokolja aa, minden gondolkodó embert meglep. Eddig Anglia semmit
hogy a kapás növenyek után nagyobb a noidankenn sem hagyott megtorlatlanul éB ime moat mire kell magyajövedelem, olcsóbb ea blstOBabb lakarmányoaaat less rázzuk az eljárást. Gyöngeség vagy bölcsesség. Magyarázza
lehetővé, tökéieieBiti a talaj munkákat és szabályozza mindenki ugy, ahogy éppen tetszik. Mi ebből nagyon sokat
a talaj erő kibasanálását; a kalássosok termelése bár tudunk kiolvasni.
könnyebb, mag nem Indokolt aránylag kis szántó terüValahogy a helyzete ngyanaz, mint a háború előtt az
leteinknek aa eddigi mértekben való lefoglalása.
osztrák-magyar monarchiáé volt. A háború csak meglepetéRendesen a kapálástól irtásnak, holott aa itt em- sekkel és veszteségekkel járhat. Különösen pedig Angliának
iitett Wolf-féle kéal és 10 kapák aegeiyével vegtelenúi A birodalom pillérei akárhogyan erősítsék ugyhallatszik rekönnyű áa gyors a kapálás, ugy annyira, hogy nincs caeguek-ropognak. A bolsevizmus és kommunizmus annyira
messze aa aa idő, amikor meaőlnknek '/«-ed réssé megdolgozták, hogy az ejiber nem is gondolná. A hírszolkapáaokkal less tele.
gálati irodák nagyszerűen e'terelik a világ ügyeimét a lép-

Es amikor odáig jutottunk, hogy a késmttlparomár komoly válságba került as egén. élete,
•kkor lön Dilró köteég és háztartásénak minden szűkBéglelét. község fejlesstő polltlkájának öss.eB B.á u
tásalt ennek a bajba ju'ott owtálynak nyakába akarja
varrni.
Caak egy tételt idézünk a ditrói községi taxik
kíméletlen hadjáratából. Di<rau (Dltró) községi rendőrséget szervez. Biálllt költségvetésébe nyo c fizetéses
rendőrt, havi 600-800 le|es fizetéssel Erre a község
a 300 iparoaát és kereskedőjét a rendőrség fentartása
elmén megadóztatja ervenként 600-tól 1000 lej lg terjedő köiségl tsxWal. Fu'ólagos számítás aaerlnt a községi rendőrség fantartása bele kerül évi 70 ezer lejbe
éa ez^n a elmen a község Iparos-kereskedő-tárBBdalmából kiprésel 200 eaer lejt.
Egy-zer már ott lgasságt Ian BE elgondolás, bog;
a közaag az egész rendőrség megszervezésében csak
BB lpaio3okra és kereskedőkre támaszkodik. Miért nem
osztják fel egyformán est a tételt. Miért ciak as Iparos és kereskedő bőrére megy a fej!édépn:k es az
egyébként tiszteletreméltó üteme.
Olya* kérdések, amelyeknek tisztázása a köaségl
Banknak

tanácsok hatáskörébe tartozik. Oda, ahol ezeket a ezabâ : yreBd*leteket megszavazzák.

Ditró községnek ast a szabályrendeletét, amely
ma akkora elkeseredést vált kl as érdekeltek között,
bizonyára letárgyalta éa megszavazta a községi tanács
HJI voltak aa iparosok éb ktreskedőí képviselői, mlert
nem tiltakoztak ez ellen a merénylet ellen akkor, amikor kifőzték a tanácsülés kétiseri kötelező felolvasásában.
Már csak egy útja lehet a Bérelem orvoslásának.
ÉT padig BZ, hogy annak a szabályrendeletnek a módosítását kérik, amely a községi rendőrséget az Iparosok éa kereskedők asebére szervezte. Elvégre a
rendőrjég áldásait egyformán élvezi a község minden
lakója, viselje annak terheit ÍB BB egésa köaség. Igy
megoszlik az a költség, amelyből ma egy iparost es
kereskedőt 600 lejtől 1000 lejig terjedő öaBzeggal nyomorítanak meg.

KÜLÖNFÉLÉK.

— Nyári Bíróra. A helybeli kereskedők éí
kereskedelmi alkalmazottak közös megegyezése folytán
a nyári asezonra ls érvényben marad az üzletek régi
zárórája vagyis a déli 1—3 órai szünet és az esti
7 órai zárás. Csupán annyi mldositás tör.ánt, hogy a
rőföBüzletok a nyár folyamán 1—4 lg tartanak zárva,
d) eete a rendaa Időben 7 órakor zárnak.
— Aa Erdélyi Karpat Egyesület osikszéki
osataiya jullus hó 4 án vasára ip délután népünnepélyt
rendez, a Suta-feoyóben. LIBZ rezes-banda, táac, étel*
»
ten-nyomon jelentkező belső válságról. A világ Ügyeimét ital éB szórakoztató játékok. E<u oa is imicdefikit sze- 4
A hengereiéasel a talaj felületét tesaaUk egyen- másra irányítják. Mindennel törődnek csak éppen saját ma- retottel m»ghiv a rtndazőiég.
letesebbé, a talaj hajcsövességét állítjuk helyre, ami gukkal nem foglalkoznak. Pedig tagadhatatlan, bogy egész
— H&aasságok. Bucur J inal a vármegyei mszőállal as alsóbb reasekből a nedvesség felhuaodlk a birodalom alá van aknázva. Addig kacérkodott Anglia a
feltalajba, ahol a gyenge csiráknak, növényeknek na- szovjettel, bizván hatalmas erőjében és egészségében, hogy gazdiBágl kamara tlBztviselóje és I yéa Maria folyó évi
juiiua hó 19 én, házasságot kötöttek városunkban.
gyobb nedvességre van aaUkseg.
a szovjet megfertőzte. Most már szaladgálhat orvosság után.
— B ikc*y Qábor magántisztviselő folyó évi júFelfagyott veteseket is hengerrel szoktunk visBsaA világ közvéleménye azt hitte, hogy Anglia az őt ért
nyomkodni, gyorsan fejlődő növenyeket is nengerrel sérelmeket a koronázás után megbosszulja. S csak azért nem nius hó 26 án tartotta esküvőjét H jnód L Farenc
leányával, Boriskával, M.-Ciuc (C úkszeradábao).
lassúbb fejlődéire keaatetbeiünk.
keveredett a háburuba, hogy a nagyszabásúnak Ígérkező
Aaonban jegyesaük meg, a henger kél élü fegy- ünnepségeket meg ne rontsa. Akik ezt gondolták, ugy látszik
— Uj rendőrfönök varosunkbm. A helybeli
ver, a hozzáértő gazda kesében jé, de ellenkező eset- nagyon tévedtek. Anglia ugy látszik már az egyeszség útját rendőrség vezatéaére ideiglenes minőségben Titu C»rben olyanná válhat, mint gyermek kezűben a borotva. keresi. A lord liothermer lopja nyíltan hirdeti, hogy Német- steanu komiszárt nevezték kl. Az uj randőrfőaökoek
Baerl valahányssor hengeresnl akarnok jól gondoljuk ország jogosan igényt tarthat elvett gyarmataira. Eddig ez jogi végsettBége van és mostanáig a bukovinai Siretmeg a dolgot s ha nem vagyunk biatosaa használatá- a hang nagyon gyönge és erőtlen volt. Most már kezd mind ben teljesített közmegelégedésre szolgálatot.
ban, Inkább mellŐBBÜk.
— Halalosasok. Gál Arpádné szül. Varasa R iza
hangosabb lenni. A vezető angol körök sem tiltakoznak most
A hengereaéssel tulajdonképpen a talajt ssárltjuk, már olyan hatalmasan, mint ezt tették ezelőtt egy néhány 45 éves korában, folyó évi juoins hó 20 án megaalt
mert általa felcsaltuk agyán a nedvességei a gyenge évvel. A helyzet nagyszerűen kezd beérni. A világ problé- városunkban. Khttlt tetemét junim hó 22 én Suualeu
növényekben, de onnan sokkal hamarább la elpárolog. mák mind megoldódnak ngylátszik háború nélkül. A német Cniksomlyóra szállították és helyezték örök pinenőra,
Ezért ha hengereaés után tartós BBárazsag következik, szívós kitartás és szorgalmas munka aratja egymásutáu győ- a Szent-Péter temetőbe.
boronáljunk, hogy a nedvesség elpárolgasál gátoljuk zelmeit. A német hegemonia minden vonalon kezd erősödni.
— Öav. László litvánná szül. Holló Anna, folyó
általa. Nedves talajt soha sem szabad nengeresnünk A pángermánizinus leltartóztathatatlanul tör előre. Már a évi juniuB
hó 22-én, 78 eves korában elhunyt Toplita
Nagyon kemény, rögös talajt is hiába hengeresünk, franciákat ÍB gondolkodóba ejtette. A német veszedelem ma Ciuc (Csiktaploczán).
mert a henger caak eltáncol a felületen. Apro magvak már nem mese, hanem valóság, amit ideig-óráig hamis keresz— Id KrlBtó Iaye birtokos, 76 éveB korában,
betakarás ara a hengert sikerrel használhatjuk.
telésekkel el lehet intézni, de aztán a valóságban számolni
hó 24 an eltuiyt, Sancraieni-Ciuc (CaikazentSzólta Mihály. kell vele. Ez a német veszedelem sürgeti mindjobban a Duna juiiua
királyor). Temetése jujius 26 án msnt végbe, igen nagy
medencéjének a rendezését is. Es a német veszedelem irta részvét meiitti. E nuoytat özvegye szül. Udvari Riaália,
Europa közvéleményének a homlokára is, hogy Prága nincs P. Kriotó ModéBzt F< ranc rendi áldozópjp, ifj. Krlsiú
Szükségem van .Transsylvania" Bank-fele konveraió többé. Ez a félelem hozza össze a kis népeket. S ez békíti Imre kereskedő és Krisió Lujza térj. Palek Karoly ne
alá esett regi betétkönyvre, az öt ev alatt kapandó ki az eddig farkas szemet néző feleket.
gyermekeik gyászolják.
összeg 60'/o át most készpénzben kifizetem vételárP. Gábor Anasrtár
— Mayer János nyug. főgimnáziumi tanár,
képpen. Cim a Cslkl Lapoz kiadóhivatalában. 1—10
elvállalja tanulóknak BBakazerü előkészítését javító
vizsgára, továbbá felvételi vlzagára a gimnázium I. és
V. osztályába, román, némít es magyar nyelvből.
A marosvásárhelyi (targu-muresl) ke— Vegaetes bukási aránysaam Sandominio
reskedelmi és iparkamara közleményei.
Dltrau (Dilrf) községben most kezdődtek meg a Csiksaentdomokoson. Mint ismeretes, a saenidomokoii felekezeti elemi Iskolának nem volt meg a nyil— 129—1907. A kereskedők és iparosok figyelme községi adókivetések munkálatai. Különösen óriáBi vánossági joga s igy a tanulóknak égy, a tanfelügyelőslkeBcredéüt
okoz
as
adókivetés
a
község
Iparosai
és
telhivatik, hogy a bélyegtörvény 4. szakasza, 19 §-a által
ség által dalegált bizottság előtt kellelt viasgázniok.
előirt kereskedelmi könyvek feltektetésére adott határidő kereskedői között, akiknek eddigi adóját as életbe A vizsgát Chirca Petre tanilgyi falügyelő elnökletével
léptetett nj taxákkal átlag kétaaáz saásalékkal falemejúnius 15-én lejárt.
tartották meg s as eredmény a falekeaeil lakola tanulólA megkívánt könyvek feli'ektetéBére vonatkozó kötele- 11«. M g egy iparosnak mult esstendőben a köaségl nak 41°/,-os bukása lett.
zettség teljesítésére annál inkább is telhivatik az érdekeltek adója 300 lej körül mozgott, addig moat 1100—1200
— Hegölték munkástársukat. Paui Vaalle és
figyelme, mert az illetékeB forumok véleménye szerint ezen lejt teBz kl az as ÖSBBeg, atnelylyel a köaségl háztarkötelezettség és kiskereskedőket és kisiparosokat is terheli. táshoz hozsá kell járulnia egy agyonterhelt kisiparosnak. Grlgors mkramarosl illetőségű famunkások a CoaipagKibírhatatlanul nagy és méltánytalan es B meg- ole Europ jenna da Bils Valea Uralul (usvölgyi) telepaa
— 1272—1937. A tg.-muresi (marosvásárhelyi) Keresfajaié vei és caploával agyonverték Biletl Ion nevü
kedelmi Iparkamara telefonszáma a mai naptól kezdődőleg (132. terhelés. H»figyelembe vessBÜk ast a sokféle terhet, ugyancsak máramarosi illetőségű muakástársukat. A
amelyet
egy
kisiparosnak
hordoznia
kell.
akkor
nem
— No. 1318—1937. A sibiui (nagyszebeni) V. árucsodálkozhatnak azon, ba a mostani dltról köaségl *ét Paul tostvar mág 1934 ben állott biróság előli ugyanminta vásárral kapcsolatban újólag felhívatnak az érdekelt
csak hasonló bűntettért, de akkor önvédelem cimen
iparosok és kereskedők, hogy az áruminta vásár július hó taxák nyomán végsőkig fokozódik a kisiparosok elke- átkerüli megsaabadu niok.
15-101 augusztus hó 10-ig tart és miután Komániában ez az seredése. Hűsen a tekintélyes állami adón tlvül egy
— Hirtelen halalesetek. Halnale Jacob 40 éven
egyedüli árumintavásár a résztvenni szándékozó oégek orszá- kisiparosnak csak aa évi köleleső munkásblztoaltó
járuléka is kettőaser lejnél többet teBsen kl. Allamt Linca-de-jos (köséploki) gazdálkodó hirtelen összeesel!
gos publicitásnak az előnyeit élvezik a vásáron.
ea meghalt.
A vásári rendezőség a legnagyobb kedvezményeket adó, betegsegélyső járulék már magában olyan eulyos
— Moldovan Aion B caz (lékási) gazda ugyancsak
nyújtja a kiállítani akaró oégek részére, részletek megtud- tétel aa IparoB vállain, hogy a tehernek tovább fokosása már egyértelmű as Iparos-táriadolom könyörtelen hasonló módon elhunyt. A két hirtelen haláleset okának
hatók a Kamara titkári hivatalában a hivatalos órák alatt
klfmutltáiával.
kiderítésére vlssgálat Indult

Nao eltodss Ditrai (Mao)
— a tözséii taiát miatt.
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Tempolmi banpenai Gtaqftiii (Gi-ariiíUiM.)A Gheorgheni (gyergyószentmiklósi)

Komoly művészi eseményként jegyezzük Magyar PArt a városi költségvetés
revízióját fogja kérni.
vÁrosunk „Cecilia" ének- és aenekarának
folyó bó 19 én megtartott elaA, beiru'a'koró
É'eibevágó kérdésekről tárgyalt a Gheortemplomi hangversenyét.
gheni (gyergyószentmiklósi) Magyar Párt intézőMár a hangverseny megkezdése előtt jól- bizottsága, melyet a mult szombat délu'ánjára
eső érzéssel állapítottuk meg, bogy a hallgató hívott egybe Dr. G*ál Alajos járási tagozati
közönség, melyben képviselve volt városunk elnök. A tárgysorozat első pontjaként a városi
minden társadalmi osztálya fajra és vallásfele költségvetés, a megfontolás nélkül, — nagyon
k«e're való tekintet nélkül ezutial — nem sokszor igaztalanul — kivetett itxák, ö.ieus
JPfleBAZ^ŞKyOHfrţOOjOOrW^K^^
tU'look megmondani mióta — az este 9 órára fortéllyal kiagyalt uj adónemek ügyében, száz
hirdetett előadásra, szinte tilntetó pontossággal számra beadott adófelltbbesések m< gvitatéta agyar taattói mivoltukaak a aoia által kirótt nehéz
jelent meg, megtöltve a nagy befogadó képen- szerepelt Az iatéaöbisottság megütközéssel vette feladatát. Ml, akik együtt ünnepeltünk lélekben, e két,
tudomásul a városi időközi bizottság és veze- • asé legnemesebb értelmében vett néptanítóval, példai'gil róm. kat. templom összes padsorait.
képpen feljegyeaaük, a hunoaötévea jubileum
A milsort Bálint Akoe orgona játéka ve- tőség eljárását s főleg ast kifogásolta, hogy mutatás
alkalmával, azokat a többlet teljesítményeket, amelyezette be, aki Qoll Ébresztőjét mutatta be igen as intézkedéseit a városi lakoság hátamögött ket ik aa ldegö'ó napi munka után a jól megérdemelt
és ugy hozaa meg, hogy azokból a lakoság pihenési Idő felá'dozásával ls kuUnráak fejlesatéee
jo előadásban.
testületeit,
gazdasági szerveit egyáltalán nem érdekében végeztek: Bálint Akos fáradhatatlan bungaVákár Jóasef örmény plébános ismertette
értesiti,
határozataiba
betekintést a legnagyobb lómmal évtiaadek éta muukálkodlk városunk senel
a zece- és dalkultura saerepét a lelki élet kiutánjárás
után
is
csak
végső
kényszerből enged, é'etének fejlesstéaébeo. Vezeti a Iparos dalárdát, melyet
t i n l t i t á » terén, majd a z egybási lene fejlődéoraságoB versenyen vesónyelt, saép alkereket
az
elmúlt
évhez
viszonyítva
olyan terhekkel több
séi vázolta szépen felépített előadásában.
aratva. Bch II Ferenc pedig aa egyeBületl élet terén
rótta meg polgárait, melyeknek Jogtalanságát
sokféle minőségben, érdem Bzerint meg nem
As ének- és lenekar Labud Antal s. lelkéaz már a semmitöszék ia kimondotta, villanyadót véges
hálálható munkát. Kívánjuk, hogy a jó Isten, akitől
vezénylete vei Gruber Cecília-miséjét adta elő, vetett ki azokra is, akiknek házában a villany egyadlll várhatják munkásságuk eredményeinek jutala mü minden saépségét hllen tolmácsolva. A be sincs vezetve s járdssdót aaokra, kikuek mát, adjon nekik erőt és kitartást a további küsdelmes
magas nívójú teljesítmény a veietö karmester házától, lakásától a járda vége kilóméterekre életutjukon.
rátermettségéről, aa ének- és zenekari tagok fekBzik. Ugyanilyen terhea és elviselhetetlen
— A gheorghenii (gyergyósaentmiklósi)
lelkiismeretes, belemélyült előkészületéről és az a pótadó, amelyet szuprakvóta elmen veze- felekezeti lskolakban aa evvégl vlaagák aa előmegfelelően junius 19-én kezdődtek. A kösel
p>ldaa fegyelmezettségéről tett fényes bizony- tett be B melynek kisvárosokra nem alkalmaz- írásnak
négy nspig tartó vizsgákon ugy aa egybáztsnács, mint
ságot.
ható maximumát akarja felhajtani.
a szülők részéről nagy Bzámmal jelentek meg. A jelen
A zenemű egyes fejezetei köaött hegedű
Az intézőbizottság ugy határoiott, hogy levők, a növendékek talpraesett, ügyes feleleteiből
állspitották meg, bogy a tanítóink az simult
eé énekszámok hangzottak el: Dr. Nagy Eodre emlékirattal fordul a pirt központi szervein át örömmel
iskolai évben la nagyon komoly lelkllsmeretea munkát
Urieg Solveígs Lied-jét adta elő mély érzéssel a szakminiszterhez, melyben rámutatva a sérel- végestek. Az osztály vizsgák után aa abssolváló vllles nagy technikai tudással. Zirug Lancsi ének- mekre, a költségvetés revízióját fopja kérni gákat tartották meg, a felekezeti iskoláinkból kilenc
szólója nagy reményekre JogoBitó teljesítmény
A tárgysorozaton ugyan osak élénk meg- Jelentkező közül mindössze csak egy bukott m«g.
volt. Pompás, színes hanganyaga rendszeres, vitatás alá került a helyi magyar sajtó Ugye ia
— A gheorgheni-1 (gyergyóaaantmiklóat)
mksterü vezetés és komoly tanulás mellett a a ugy határoztak, hogy annak érdekében meg- kat nőegyeaü etek évaáro Te Deoma. Folyó hé
20 án déle ő.t 10 órakor as összes női egyesületek
mllked velésnél többre predesztinálnák a szerény, teszik a szükséges lépéseket.
asent mise keretében tartottak Te Denmot A saentsíinpatikua fiatal leányt. Mindkét scólószámoi
Heves kifakadások között tárgyalta meg miién aa újonnan Bzerveaett ének- éa aeaoker Saoat
Dimeter Róbertné látta el orgona kísérettel.
C clila misét adta e:ő Labad Aatal a. leikése veaetéA nagy zenelulturáju müvészasszony Bzerep- az intézőbizottság az uj munkatörvény terve lévai, liiae ul.án aa egyeaületek a leáaygiaMáziuaz
zettel
kapcsolatos
ügyeket
és
önvédelmi
lépélesfl nemcsak az estély nívójának emelésére,
tornatermébe vonultak át, ahol Láolé Ignác főesperes
hanem' a további munkaterv megvalósítása te- seket határozott el, ikernek lészleteita jövő elnöklete alatt tartott évzáró gyűlésen Mtöa-fcttlia
Íntézóbizotteág
elé
fogja
tr
rjesrtf-ni.
(b.
a.)
számoltak be évi mttköiéaükrtl. Aa elhangaott beeaákintetében is megnyugtató biztosítékot nyújtott
molók ast blzoayllották, hogy egyeatteMak agiiia voaoa zenei életünk iránt érdeklődő közönségnek.
tők Irányltásávnl nagyon komoly munkát végeatek.
H Í R E K .
Málnássy Antal Cely Ede Higyj, Ríméi j ÓB
Ei alkalmat felhasználva, ml In kBssinatiaket koU
— Barabás? Babkó nagy Bifeerrel szerepet a kifejezzük a kongregáció leánytagjalaak lapnak terkeress cimQ énekét adta elő Bálint Akoa
rendeaett nemzetközi lenlaaveraenyen. üröm jesztés» terén tett szolgálataikért Reméljük, a jövő
cirgünakUéretével. A kitűnő organumu előadó, fővárosban
msl köaö'jük a hírt, hogy váro-uiknak ea a tehetsé évad beálltával Ismét aegltségüakie 1estnek, hogy a
akit eddig közönségünk a könnyebb értékű ges, kitartó aaorgalmu tennlssesőj", aki évről-évm aa magyar, katolikus ügyet minél hathatósabban elősegitnép és műdalok egyéni stiluEu előadási mód elért aikerek örömhírével kedvnkcdik a sportkedvelők hassUk, támogathassuk. (Szerk.)
jáert kedvelt, érzésteli énekével igazolta, hogy nek, aa Idén aa előző évek eredményeit ls felfllmu'ó
— Megöltek veaaokedéa köaben. Birtls Jáa magasabb igényű egyháai éneklés terén is saép teljesítménnyel kesdette m<>g versenyeit. As elmu't nos Tu'ghes (tölgyesi) lakós Sssseveaaett a téglavető
napokban
Bucureatiben
leaijlott
nemzetközi
teonlaa
művészit tudna nyújtani, ha ennek kötött stí- veraenyen, amelyen Románia legjobb v< raenysőla kivül cigányokkal. Egy Altxa nevü cigány karéval ugy fejbelusához jobban alkalmazná előadás módját.
résatveitek Nsmet-, Lengyel-, Olaszorsság, Csehszlo- verte, hogy azonnal meghalt Alexot a csendőrség őrizetbe vette.
Kissé merész kísérlet volt a kat. elemi vákia éa Ausztria nemzetközileg Ismert játékosai ls.
—Verekedések. Carbu'et J áaoa Bicaa-Ardeleaa-1
Barabásy
B»bkó
a
női
eiyssbea
a
harmadik
helyet
iskola énekkarának szerepeltetése a magasabb vlvla kl. Boaek a szép Blhernek, amelyet fgj úttal a Uvergyóhékáai) gazda fejszével megtámadta Foc» Siiií'.-oyü műsorban. Az előadott énekszámok azon- helyi Gy. 8. B. tealss-esakosztálya vezetőségének évek- mont és 20 napon tul gyógyu'ó sérüléseket okozott rajta.
— Soclu Jtaos Voslobonli (Qyergyóvasláb) lakóa
ban azt igazolják, hogy komoly munka folyik kel eaelőit megkezdett ssakssertt éa céltudatos muna icfcfiatalabb korosztály zenei képzése terén kája eredményeképpen is könyvelünk el, buzdításul Forika S icdor gazdttársával ösazesaólalkozott, majd a
lévő doronggal addig verte, mig Forika essii. Az elért eredmények ma még nem kíván- kell szolgáljon as egyesület többi teaisaeaő tagjainak is. keiében
méletlenül maradt a helyszínén. Aa áldoaat állapota
—
•
Kolplng
Legényegylet
aa
elmúlt
vasárkoznak a komoly értékelést igénylő műsor kétartotta saokáaoi évi kerti üonepMyét. As esős életveszélyes. A tettest letartóztatta éa a helyi ügyéssrj-"be, de reménytkeltő kezdések, melyeknek nap
délelőttöt követő verőfényes ssép délután Igen alkal- ségre kísérte a csendőrség. — As ügyészség aa öizses
fej ödésí állomásait érdeklődéssel figyelnék to- mas volt arra, hogy vároiuik közönsége klf'j-shetSB verekedők ellen eljárást Indított.
vábbra ia — megfelelő keretek köst bemutatva. rokoaéraéeét a satp egyesületi életben komo'y önművelést végső Iparot Ifjúság Iránt. A Cslki-kerlba fel
Ax URANIA
utolsóelőtti előadása.
Bár nem vagyunk as egyéni tömjénesés vonalé
aagysaámu közönséget L ibud a. lelkéea, igas
bi\ ;i, mégis engedtessék meg nekünk annyi gatójukkai aa élea, nagy aaivélyeoséggel fogadták aa Junius 26-án szombaton és juaius 27-én v a s á r n a p :
BROADWAY MBLODY.
,vidékiesség", hogy a legőszintébb elismerés udvariaa Ko piagfl nk, akiknek lelkee segítséget nyújhangján szóljunk Labud s. lelkész fáradhatatlan tottak aa ételek és italok klszolgálásábsa aa erre fe! Ennél pezarabfr kiállítású, ötletesebb is forduletomunkájáról, amellyel ei a kicsi eaerény ember kért urinők és leáayok A vidám c'gáayaeae mellett, sebb táncot ée zenés rigjátik még nem került ki
a botljwoodi ttudiókbU.
játékokkal Is aaérakoatatott közönség, a kéaő
s^gédlelkészi és hitoktatói temérdek munkája trefáa
eeU órákban egy kellemes kirándulás emlékével oaaFőszerepben: Eleenor Powell.
k''zp|iette is vállalta aat a nagy feladatot, hogy lott aaét J tleao érséaael áll-pltottui meg, hegy vára
i'yen rövid idö alatt megszervezze a .Cecília" aaak közössége, amely eddig aa Iperealfjaság meg- Sanmartin (Osikszentmirton) községr n- és zenekart s aszal olyan magas nívójú mosdu'ásai Iránt blaooyoa ea aemioéokolt tartózkodásit
ben 6 hold szántó, 3 hold rét és
ii^i :or keretében mutatkozzék be, mint amilyen mutatott, eanttal minden eddigi előítéleteit mellőzve,
2 hold erdei kaszáló és házas belső*
aalvvel-lélekkel résat vett a ssép siker biatosilásábaa.
tt megtartott templomi hangverseny volt.
ség eladó. Cim a kiadóban.
t-io
— Benaöaégea osaládl Onaepe volt hétfón
Ha végezetül nem mulaszthatjuk el ismé- a gyergyól magyarságnak. A magyar Párt gyergyó Modern csillárok, nikkelezés, ezAstözés
telten rámutatni arra, hogy es a templomi járási és városi tagoaat elnökét Dr. Gaal Alajost, *
NovAk fémáru üzemében, Qyergyókősfaereletének és megbecsülésnek örvendő
hangverseny, valamint a közelmúltban soroza- magyarság
szentmiklóson (Gheorgheni), Oalea
vesérét, névnapja alkalmával eaámos helyi intézmény
tos előadásban bemutatott a As Ur katonái' testületileg ksresto fel a fejezte U Jékiváaatalt. 111 le
Reg. Perd. 28. Telefon 78.
7-io
°*>ey Bikere meggyőző módon bizonyítja azt, ea alkalommal juttatjuk klf<jes'sre ragaaakodásuakat
b<
>gy nem igas a feltevés, mintha közönségünk- ée aaeretetüakel iráata, azért a munkásságáért, amit
ön a tingli-tangli operettek jobban tetszenének fajáért tess rendíthetetlen kitartással és saivóosággal.
TTascósrépmic,
— Hussonötévee tanítói Jubileumot ünnets .több szórakozást" nyújtanának, mint a ko
Kmrékpákxolc,
peltek
ea
almait
eaütörtökSa
Bállal
Akoa
éa
Sehtff
moiy művészi élményt adé előadások, amelye Ferenc gkeorgheal-l (gyergyéssentmlklóel) r. k. taaltók.
AUotrémgeic
ket lelkes műkedvelők, arra hivatott vezetők Aa IpsrtaatBlot kerthelyieégébeu öeraegyült kartáreak.
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irányításával mulatnak be. — B<t a tanulságot barátok éa tlsitelök meleg üaaepléaben réaaeaitotték
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Ölne,
Ootavlaa Barbat káa.
"ivea figyelmébe ajánljuk jétékony és kultu a két kuUnrharcoat, akik nsgysdénsftaadoa át, alegfilia egyesületeink vezetőinek I
—1. •shsaebb körülmények ktrttt vállalták és végesiék

BullrithSó

26. seim.
4-ik oldal.
aatl

— Bajok a Sanoraleni (saentklralyl) falaka

I s k o l a körül. A vizsgákkal kapcsolatban cjlkssentklrá'.yon Îs nng)elent Nestasescu tanfelügyelő,
hogy a folekoietl Iskola növendékei» leviisgáatasaa,
mintán sserlnte aa lBkola nem rendelkeslk nyllvánoiaágl
Joggal. A köaség plébánosa aaonban a vizsgáztatásra
vonatkozó minden klBérlet9t visssantasltott aaaal as
indokolással, bogy BB Iskolának meg van a nyilvánossági Joga. Nastasesci tanfelügyelő as esetről jegyzőkönyvet vett fel éa Intézkedett, b o j y a magánoktatási
törvény értelmében Írják át a gyermekeket jövőre a*
állami Iskolába, mintán aaok a vlssgát nem tetiék le.
A BBÜlőket padig ugyancsak a fennti törvényre való
hivatkozással 500—500 lejekre büntette. As ügyoek
folytatása less még, mert mind a két fáinak bizonyítania kell a maga Igaiát. Nem akarjuk hinni, bogy a
plébános könnyelműen járt volna el akkor, amikor egy
magyar tannyelvű felekezeti Iskola sorsáról van ssó,
de ugyanakkor a tanfelügyelő fellépésén Is csodálkoznánk, mert bizonyára ő ls falsőbb utasításra cselekedett.

— Felmentett tlsntvlselö Még a mult évben
történt, b o g y R i a e n b e r g Frlti űzvölgyl tisztviselő kózlh a j i á n y o a az erdőből lejőve, e l g á i o l t a L5vl Biia 2
esztendős g y é r ü n k é t , kl a telrp előtt a sinek köaött
játszadozott. A most megtartott hel-szinl vizsgálaton
beblzonyoBodotl, b o g v a tisztviselőt a s z e r e r c e é t l e n s ó
gért nem tárbeli felelősség, mert a m e r e d e k pályán a
frocslt lefékezni l e h e t e t l e n volt. R i s a n b e r g e t a bíróság
a bkonyltáfcok alapján felmentette.
eafi&ált&asa&afe
— TArvénysiékl hírek. H i i a l e Fatro O i l m a e
(gylmesl) Uko< feljelentette f e l e s é g é t , hogy i d ő i k é n t
ÖBBzepakol, m u r i h o z veszi e g y g y e r m e k é t ás néhány
K.-CÍUO (Oaikiaereda), a Buoureatl aaállodával aaemben.
hétre eltűnik. M<jd vlsBitk«rül én k é s ő b b m e g i s m é t l i
Tartós munkai
Mérsékelt iraki
u j y a n e a t e g y másik g y e r m e k k e l . FiJelentÓBében kéri a
t ö r v é n y s s é k e t , h o g y döntaön vájjon a v á l á s t beindít- Számos elismerő nyllatkoaat áll hölgyeim rendelke.ésere
1—8
batja-e f e l e s é g e ellen.

Hölgyeim!

Ö R Ö K H U L L Á M O T
(DAUERWELLE)

Szabó L. nöi és férfi fodrász-üzletében

— Qibor Páter Lunca-dé-sua (gyimesfalsóioli)
gazda korcsmai verekedésben megBiurla Bodor G>örtyöl. EÍ a Bodor Qyörgv volt ai, aki a mult évben Keresek egy kertészeti munkákban jártas, egyedül
apját megölte ÓB egy erdei kalibában eláats. Gábort a
álló embirt, ki házi munkaban is kisegít. Cim
— G y o m o r b á n t a l m a k n e i , e m é s s t é a i sava- bíróság 1 hónapi fogházra Ítélte.
a kiadóhivatalban.
I—8
r o k n a l és számos más esetben Is, a „Bollrlch só*
— Vorisák Béla 24 éves J godin («sögödl) legény
komolyabb bajok fellépését akadályosaa meg.
karácsonykor Ziögödfdrdőn mulatott. Hazamenet clga- Egy drb 9 hónapos, keresztezett, yorkshirei minősített tenyészkan eladó. Vitos Imre felszegi,
— Amikor a végrehajtó öaaseoaeréll a ne- retál kért a VBÍU l őrtől, da az tem akart neki idol,
S&aoraieni—Caikezeutkirály.
veket. Két évvel ezeló.t Bsile-Tusnád (Tasuádfürdói) mire mérgében ai őrház összes ablakait beverte
két üzlet állott egymással aaemben. Bodó Béni korcs- Kit hónapi elzárás, 2000 lej pénzbüntetés és 1500 lej
Elveszett
egy barna ridikúl, a Karda üzlettől az
mája és Bflcző Albert bodegája. Bacző Albertnél a kárlérltéB megfizetésére Ítélték.
Imre
cukrászdáig.
Becsületes megtaláló adja
pénzügyi közegek akkoriban valami szessklhágást fa— Silló Imre és neje Bincu-I (bánkfalvi) lakosok
be a kiadóhivatalba.
destek fel ÓB 9000 le,re bírságolták, amit ő m'gflzetni György Péter nevü haragot u m k ablakait beverték. A
nem tndott B igy üzletét feladva, eltűnt a környékről. báBBRpár ellen raeglndut az eljárás.
Jó házból valóSut kereskedő tanulónak felveszek.
A napokban aatán megjelent a végrehajtó Bodó Béni— Farencz Baláss B í r z a v a (borzROva) l a t o s la
Dajbukat Jakab kereskedő, Qhimes-Faget—
nél a aaemben levő korcsma tulajdonosánál és ott 9000 kásáról adásvevÓBl s z e r z ő d é s e k t ű n e k el. A n y o m o z á s
üyimesbükk.
a-s
lejnek megfelelő értékben varrógépet B miegymást le torán a csendőrség a s z e r z ő d é s e k e t m e g t a l á l t a Farenc
foglalt Beeső Albert tartozása fejeben. Bodó igazolta, sógornőjénél, S trlg Juliskánál, kl ellrn eijárást Inditott.
Regatul României.
bogy a tartozás nem az övé s Így a foglalás nem jogos,
— Dr. Sindor G4bor h<vybell ügyvéd feljelentette
Primăria
oraşului Mercurea-Ciuc.
da a végrehajtó aaaal érvelt, hogy ő ntm tud tájéko aa ügyósaségen Szép Imra S.ntimtru (csikszantimrei)
Nr.
1547—1937
cons.
zódnl a magyar nyelv bonyolult ékezetl szabályai kö- lakost, mert BZ egy kaszálójáról a füvet lekaszálta éB
aött. AS sem bassnált, amikor Badó Igazolta, hogy es haiahordla.
évre 700 lejes lu'flietése van, mire a végrehajtó ÖBBZB
— Erdélyi Gábor Armssenl (tnenasági) lakóa fel
In ziua de 16 Iulie 1937, la ora 10, la Primăria
akarta pakolni a holmikat, hogy elvigye. Aa ügynek a jelentette Ju'lska nevű leányát, mert az távollétében
oraşului Mercurea-Ciuc se va ţine licitaţie publică,
pénzügfiga«g*tógágon lett folytatása, abová B .da kény lakájába behatolt — éá sok mindent elvitt.
pentru darea in antrepriză a executării următoarciur
telen volt besaaiadnl panaszával s a tu buagó végre
— Btnes Agodton jenóftl 1 legényt Ivás közben lucrări şi furnituri:
hajló Itt kapta meg a kellő oktatást a nevek helyes
1. Construirea pavajului in Str. I. G. Duca i.i
kiolvasásából. Da vájjon kl fedezi a költségeket, amit megszúrta barátj a, Koáma Ago non. Kozmát a csandór
continuaica pavajului actual, in valoarea estimativă dc
aa ilyen felelőtlen halósagl ténykedések előidéznek ? aég letartóztatta.
— Szereno tétlenségek. Veres Kíroly helybeli Lei 140.000,—
— Saablabra helyeatók Sos jegyzőt. A Fru
Termenul de executare s'a stabilit în 45 zile.
moasa (saépvlzi) Bzörnyü gyilkosság tettesét, Sós Ká- gazdálkodó szekere feldőlt. Veres esés közben jobb
2. Furnizarea bordűréi iăcută din pialră ciopliUi,
roiy Jegyzőt a vizsgálóbíró a visBgálati fogság alól fel lábal eltörte.
— Kajtár Karoly Dinaatl idinfilv) gazdáit od&t în lungimea de 240 in. I., în termen de executare do
oldotta es saabadiábra hely ea te, — Az eíjárás tovább
egy Biekér elgázolta. Miod a kei lába eltöröl. A hely- 30 zile.
foiyik ellene.
3. Construirea şi mutarea uşilor la intrarea prin— Rokkantak figyelmébe, A nimzet véd almi beli kórházba ápolják.
— E tünt a petróleum. A Lunca-da-eu?-! (0 1 cipală a Primăriei, în termen de executare de 30 zile
miniszte'ium katonai nyugdijosalálya a helyi I. O. V.
Garanţiile provizorii vor fi 5"/, în numerar sau
hivatal utján közli a következőket. A hadkiegészítő mesfalíőloV) vasúti al'omés főnöke feljelentóst t»ts az
jelentéséből és a rikkantaktól bdérkeaeii kérvényekből ottani cseidirs*geD, hogy ismeretlen tettesek 180 liter efecte de Stat.
Licitaţia se va ţine conform dispoziţiunilor lci;ei
a következők
állapíttattak m»g: 1. Bairiez'.ek olyan puroleumot loptak el a raktárból. A tiltesek keirecontabilităţii publice şi ale Regulamentului (1 C. 1.
80 éa 1000/o-oa rokkantak kervanyel, kiknek nvugdtja kerltáse érd-ikeben erétyea nyomozást vesettek be.
Proiectele lucrărilor şi ale furniturilor se pol \eik.i
már a magaaabb kvóta szarint rendazve van. 2. Beer— Lótolvajlas. VMCHS Mihály I .cobeni-l (K4keatek kérvények, melyak mellett c .ak aa 1924 éa 1929- szon J .kabfalva) gatda eţyjk legelőn levő lova eitilnl. la serviciul teclinic al primăriei între orele olicioan.
beU falűivlflsgálás eredménye van igazoiva, de aa 1932 Feltevések szerint kóborcigányok vitték el a lovat. A
Mercurea Ciuc, la 22 Iunie 1937.
beli nincs. 3 Ugyancsak kérvények, melyekből aa ere- cigányok kézrekerltáso érdekében széleskörű IntézkeVICTOR FAROGA m. p„
datl osztályoaás nem tünlk kl világosan, mert a legfel- déseket tett a caendőrség.
sőbb felülvizsgáló bizottság jóváhagyása hiányzik. 4
primar.
— Hamli olnkuasal eladta a lopott lovat.
Hadirokkantak özvegyeinek kérvényéi, klknak fúrj ) nem
Ing. GH. GONDOS m. p„
lelt 1932 ben felülvizsgálva a igy a magasabb nyugdíjra Robaj Domokoa C u nan! (cjomaf «Ivi) napszámos SeáB<
şeful serv. teclinic.
JinoB
gazda
lovát
ellopt*
éa
Toplita
(U-trosbávizeb)
nincs joguk. 5 0 yan kérvények, melyek mellett levő
iratok igasolják, hogy az Illető nyugdíj nélkfcl oaztályoa- hamis clokussal eladta. Egy évi elz^rasra, 2000 lej
tatotL 6. Kérvények, melyeknél ac iratok (B let de pénzbüntetésre, 3 évi jogvesztésre és 3000 lej kártéríreforma és (Titlu de penBle) caak máBolaiban vannak, tésre Ítélték a lopott lóért. A loval aa uj tulajdonosnál
Fakereskedö urak
In atenţiunea Dior covagy egyáltalán nem tűnik kl, bogy ilyen irataik van- meghagyták, miután a jóhlsiemü vásárlási szándékról
figyelmébe!
mercianţi
de lemne!
nak. — A fentlekkel kapcsolatban a tokkant hivatal i bíróság miggyóződöti.
felkéri as érdekelteket, hogy újból küldjék be kérésü— Szidta az ellenfelet — elítélték. Likatos
Bevételi éa kiadási utalványok
kéi az alábbi pontokban felsorolt Igazolványok pontos Ktroly Mibillenl (-•zentmibály ) iakos a járásbíróságon
Mandate de intrare şi eşire
mellékelésével, hogy a hiábavaló leveleaés elkerüibeló tárgyalás kőiben káromkodni kaidatt s eközben ellenBérfizetési
jegyzék (Listă dc plalî)
legyen. A 80 ós lOO'/o-os rokkantak nyugdíjvégaése fel) U{>védjér*, a vele szemközt álló Olleanu Gu^távra
Anyag- és erdőfelvételi könyvecskék
(Titlu de penale), ba aa már a migaasbb nyugdíjra nézitt. 0 taatiu magára vette a szitkokat ás feljelen
Cărticică de inventar pentru materialul in
helyesbítve van, nem adandó be. 2. B adandók az 1932- tette aériegetésért Likatost, akli 10 napi elzárásra és
deposit şi pădure
ben nyugdíjjogosultsággal felülvlasgált rokkantak kér 600 le] bírságra ítéllek.
Előleg könyv (faragottfa, günibta, gönibrud)
vényei, amalyekből tűnjön kl, hogy *z Illető kapott-e
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.)
— Öasaevesstek a lóváaárlas körül. Si ló
eddig nyugdijat, vagy nem (a20'/o os rokkantak esntr.) M klós
Fuvar-bárca (Bar(ă pentru cărăuşi)
C cju (cHioói) lakos egy lovat vett 1200 lejárt
3. Jövőben minden kér vény has, amelyet bakü danek, Silló I léstől.
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható)
l«jt aionnil klfliétetl B amikor pár
az eradeli felülvizsgálati bizonyítvány I (1 Illet de reform-) nap múlva a 800
Evidenta lucrătorilor (plru purtat in buzunar)
ralevő öaazigg^l a ló u;án mint, Illés
kell caatolnl, a többi Iratokkal együtt. 4. Hadirokkant % lovat nem há
Orvosi utalvány (Certificat)
neki odiadol. Silló Miklós erre felöavegyek, kiknek faija 1932-ben nsm vlzBgaltatot felül, dühödve, I ié«takarta
Számlakönyv (Factura)
egy karóval elverte. 6 napi elzárásra ép
nem jogosultak magasabb nyugdíjra; a hadiözvegyekről 200 lej pénzbüntetésre
Szállítási kimutatás (Consignatio)
ítélték.
még eddig semmi lntéakedaa nim lörténi. 5 Nyugdíj
állandóan raktáron,
< totdeauna In depozit,
nélkül rokkanttá nyilvánítottak ne adjik ba kérésükét,
legjutányosabb áron
pe lingă prefurl momeri aa nem te jaslthető. H* ntncaenax megelégedve
beszerezhetők
derate la
mostani osslályo'ásu'tkal, kérvényezzék a „Directluaea
VÁKÁR könyvkeresSiallar» Unana dia U. A. N." tói újból fa.üWiz-igAlá
LIBRĂRIA VÁKÁR
sukat a ba aa nyugdjra jogoanltoak nyilvánítja őkat,
tla naponként n j formák oloaó
kedésében, M.-Ciuc.
Mercurea-Ciuc.
adjik be kérésüke. feaotl hvatalhoz elintézés végalti
árban, z s x a a r t ^ c l s . ' t b . a t â l c
6. Mladaa rokkant karéshai aa eradeli felülvizsgálati
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb
V B N C Z B L
T A N Á R N É N Á L
bizonyítvány (Bilet da reforaa) éa eredeti nyugd] végkivitelben a legpontosabban eszközöltetnek.
sás (T.llu da pioale) adandó oe, valamint aa Illető légi
Ugyanott kása&lnek mlndeabizonyítvány; a 40, 60, slb. Vo-oa rokkantak és »zik,
H B Ü nöi kalapok T U Ő R A D Ü
akik mostanáig nem volsak nyugdijaivá, adják be anva'
anyag koaaaadásával. Kslapsk
4
könyvi iratalkat: házassági, a kiskorú gyarmekakBzü
Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt.
leteal éa állampolgársági bizonyítványát, hogy «alád
Mercurea-GIne, I. o. Bratlaam (Olauaáa gepek javítását la érti és vállalja, legntóbb mint gyá-1 Uiemáilapotnknak magfela ő nyngdtjvégzMi adhaa«inak ki
vesetó működött, ahonnan önhibáján kívül távozott (mint
alnm)-neoa 111. aa., a B&rhai kAaeláben.
székely kisebbségi), egyedül álló nagy gyakorlattal, oaéplésre
nekik. Kivételt kepaaaak a 20«/O OJ rokkantak, kik nem
garzlturát «/,-ra vagy bérbe Is vállalnék. A Javítást la elvégezvoltak nyugdijaava B akik a k«rvény mellé az eredül
ném — megegyezéa azerint. Uegkereaéseket a kiadóhivatalba
felülvizsgálati bizonyítványt (Bi.'et de 1 rtformO i* p z
kérem „szakmában o t t h o n v a g y o k " jeligére
2—1
llletőaégl blzonyiiványt arról a heljrő , abo! 1932 év
Január elsőjén tartózkodtak. Kiknek nyugdija ÍR van
aaok az eredeti nyujdiJ végzési íTii'U dí CCLSÍ ) is
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a legsaebb áa legtartósabb
kivitelben a legjutányosabb
á r a t s e ü e t r ea»Vft«fti a
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