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Ünnep vani...
A k e r e s z t é n y világnak nagy ünnepe van.
^ líftiüolikus Anyaszentegyház az egéBz világ
röl elk'Vd'e képviselőit a budapanti eucharisztikus kongresszusra Százezrek ajkáról emelIjedik Isten felé ae ima... As emberiség mindég
Obnitott békéjéért könyörögnek. Seer'e a világ
t i u d e n k i n e k meg kell értenie ennek a
eyül^nek hatalmas jelentőségét. Meg is értik
V /«•iá'hatatlan hatalmas tömegek hömpölyögi k „ H ó s ö k terén" felállított monumentális
oltár e <Vt. Isten felé fordulnak a tekintetek
IN STT 'tetet sugároznak a szivek...
b a n

A Szc-n; Atya kiküldöttje, Pacelli bíboros
államtitkár világot betöltő hangon bákét hirdet...
lekére inti arról a földről az egéss világ népeit,
ihol annyi vér folyt a pogányság ellen folytátott küzdelemben. Bókét hirdet arról a földről, melyet évszázadokon keresztül könyörületet'nem ismerő kegyetlenséggel támadott a
pogány. Támadott, de nem győzött lel... Tám&do". de végül a támadó tatár és török
har 1 «arok gyufaszálként törtek össze u tovább
élt és fejlődött a keresztény kultura...
A mai időkben, amikor uj pogányság dön-

Redaotor reaponsab'l:
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eredeti tulajdonosoknak, akik elhatározták, hogy flbfcőí
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
a vissza ítélt riazhől mint legelőt ctlnáínak. Napy
kclteé?gel éa befektetéssel .-rrssetQl la vltlík a ti rv9t.
Bevezették Romániáién a halál büntetést. A
A „Lapos'-on apaállat Istál'ft építettek, a legelő; ki- román mlniaaterUoács május 23 ikl jegyzőkönyvével
tieztitolták, feljavították s rzt a legpéldásabb módon egy évi időtartamra életbe léptette a ba'.ál büntetést.
A rendélet hdokoláeáu. szolgál, hogy aa utóbbi időben
rendbehoeták.
Ezen időben mit caibtlink a békésiek azzal a rend védelmével megbízott tlsztvlaelót eţyre-mâsra
600 boldás legelővel, arci* a „Lapos'-ból kaptak?. kapják a halálos fenyegetéat tartalmazó leveleket Ezek
Egymás kösött felpcrcíllz. Jr, bekerítették és kaBzáTö"r ' m^ori megnyilatkozások veszélyes lelkiállapotról
tanúskodnak. Könnyen lehetnek ilyenkor lelki egy nnsk minősítették.
•
Most ped'g a békáéi, ugy gondolták, bogy a autyukat voaztett emberek, akik a cselekvéstől eom
vagyon Kznrzéanek legegyez^rübb módján segítenek a riadnak visssa. A haiál büntetés bavezLtésétíek megbajukon. E vesslk n mAsikt I. Az elgondolást tett kö- előző célzata van, hogy vissza riassza as izgatókat
vette B mu't héten beleült11 a gyergyósaentmiklóehk meggondolatlan cselekedetektől.
minta legelőjébe is.
Cíuo TÁT megyéből sok százan utaztak ae euehaAmikor a gy*rgyóf»seiiimikló8l küzbiríoVor.BÍg ve- risztikus kongresszusra, A túlnyomó többségben
zetősége értesült erről as tjaíh trő:z*toB foglalásról, katholikus Cilkvármsgyéből sok százan utaztak ei a
«vonnál a helvBzlnre (letett O t a bukásiak m'ategy budapeBti eucharisztikus koigreü^zusra, hagy részt200 tagból álló ember tömr^e fogadta. K jelentették, vegyenek a nagyszabású ünn"paégek élményeiben. A
hogy tlsEtában varnak azza ', hogy mádnak a területét calki réfzek zarándok vonata május 23-án eate indult
vették el, de nem mennek cl onnan, mert arra nekik el BrasBó felé, ahonnan májua 24-én raggal 5 órakor
Bsükségük vau. Nieesen líffeiőjük, ahol as állatállo- Indult Budapest felé. A gyergyói részek a Tg.-Muras
mányukat elhelyezzék. GíniOBkodjanak róluV.
(m<troavásárbelyi) zarándok vonathoz csatlakoztak.
És n'ccsen mit tenni. A gyergyólak haza jöttek.

A panarzt m-:morardum alrkiában a mepy-főr.ök pié
tsrjKSzMték én várják az ls,tézfcrdrst.
Véger'.dniényhen a bé^áslak étvágya mégis csat
iuluőtt a msgántu!a]donra épített táíc9d'«lora berendezzedésetu. Egy héten bslül arjaiikkM 1069 holdat foglaltak el a más tulajdonából. — Olyan teljesítmény,
ímelybe mégla csat komolyan bele kellene szólnia az
ceti » világ kapuit fel kell, kötelesség fel- Mütékan hatóságoknak,
figyelni a budapesti eucharisztikus kongresz-

Lezuhant a repülőszövetség tábornok főtitkára.

Egeecu Athana&ie repllló tábornok a roisániai rrpülő9zdvstaég főtitkára méjua 25-én BucurestibŐl—Pioestiba
repült az ottani rep&iőtakola meglátogatására. VÍHSZBtyróben a „Set" tlpusu gép kigyúlt éa lezuhant. A gép
vezetője Btate Zsharle repülőtiszt és a tábornok életüket vesstették.
A szudeta-német kérdés izgalmai. Mindegyre

háborús lehetőségeket súrol a világpolitika. A háborús
isga'mak középpontjában a ssudéta-német kérdés áll.
azuira, ahol a világ kereszténysége békét
A német—cseh helyzet napról-napra változik. Egyik
Apróságok.
parc:n telítve van a levegő háborúi veszéllyel, a máhirdet az erőszakkal szemben, a gyűlölködés
A béke kongresssuza. sik pillanatban a nyugati államok méraékietea bölceabolyét szeretetre tanit s emberbálványozás
felenged a helysot A londoni vrlamint a páriái
Arikor egyre riasztóM* lulátrokfu vrt a gyűlöl- ségében
helye:' Istent imád.,.
sajtó ugy látja, hogy a hét végére tut vagyunk a keadet
ködés,
ez
egymásnál:
rohanás
elva;
ulfcágf,
ópp»n
nkkor
Nem szabad elfelejteni a Dunavölgyében tartja hataimaa öBEzejövátel.'-t víHg k^thoilkusaága veszélyein és a saudeta-német kisebbeégi kérdés t-ékea
folyik sz egísz kereszténység nsgy ünnepe. Egy egész hétea keriBaí?V/.»"'tttt volt Krisztusnak ea megoldás felé zöseledik.
.N\n«1r országú^ vín", ahol évszázadokon ke * áigyui-nxi t.toorozasa a aingyar fóvároeo&n. A főid
üemetország nem szállít több hadianyagot
r ;az;ül hullámzott a pogányáradat. Most uj oek valamennyi n^pe tVá.lozoit Bud;p::<st£n, bogy Kínának. Nsmetorsaág Jspán közheiépénére visazapogányság aselei fújnak ebben a hatalmas hl^t tegyen am->(ie>tt a Kriiatuii m^'iatt, aki a békes- htvja Kinából gazdasági és katonai tanácsadóli s beas lgasságnsk világoraágával ssünteti a Kínába irányuló hadianyag szállítást.
medencében. Uj pogányok, uj nótákat „duru- ségnek, a szeretetnek,
az embert.
Rendelet aa iskolák elnevezésiről. A nemeetzsolnak" nagy igyekezettel ai emberi fülekbe. megejándékozta
A kéteaeresztendós KHaz u^ válságos Időkbe nevelásügyi mlaliater körrendetetet Intézett as öasses
I?y volt ez a múltban îs. A történelem tanú jutott ErezaU*, látjuk, hocy a Tő.e való eltávolodás tanügyi főhatóságokhoz, melyben utasítja őket, hogy
bizonyság amellett, hogy nem ért célt a mu!t milyen pokollá tette a földi életet. Kibírhatatlan nyo az össses felügyeletük alá tartozó iskolásat és tanpogány eszmeterjesstése. A Dunavölgye ke- morufá; Maktdt mindenütt asokra <t tárítadnlmakra, intézeteit valamilyen kiváló férfiúról nevezzék el.
resztény maradt. A mostani nagy világraszóló melyek Kr'?atust elmagyarázzák, c»ak a mcgu'i szá- Feihivja a körrendelet a végrehajtó szerv figyelmét
kisajátítják, részben vagy egfezben kiküszöbölik arra ls, bogy az elnevezéaeLnél csskb erkölcsileg telünnepség uj bizonyság, aöt nyilt hitvallás mira
jesen Kifogástalan személyek nevelt vegyék kombináaiLeilett, hogy a Duna körttl a keresztény a berendezkedéseikből.
Az utóbbi buw eseteedő Krisztus fölött sem mult cióba és aa iiletó név tulajdonosa nBm lehat élő tzegondolat megtartotta ós meg is tartja Intentöl el oyom nélkül. A kéteserévea alapokat megpróbálják méiy. Az uióbbl alól a rendelet még akkor sem tür
rendelt hivatáaát. A török lópaták nyomai kikezdeni. És erre a bomlasatő tevékenységre Ideig- kivételt, ha aa Illető* köz'amert emberbarát
eltűntek. As uj pogányság sem fog, nem tud óráig jó tdók járnak, amikor maguk a Krisztusra épíFeloszlatták a munkakamarik rezeié bizotttett keresstlny társadalmak ia nokzzor olyan cudarul ságait.
gyökeret eroiteni. A DunavÖlgye keresztény élben
mlolsstérlnm legutóbb ugy dönállanak a Mesterrel. Uenfelediieraek lényegéről, tött, hogyA nmunkaügyi
m.gyoi
munkakamarák
élén áUó veset^
a az is marad!...
tanításainak a aaeretetre épltó kiindulásairól.
bizoits^âkat feloszlatja. A munkakaotarák ügyvesetéAa a sok saenved^s, megpróbáltatás, amely as lét a tisztviselői kar fogja a jövóbtn ellátni.
emberiségre rássakadt, t i a gyűlölet, amely minden
ítélet a Codreanu perben. A fővárosi katonai
I jabb erőszakos foglalás.
pillanatbanfelbomlással feevegett sa egész földtekét törvény aidk csütörtűkőn éjjel 4 órakor hirdetett (tahiét
A b.caeiek (gyergvó-békislak) étvágya megfőtt. annak tulajdoníttató, hof:y Krlsain-sal visszaélnek.
Coraeliu Codrcaau huaárulási perében. A hadbíróság
A mu't héten Budapoeten megtartott eucbartea- Codreanu: 10 évi kényszermunkára ítélte.
Asnyira, hogy mott már végérvényesen veszedelembe
» r i: a xttgAotuIejdcn saectsóge. Csak a mult ssá- tlhus kongresezua n'-m tkart egyebet mint a világot
nuak^a jelectettfik, hogy a békást iakósoág egvasa- fUyelmeztetnl arra, hogy Krlsztui nélkül elveszett. Ha
fu o bevonult a Valna Biramba (aikerőpataki) köabir- vissaa nem tér a szeretetnek, PB igaaságnalr, a megtciosaeg D O é t vásárolt 409 ho'daa .nyircsutafeoB* novübccsátáanak megváltói saell'méhes, akkor a mainál Is
szörnyűbb sötétségekbe zuhan.
legi.ojebe és onnan nem hajlandók kimenni.
Ntcy gyengéje enrek a u£pa6k a pálinka. Pedig
A világ katholltunágának volt amit végeznie. mennyifigyelmeztetés hangzik el emiatt a veszedelem
Egy hát sem tjlt el, a békáslak eaea erórakoa
loldsaerítsl kiráodulása ota a mára ujabb saenaáclóval A föld minden sarkán magasan lobognak a gyűlölet miatt, amely olyan sok bajba keveri a ssékely falvak
£Pték mrg n világot A békáalak Ismét foglaltak. tüzel. A Isvegő telítve van a legterhesobb vihar fel- dolgozó tömegeit. Magnók ls ennek a lapnak hasábjain
""telepedtek a Gheorghenl (gyergyósaentmlklósl) hőkkel. Csak Krlssius által lehet elcsendesíteni a fel- minden alkalmat megragadnak, hogy bemutassuk a
o'Qíság .Lvpos* ne«ü 460 holdas minta lege- korbácsolt hullámokat, az egymásra törő acaarkodá- pálioka pusz'itó eredményeit. Sajnos, még sok kitartó
Bokát.
•ojíhr. és onnan sem menük kl.
onnktra van tiatt&ség, amig oda érik ennek a népnek
Adja aa latén, hogy aa a siklatott világ, amely öntudata, hogy a szeszfogyasztás! magától elítéli.
Érdekes vlBBsa plllantáBt vetni a „LapoB^Ugy
A székely falu ma Is éppen elég felv'ligotult
•l eméayelre. A gvergyószentmlklósl közbirtokosság aa 0 nevében tanácskozott, ss 0 nevében megoldásothor, hogy belássa azt a felmérbetetlor kárt, amit az
Uyjdoaát bépasö .Lapos" nevü legelő 1060 bold ter- kat keresett, megtalálta légyen a kivezető utakat.
blkohol okos a családban, a társadalmunkban, as epyes
. Bk »olt. Aa agrárkisajátltás során egészben oda»mbernél és a közösségban egyaránt. Mllytn Eok csa[ „, e i t a legelőt Bakáé kösségnek. F^lebheaéore
és vagyoni összeroppa«'Mit a eor. Ennek folyamán a gyergybscentmlklósiek Asztalosok, kocsigyártók,kerékgyártók ládban látjuk a teljes erkölcsi
Kóriafft deszkák és körisfa-anyagok nást a résBBgeskcdás m;att, hány tragédia zajlik le
»mutatták, hogy n legelőre okvetlen nzlika^gük van.
eladók. Mercurea Ciuc, Strada I. C. Bratlanu ssemelnk előtt a korcsmák gőzös levegőjében és milyen
r . r r e m fosztották n legelőt. 600 holdat végérvényesen
BékéB községnek; 460 hold megmaradt az
80. szám alatt
3-* sok azoknak a taatvér^icknek száma, aelknek s'íarst-

Tönup büntetések a pálinkafőzés miatt.
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9-k oldaL
keretében szemléltetően mutatta be a terembe gyülekezett
főgimnáziumi énekkarral a jó éa roaaz karvezetést. Egyik
hires német zeneszerző nyomán követendő elvként azegezte
A jóaan mértékletesség egy népnek legaaebb le:
„Ne a karmester feja legyen a partiturába, hanem a
erénye. A jóaan fej, a minden megpróbáltatta könött partitura
a karmester fejében..." Kidomborította a legfontotlaata látáara éa gondolkoaáara képea agy nagy érték. aabb kérdéseket
mutatta be, hogy a jó karAhová a aaeaa beféaakelte magát, oda a nyomoraaág, meater énekkara Gyakorlatilag
nemcaak a paranoauak engedelmeskedik
a b&n a teBaegényedéa, a aaolgaaora, a mindenre kaphanem önállóan, vezető nélkül ia tökéleteaen betölti
ható hitványaág ia beköltözött Aa alkohol nemcank a aazonnal,
szerepét.
. . . .
...
mai nemsediket teaal tönkre, hanem a jövőt la.
felcsendült a dal a azékely gimnáziaták ajkán.
Nem hiába küzd ellene minden nemaet a knltnra KodályAztán
örökszép székely dalok dobogtatták, hanfegyvereivé. Ennek a küzdelemnek annál nagyobb aa golták a gyűjtötte
szépet
éa
ősit szerető ember szivét Bátran, szépen,
eredménye, minél közelebb tudunk vinni egy népet a lelket építőén szállott
az ének... A lélek a csillogó szemekknltura áldásaihoz.
ült... Valami belső hang keserűen zokogta: miért nem
H saen egéaaen fájdalmas néanl sokszor azokat a ben
szórakozik moat ia i g y a székely? Miért nem állanak össze
szenvedéseket, meghurcolásokat, amelyekbe a pálinka
az uccákon vasár- éa ünnepnapokon V Hadd azóljon a lelkek
aaenvedilye sodorja az amúgy ia nshez gondokkal
és építő örökszép dall Mennyivel szebb, felemelőbb,
küzdő testvéreinket. Ml ezttkaég van arra, hogy vagyon- vidító
és mennyivel hasznosabb, mint lüBtös kocsmában
nal, pénzzel, egáBaaéggel a rabjai legyünk ennek az emberibb
vaditó alkohollal agyat butítani a aztán fenevadként egymásra
átkoaotl pálinka vesz ideiemnek.
Csak n mult héten 1B a felcslkl köaségekből rontani!...
tanitóink megértették a székely gimnazisták
Tomeati (Szenttamás), Iaeu (Janófalve), Daneatl (Dán- ajkárólHisszük:
meaBzecsengően feltörő ősi hangokban rejlő erőt.
falva), a lakóBBág egeaa tömegei állottak tiltott pálinka- Megértették és aszerint fognak eljárni, A maguk körzetében
fóaéB miatt a törvényeik előtt, amely 11 hónapi ugyanazt fogják csinálni, i t t Sarkadi Elek a gondjaira
elzárásra Ítélte őket A bűnügyi Ítélet előtt pedig a bízott gyermekekkel. Hisszük? hogy rövidesen fölcsendül a
pénzügyi hatóságok ls valamennyit végig büntették „Székely kesergő" a lalvainkfian is éa végigsír a havasok
6 5 eaer lejig.
koszorúzta völgyben verejtékkel kenyeret kereaő emberek
Mondom aa emberek egésa tömege kapott & 5 eaer lelkén s nyomában uj lélekvirágok teremnek. Ez a cél I...

erejét megbontotta a n o u éa egéaa lényüket átitatta
a minden hitványságra kapható mérgével.

lej büntetéBt és l-l hónapi börtönt. Hát megéri as a
nyomorult pálinka est a súlyos saenvedéat, ezeket e
rajuk aaakadt nagy veazteBegetot.
Nóvseerint nem is em.ltjuk mag azoknak a navelt,
akiket a törvény keze ismét utóiért a pállnkafczis
miatt. Nem akarunk Benkit saégyenpadra vinni. Igazán

nem azért Írjuk le ezeket a sorokat, hogy bajba jutott
emöereknsk még teiőzsük a nyomorúságát. Da azeri
mutatunk rá alkalomszerűen a dologra, hogy a vár-

megye minden közaégenek éB lakójánakfigyelmét felhívjuk a pálinka elleni küzdelem kÖteieBSégeire.

Aa utóbbi Időben ezen a téren határozottan ész-

lelhető a csiki összefogás eredménye. ÉJ mi hinni
akarjuk, hogy cél.uditoa munkával, lélekkel és szeretettel ez a náp tözaletsBen eijnt ahoz a gondolathoz,
hogy pálinkás fejjel, egymás vérét Bsomjaaó reaaegea-

kedésael, nem lehet megélni.

Gyűlést tartottak a tauitók.
A ielcsiki róm. katb. Tanítóegyesület a mult szombaton tartotta a helyi felekezeti iskola egyik termében ez évi
elaő rendes közgyűlését. A gyűlés iránt nagy érdeklődés
nyilvánult meg egyházi és világi részről egyaránt. Hihetetlenül nagy anyagi gondok között öntudatosan, zokszó nélkül kisebbségi magyar kötelességet teljesítő tanítóinknak
júl esett ez az érdeklődés. Szentül megvagyunk győződve,
hogy nem hiu reménység a tanítóink azon kivánaága, hogy
felbecsülhetetlen értéket jelentő munkájuk mellett rövidesen
ott fognak mindenkit látni.
Mert nem szabad elfelejteni: amikor a nélkülözésektől
kikezdett magyar felekezeti tanitó messzemenő becsületességgel teljesiti önként vállalt kötelezettségét fajaval és hitével szemben, nem egyoldalú kötelezettséget teljesít. Nem,
mert ugyanakkor a kisebbségi magyar társadalomnak szent
kötelessége zártsorokban tanítói báta mögé állani és segíteni.
A közgyűlésen elhangzott magas színvonalú előadások
a neveléstudomány körül forogtak. Szorosan vett szakmai
kérdéseket vitatták és bíráltak. Yámazer Géza lőgimnáziumi
tanár a szépírásról tartott igen értékes előadáat. — Pálffy
Ferenc a szövetkezeti életre való nevelést fejtegette. Rámutatott arra, hogy az egyre jobban fejlődő gazdasági életben,
amikor minden kínálkozó lehetőséget villámgyorsan és könyörtelenül basznál ki a lankadatlan mohósággal nagy haszonra vágyó tőke — szövetkezeti szellemben, közös munkára kell nevelni a jövendő társadalmat. Már az elemi iakolákban meg kell kezdeni ezt a munkát. Lásaa a gyermek,
hogy az összerakott lejek értéket és erőt jelentenek s hogy.
egyesült erővel eredményesen tel lehet venni a harcot a
nagyobbikkal.
Vármegyénkben, ahol a bizalmatlanság még mindég
nagy ur, különös jelentőséget hap a közös muukára s igy
természetesen bizulomra való nevelés. Tanítóink minden bizonnyal megértették az előadáa céliát a a jövő egészséges
gazdasági s ezen keresztül társadalmi életének kialakítása
érdekében el foguak követni mindent...
^ Szűcs Lajos főgimnáziumi tanár az idegeu nyelvek
tanításáról tartott országos viszonylatban is ügyeimet keltett
előadást. Xyilt őszinteséggel állapította meg, azt a kézenfekvő pedagógiai igazságot, hogy más idegen nyelvet tanulni
bevált, vagy teljeaen uj módszerekkel és ismét más idegen
nyelven tantárgyakat tanulni, uj fogalmakat és ismereteket
elsajátitani.
E két teljesen különböző neveléstani fogalom egy és
ugyanazon időbeni alkalmazás legyőzhetetlen nehézségeket
gördit a kisebbségi magyar hitvallásos oktatás elé. A két
togalmat külön kell választani és ugy elbírálni a kérdést.
A lelekezeti elemi iskolák hamudik osztályában kezdik tanítani az államnyelvet. Ugyanakkor románul kell elsajátítania
a tanulónak a földrajzot és történelmet is. Hit lehet ilyen
körülmények között eredményesen alkalmazni a világviszonylatban legjobban bevált nyelvtanitási módszereket ?
A feltett kérdésre a feleletet az előadás körül kifejlődött vita adta meg, melyben élénk részt vett a jelenlévő
Latea tanügyi tanfelügyelő is. Vita végén hangsúlyozta a
tanügyi telügyelő, hogy az ország különböző vidékein lévő
lelekezeti iskoláknál szerzett tapasztalatai alapján illetékes
helyen párttogólag lógja képviselni a felvetett gondolatot.
Addig is azonban köveasanek el mindent a tanítók, hogy a
nyelvtanulás éa ismeretterjesztés terén, a jelenleg érvényben
lévő tanrend mellett ia — minél nagyobb eredményt mutathaaaanak fel.

Törvény a hetilapokról.
Az időszaki sajtóközlemények — amelyek közé a hetilapok is tartoznak, fenntartási eszközeinek ellenőrzéséről
törvényrendelet jelent meg, amely talán gyökeres változást
fog hozni hetilapjaink életében. Azért írjuk, hogy talán,
mivel a végrehajtási utasitás még nem jelent meg s igy
nem tudható, hogy a törvény intézkedéseihez miként és
mennyiben lehet majd alkalmazkodni.
Ez a törvény előírja, bogy az öaszea hetilapokat be
kell jegyezni a törvényszéken és minden lep könyveket tartozok vezetni. Ezekben a könyvekben elfogadható bevétel
csak előüzetési dijakból, hirdetésekbűi, makulatúrából, példányszámonként! árusításból, az alaptőke gyümölcsözte:éséből
és hitelek igénybevételéből azerepelhet. Különben a törvénynek az a kimondott célja, amint a címe ia mutatja, hogy
ellenőrizze az időszaki aajtókőzlemények bevételeit, fenntartó
alapjait
A hirdetési dijszabáat a lapok részére a miniszter
fogja megállapítani minden év elején egy évi időtartamra.
Időszaki sajtóközlemény kiadója vagy tulajdonosa csakis
román állampolgár lehet. Idegenektől semmiféle anyagi segélyt
eltogadui uem szabad, ez a lap megszűntét vonja maga után.
AZ évente legalább harmincszor megjelenő sajtóközlemények tulajdonosa csakis részvény, vagy betéti társaság
lehet, mindkét esetben névre .szóló részvényekkel. A közlemény felelős szerkesztője, vagy igazgatdja egyszersmind a
tulajdonos társaság ügyvezető igazgatója is. Nem tartoznak
ennek a szakasznak a rendelkezései alá a jogi személyek
időszaki sajtóközleményei. A törvény áprilia hó 13-án jelent
meg s előírja, hogy a törvényszéki bejelentést egy hónap
alatt meg kell tenei. Ezt a bejelentési kötelezettségi határidőt utólag külön törvény-rendelettel junius elsejéig meghosszabbították.
Kétséges, hogy a jelenleg lizikai személyek tulajdonában lévő hetilapjitiuk, amelyek, mint köztudomásu hetenkint
jelennek meg, tehát harmincnál énenkint nagyobb azámbau,
miképpen tudhatnak átalakulni, milyen feltételek szerint s
miképpen teljesíthetők azok, vagy pedig meg kell elégedniök
a 2 hetenkénti, vagyis az évi 30-azori megjelenéssel. Ezt a
jelen pillanatban még uem tudjuk, de ígéretet tehetünk,
hogy mindent el fogunk követni annak az érdekében, hogy
lapunk, a Csiki Lapok, amelynek minden fenntartó alapja
egyedül a közönség szeretete és áldozatkéazsége, továbbra
is hetenkint jelenjen meg. Amennyiben azonban olyan akadályok merülnének tel, amelyeket nem tudnánk elhárítani ugy
csak természetes, hogy csak t hetenkénti megjelenéssel is
azon leszünk, hogy olvasóközönségünket, amelynek kitartáaáért és szeretetéért ezúton is hálás köszönetet mondunk,
továbbra is kiszolgáljuk s a lehetséges keretek között is a
legjobbat a a leguivósabbat, a leghasznoaabbat nyujtsuk.
Ismételjük, hogy ez még ninos eldöntve a a magunk
részéről mindent megteazünk, hogy heti megjelenéaünket
biztosítsuk.
Azt a reményünket fejezzük ki, hogy ez sikerülni ia
fog nekünk, hiazen a törvény az alapok ellenőrzésére azolgál
s a Cuiki Lapok eddig is kizárólag azokból az ezközökből,
alapokból és pénzforrásokból élt, amelyeket a törvény megengedett pénzforrásoknak, megengedett bevételeknek sorol lel.

Főgimnáziumunk, hangversenye.

Főgimnáziumunk Ifjúsága, a helybeli zenekar közreműködése vei áldozóoaütörtökön este hangversenyt adott. A hangversenyen hallottak alapján örömmel állapítjuk meg, hogy
nem remélt komoly és mély felkészültséggel lépett dobogóra
aa Ifjúság. Látszik: ez az Ifjuaág hivatott vezetővel az elen
kemény oéltudatossággal dolgozik a zenekaltara tarén. Ennek
az ifjúságnak tudása a ezzel kapoaolatosan oélja van.
Sarkadi Elek főgimnáziumi zenetanár minden tekintetben
ellamerésre méltó munkát végzett. Nyolo tv óta dolgozik a
főgimnáziumunknál. Komoly felkészültséggel éa egéaz lélekkel
végzi a munkáját, meri oaak igy lehet olyan eredményeket elérni,
•milyenben azerenoaéjak volt azoknak gyönyörködni, akik a
hangveraenyen réazt vettek.
Kol&n érdeme Sarkadi Eleknek, hogy oalkl működése
első pillanatától meglátta: ezt a vármegyét viasza kell vinni
ősei dalknlturájához. Ebből a szemszögből fogta fel a helyzetet a aaazarlnt Irányította egész működését. Eredmény : a kese
alatt lévő Ifjúság a azon keresztül azélea népiétegekben ujul
[al az Igazi magyar dalkmtura A. munkája eredményeit tökéletesen ismerő ember biztonságával vozekl Sarkadi Elek növendékeit a legnehezebb teljes tmények falé. Hallgatóaágát magáA közgyűlés egyik kiemelkedő eseménye volt Sarkadi val ragadja, mert olyant ad, ami legközelebb áll a lelkükhöz,
ügyben példái matat. Félreérthetetlenül bizonyltja telieettméfiiak zenetanár elóadáaa. A kiváló azaktanár rövid elöadáanyalval,
hogy a klaabbeégi magyar leaalálet falnal képviselői-

nek la hasonló utakon kell minél előbb megindulni. Helyesen
állapította meg Pálffy Ferens főgimnáziumi tanár Kodilyrí"
tartott rövid előadása keretiben hogy az Erdélyben, de kitin
nősen a Székelyföldön ősi népdalokat gyűjti Kodály éi fl,rWk"
külföldön elért alkerek utáu verhettek gyökeret aaját hazájuk,
ban Világot befutott útról térnek vtaaza a mllvelk. hogy ~ v 0
keret eresszenek a Hargita körűi la, ahonnan tulajdonképpen
elindultak...
Az áldoxóoaütörtökl hangverseny bizonyíték a mellett
a világatat diadalmasan járó alkotások haza érkeztek '
A hangversenyen résztvett közönség felejthetetlen emlékkei
távozott az énekkarok éa zenekar nagyszerű teljesítménye nvo
mán. Kalönöaen Kodály: „Jézus és a kufárok", „Székely keaet
ves", „Háry János" dalmtt közjátéka éa Brahma: „Miury..
tánook' ének-, Illetőleg zenekari előadása hagytak felejthetetlen benyomást a hallgatóság lelkében.

FIGYELEM 1
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni?
mert caak rendes fejjel lehet
szép, r e n d e s f e j e t c s a k

f ELLA DAUERWELLEN örötMái ntán kaphat.
Qarantált biztos siker.
A nagyérdemű hölgyközönlég azlves tudomására hozom,
hogy a nagy anyagi áldozatok árán, elkerült külföldtől
a világhírű W E L L A ( D A U E B W E L L E N ) örökhulli.
moaltó gépgyártól az lOaS-oa típusa, legújabb gjáTtmányu, külső éa belső O Voltos füttőteateket beszereznem. — Ezen gép nem tévesathetö össze máü hasonló nevü belföldi Vella gépekkel. — Az eredeti
u j a b b Bukaresti éa Párizsi fodrász-veraenyen, mint
a lipoaei ea budapeati minta vasárokon első dijjal lett
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, szintén sikerült nekem eredeti külföldi örökhullámoalttó olajakat beazereznem a ml amonlák hoziáadáaa nélkül lesz az örökhullám elkéaaltve. Az ürothullám tartóaságáért és a híjnak az eredeti színe és
aelymeosége megtartásáért 8 havi Írásbeli garanciát adok.

1938 május 24-töl, 1938junius 24-ig
olcsó h o n a p o t rendeztem,
hogy a nagyérdemű hölgyközönaégnek módjában álijoa
a hirdetésem és munkám valódiaágáról meggyöiódnie.
Szivea pártfogásokat kérve a nagyérdemű hölgyközönaégnek, maialok teljea tisztelettel:

B a r t h a Qéza, „Oorso'-fodrász&t
Cslkmegye egyedüli WeUa-géptulajdonosa, U.-Ciuo.
2-3

Turistaság.
Kirándulás.
A B. K. E. Csiki Ojztályának leközöltük áprilia
17-lki psámunkban egész nyári kirándulási terveveié;.
As e'mult hetek Bzóp napjait kl 1b használták kin:
duléink, egy-egy vasárnap három irányban ia voltak a
söldülő tormásáét szépségeiben testet-lclket felfr-ssiteai.
Aa Bgyeshő látogatóit két kellemes meglepeti*
is érte: 1. A Sandomioic—Balan (esiksaentdomoio balánbányal) elhanyagolt útszakaszt a főazoigablrósag
Intézkedése folytán javítják. Kőprizsma kóprizsmát er,
aa ut ssélén levő árkot ls takarítják B igy minden
remény meg van arra, hogy rövidesen autóval h jó:
járható lesa az ut. A másik meglepetés, hogy az egyesület dacára nehéa anyagi helyzetének az egyeafcói
menedékházát kibővíti egy kisebb saobával es elfedett tarrasaaal. Ei épitsezések költségeire mlndeu
turlBta barátot arra kér as egyesület vesatősége, hogy
bármily kia ÖBSseggel vagy anyaggal jáiu'jon hozzá a
fontos építkezés befejezéséhez.
As egyesület május hó 29 ón vasárnap as Opálbarlnnghos, K rály fürdőhöz rendez kiránduiáat. Juai a
hó 2-án, csütörtökön pedig a Htrglta-fürdőre, ahoi a:
Odorhelu (ulvarhelyi) turistáknak nugy csoportjává:
foguak találkozni. Juaiui 5, 6, 7, Ő án, pünkösdkor
pedig két kirándulás la less: I. Egyeskó—GyilkostóCialkő, II. Szemeskő, Saentlmrei Blidös-fdrdő.
A kirándulásokra Mathé Jáasef turaveaetőnél, vagy
a Dilrr-üsletben lehet jelentkezni. Nem tagokat is SIÍvessn lát as egyesület tura-blaottaága.

KÜLÖNFÉLÉK.
— ElhelyestOk Pasniou törvényszéki elnököt. Pasnicu Pdtre törvényszéki elnököt varosunkböl
junius 1-vel elhelyeaték Jasl ba táblai elnöki minőségben. Pasntcu törvényszéki elnök 15 éve él közönünk,
Kesdetbeo, mint ügyéss, később a Törvényszék elnöke.
Igaaságsserető, becsületes egyénisége megbecsüleat és
szerétetet blatosltott asemélye iránt. Távozását sajnáljuk és mindenkor hálásan gondolunk arra a megértő,
sserény, url modorra, amellyel 15 esatendő alatt hozsánk nőtt.
— Eljegyaés. Vonczel JJsaef jogszigorló, aa
E. Q. B. tisztviselője eljegyeste Baga Sva Mária jogszigorlót Ciuj (Koloasváron).
— Engodelyezték n oigányienésnek ssindikátusának működését. A hivatalos lap május 24-iki
számában Jelent meg az a rendelettörvény, amely megengedi a működését a „Hangsaermüvéssek Szindikátusának és a Clgányasnessek SalndikátUBának.
— ítéletek. Csibi Dinen órás, Auka Sándor és
Figua Jóaaeftől javításra érákat vett el, amelyeket
soha nem láttak többé a tulajdonosok. Csibi órást 1
hónapra Ítélték.
— Gil Vilmos Blesad (bükkssádl) kömnnkás több

helyről ruhaneműt lopott 1 évi börtönre ítélték.
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Hiszünk-e még?

L Á P O K

ő y t r g y ó i {Iţt
latos nagy BZ- áldozásban áttüzesedni, könnyeztek. Egy francia meg ia jegyezte : Iis ont pleurés commes de vaches. (Mint a tehenek ugy
bőgtek — a meghatottságtól)
Spektátor.

8-Ik oliaL

H Í R E K .
— A köaéplakolák vlaagatirgyaL A nemzetnevelésügy 1
mlnlszterlnm kijelölte u elméleti Uoaamok éa gimnáziumok
évvégt oaztályvlzagálnak tárgyalt. Eazerint az emütett Intézetek növendékei, leányok ia fink egyaránt, a következd tárgyakból vizsgáznak: I. osztály: Román nyelv éa mennylaigtan. II.
oaztály: Komán nyelv, franola nyelv, mennyiaigtan, terméazetrajz. UI. oaztály : Román nyelv, franola nyelv, mannylaégtan,
fizika-kémia. XV. oBztály; Komán nyelv, latin nye v, fölarajz,
történelem, mennyiaigtan Aa fizika-kémia. V. oaztály: Komán
nyelv, franola nyelv. Utln nyelv, földrajz, természettudományok,
fizika-kémia. VL oaztály: Komán nyelv, franola nyelv, történelem,filozófia, fizika-kémia, az lioaalml azakon latint, a természettudományi szakon pedig mennyiségtan. Ugyanezekből
a tárgyakból vizsgáznak a Vii. osztályosok la.

Ki ne hinne ? Nincs ember, akinek hite ne
lenne! Beone ál, vele mozog és tervei, reá épit
minden surranó, roppanó, törtető lépést, életének még a legpróaaibb pillanatában is. Akkor
j. 3injkor tagadja, akkor is amikor szégyenli,
tikkor is amikor leleplezni próbálná, ha tudná!
Távol Afrika keietén az egyonlilotő: északra terül
\tkor is, amikor még önmaga előtt is szégyenli
"bevallani, hogy nem ludja mi as, hogy a meg el egy nagy Bsárazfoidl állam, amelyről a tudományos
ls osak as u'.o só időben szerzett tudomást. Es
fvözódését és kávéház hangos korcdraafüatös világ
sz ország 9C6.000 kn,' területű, tehát majdnem cégy— Villany a falvakon. A belügymíniaater elelveit máBtól lopta, meggyőződés hijján idegen aaer akkora, mint országunk. Eit a nagy kittrjedeutt határoBta,
hogy azokban a falvakban, amelyei terméköntösökbe, át nem értett jelvényerdók mögé birodalmat Etblopla—Abesinia néven ismeri a földrajz, szeti najtóerózkei rendelkeznek, villanyUaemsket IéteFelülete egy maţaB fenslk, amelyből alpesi pzjrüieg sii. A kérdés előkeszitosere es megoldására külön
búvik!
a 4620 m. magaB R is-Dasan íz'kla-cucs, igazgatóságot állítanak fel a belügyminisztériumban.
A ma embere, kevés kivétellel idegen pályán emelkedik
tehát majdnem akkora, mint as európai Moat-Biaack. Uj rendelettörvény! hoznak e kerdesben. A termeaseti
rugdosott játéklabda.
A hegyi patakok eroslos munkája éa a vulkánkitörések erők korrzerü kihaasnálasanak blztoeitására e törvény
Világnézet hijján nem tudja hol van, min- nagyban átalakították est aa orsságot. Évezredaken át feljogosítja majd a köaségeket, hogy a kihasználáshoz
tűnt fel, mint Afrika fellegvara, hiszen Afrika •zlkséges összegek fedtz jsére potadózat veBaeaek ki.
den titok és idegen előtte még önmaga ia. Az ugy
Swatzának is nevezik. Népe nagyon vegyült s e tekin- Ha pedig egy közBég ntm eleg erős e pótadok dacára
elet megállást nem tűrő irama tereli tovább, tetbon külömböalk a kontluens többi lakóitól bizony
a kellő tőke előteremtésére: joga lesz két három
gfciaeK, hangok, eiemények kellemes és kelle- néha fejletlen kuiturával. A mohamedán vallás terje- sem
másik kösBeggel ssövetkeani as erők kibassaalása célmetlen tapasztalatok magyarázatot kérnek, kö- dése nem sokat érintette Iit egy sajátságos keresztény jából. Emellett azonban egyik som veBati el kösigasveidnek tőle. A nagy többségnek eszébe sem vallás, as ugynevtzjtt kcpt-kemztonység gyökerezeti gatási önállóságát.
amely egy kttiSn álló vailáBl irodaimat is teremjut fáradni, elméje élét, akaratának rugóit mun- meg;
— As iskolások magaviselete. Colan püspök,
tett, amelyei csak moat kesdenek Ismerni, amióta nj
kába állítani. Uccán, kávéházban, bodegákban, ural aa orsságnak, elfoglalták, megteremtették alap- nemnetneveieeügyl mlnlaaier intéakedésekei küldött as
iskolákboa azoknak a nóvendakaknek msgbüntetéseról,
ksntiookbsn, olaj fényes gépek mellett gyárte- ját egy afrikai országnak.
Az egétz or.zig, amint emiitettem, egy óriási akiknek viselkedése oiienkenik a kerosatény erkölcsi
lepeken, zsúfolt jármüveken, páholyokban, délutáni teakon, mozitermekben, elejtett elvekért hegyvidék, amelynek fenslkjalt kttlömböző elneveséBek- neveléB eszméivel.
Ismerjük. A VorÖBtengerpartról Indulva, ahoi Oiasa— Jutalom a jó gasdaknak. Jonescu-SiseBtl
lelkesedik, olcsó könyvek, krajcáros lapok, kel
orfz ig régebbi gyarmata Eretrla volt, egészen 1300 m. fóldmlvelésügyi miniszter eihatározta, hogy folyó éviól
idegeket bizsergető látványoktól Qzve, dobva magasságig Koba elnevtzesael ismerjük. 1300—1800-ig kezdve 500 községben egy-egy gaada-jutalmut osztat
szánalmas labdafigura, rugbytárgy.
Wülna Di>ga, s Innen Zuvotn-Dega. Minden egyes rész- ki olyan gazdák között, akiz rendszeretetiikkel, tiazkülön éghajlata, külön növény- ea állatvilága van. taaagérsésükkel ós szakértelmükkel kitűnnek aa atlagA meggyőződés, az elv nek
A fenalkokat folyók, hegyi patakok szaldelik át, saját- gaadák köaUl, — Egy asakemberekbói álló biaottsag
ságos képet adva a videknek..
nem divatcikk I
Bseptember hóban végig járja a megyék falvait s megA 4000 méter magasságban fekvő festői Tanató- állapítja ast as 500 szerencsés községet, ahol feltaTuhát nem változik szezonszerQen. Tehát
'Ó1 ered a Nílus egyik ága as Albara vagyis a Kék- láltak a jutalomra érdemeBült mintagazdákat Sajnos,
nem minden igaz. Tehát nem minden vallás N
ius. — Msgköseliteni, behatolni sz oreság belsejebe a miniszter nemcsak aa egyéni kwaióaágokból eredó
egy. Tehát nem minden helyes akkor, amikor csak neheaen járható nyergekan lehet, ami az olaszok- feltételekhez köti a jutalmat, hanem hogy a klasemelt
egy dologról ezer a vélemény, amig az igazBág cak nehés munkát adott az elfoglalásra.
iöldmivelő legalább 15 hektár birtozon gazdálkodjék.
cdsk egy lehet 1 Csakhogy ma ez is hosszú ut,
É{hajlata változó. A VorÖBttngtr parkján 60-60 Pidig a törpe gaadaságok Bsakssbráen munkaikodo
mig valaki idáig eljut. Bz tuiBágosan fáradsá- fokoB tropikus bőBég von, a hegyek lábánál egészség- tulajdonosait sem kellene kizárni a nemes versenyra
jogoduitak közül. Hiszen ezek sokszor még korüiiekingom Kőnyebb másokat figyelni és másokkal telen, európai ember számára lakhatatlan vidék. A tóbbon gazdálkodnak jobb módban elő torsaiknál ÍB,
Volna
Dsga
területen
a
tzólő
hazfeja,
a
Földközi
ten
eaklldni, a minél hangosabbakkal, a rekiámhő- ger vidékének megfe eló éghajis:; a Dega területen a hogy előteremtsek a megeihetéa Bznksegleteil. A blBőkkel, tömegekkel, felkapott slágeregyénisé- mérsékelt éghajlat uralkodik, néha hosszú hideg teilel. sottság fellilviasgáija a ház, udvar éa istaió rondjei, a
gekkel.
Eső bőségesen van március éB ápriiiB hónapokban, a veteménye» kertet, megállapítja a gasda valiáaoíwagai
hónapok azonban nagyon as&raeftk. A növényzet B mindezek ogybevetesóvel zesziu el astán a maga
Tudod-e mi lesz Pesten! téli
as éghajlatnak ÓB a magassági videknek megfelelőleg javaslatát a gaadák megjutalmazására.
A különvonatok százai miért lihegnek Európa nagyon változatos. Egy Igaal botanikus kort. Aa első
— Ingyenes méheaaetl tanfolyam Ciuj (KoŰB a világ minden acélvágányain zsúfolt kocsik- zónában sttrü erdők terülnek el, a nyílt területeken losavaron) as E. M. E Bsokásos tavasai monesaetl
kal egy pont felé, egy találkozóra? Modern nő a kávécserje (eredeti hazája a kávénak); a gyapot, tanfolyamát folyó övben junius uo 8-tól 18-ig tendesi
meg. A 10 napos tanfolyamon bárki résst venet, korra
lestverem ez neked való. Nagyszerű élmény, kukorica, cukornád.
A második zóna a BZŐIŐ hasája. Itt teremnek a való tekintet nélkül. A tanfolyamon előadásra kerül
milnostömegek, látványosságok, rekordmóretek,
különösen a bnzi, rizs, köles. dohány. ugy elmoletileg, mint gyakorlatilag aa okaaerii menészenzációk zuhataga foglalkoztathatja kivánosi gabonafélék,
Előfordul sz olajfa és a nálunk ia ismeretes flkUBs.ssel. Annak bufejoatâVbi, psdig a hallgatók látogatási
természeted. Da hiszen te ezt szereted, mérni, Az utolsó aona a Dega. A növényzet keves, a legelő* oizonyitváiyt kapnak. Tekintve, hogy a mshsaaei, mint
kalkulálni, megdiskurálni; hozzá is vagy szokva foglalják el a területeket, amelyek as álíattenyéüsieat meüekfogialkoa^s igen j«ved*lmesó s ast tuvatalnok,
már a nagy tömegdemonstrációkhoz. Nem első segítik elő. A háziállatok közül a szarvasmarhák, a saabadfogialaozáau vagy bárki más Üsheti, már is nagy
erdaklődás nyilvánult meg orsságaserte. A résst veieú
kiilönutad ez. Futbailmérközés eredményéért jub, tacskó a fontosak. A mehesiet nag>on el van asándeiot
5 nappal a tanfolyam keadete előli tanacsos
terjedve.
A
vadállatok
Igasi
hazája.
Aa
orosslán,
tigris,
izgultál már egy-egy ilyen nagy felutazásokon, leopárd, sakál, mind veszedelmes ragadozók, leselked- bejelenteni, amikor balratkoaásl díj elmen 100 lej
nemzetközi vásárokra, országokra szóló látvá- nek iz antilop és gazellára, — a viailó, orrtzarvu, fizetendő. Jelentkezéseket elfogad as E. M. E. titkári
nyosságokra rengeteget költöttéi, tudományos, elefánt s a vadblval népesítik be az egyes z teákat.nivatala Ciuj, Strada Andrei Muresan 10.
Ásványokban gaadag, do a bányászat elhanyagolt.
emberbaráti összejövetelekről sem igen marad— Qondatiausag miatt 1 hónap. Sólyom
Kóc z in, rés, ólom, kén, Balétrom gyakoriak. A pata- Ijnácz Susani ({yergyonjfaivl) kőmunkáa roobantás
tai el.
kok medreiből gyűjtik aa aranyat. — Aa ipar nagyon aözben eletét vesztene. A kő lánya munkavezetője,
Gondolkozz oaakll kezdetleges. A kereskedelem sz utak hiánya miatt Magyar! Károly ellen gondatlanság miatt eijáráa induit
elmaradott. Egyetlen vasútvonal van, amely a tenger- es a törvóayasék 1 hónapi börtönre és 40 eaar lej
.Miért indult el egyszerre Tokióból egy partról
indulva behatol ez orez kg fővárosába, Adlstudományos cjoport, futballmórkőzéseken eddig Abeba-ba. Péczegysége a thaler 25—30 lej értékű. kártérítésre itélte.
— A leégett gyár miatt 1 hónap. Fodor
nem láttuk őket! Miért jönn Alaszka fókavaA lakósság 10—12 mllló. Bgy Igazi vegyttlók, Martin Suienl (jyergyoujfalvl) fiitőt 1 hónapi börtönre
dasz fiainak északi csoportja is pont oda. A amelyik ŐBldék óta megmaradt aa ő Bajátságos saoká- ea 2 ezer lej nirsagra itéiiék, mart a Molnár-csg
belga Kongó éB az uj Esiópia fekete urait mi salval, történeti múltjával. Híres vadászok.
fúrdBaüaame aa ő gondatlansága miatt leégett.
érdekli ugyancsak most egy kis ország dunaA kitárté nehés munkát Inkább a nők végzik.
parti fővárosában? Európát a nemzeti túltengés Vidám, mulatni szerető, de amellett 1hlu, dicsekvő,
Szerkesztői üzenetek.
iaza gyötri, emberek emberre vadásznak, mi alattomos és lusta. A kereszténység l /, évezred éta
a pogányság közepette középkorias maradt,
AZ ÉN KERESZTEM. Verseiben levő szép gondolataiteieti félre a csatabárdot, miért férnek meg Ismeretes;
romlott baráiCBapattal. Legfőbb fejük a gondirlabuna nak aljon ináa Irányt. A: Alet tragédiák meglátáaalt, vagy a
oly békésen egymás mellett, még lelkesednek (anyánk), akit Alexandrlaban ssentelnek fel, éisjki benneilAa aok azlnUaégelt ezerféle módon lehat versb) öltözde azok legyenek mindég ajak i s változatosak, akárcsak
ia és békecsókkal borulnak egymásra a tegnap méltósággal bir. A talajdonképsni abealnial nép 3—4 tetni,
maga az Alet. De líamár nlnoa benne Öröm, akkor belenyugvás,
mllló, arab éa bamlta eredőin keverek. Vannak közöt- türelem, önfegyelem ia orda akarat a kötelességünk.
ellenségei.
tük nagybirtokosok, akik rabszolgákkal müvelik földA maltba Tlaazakönyörögnl, visszasírni magánkat, nem
Valami még nem
jüket, utánuk nagyobb Beámmal vannak a négerek. lehet. — Kérem, ha boldog, vagy osak megelégeiett la akar
lenni,
mindent ngy keU venni, ahogy van.—
veszett el • • H i t i " Államsaerveaetttk emlékeztet a köaépkori Eorópara, a
httbérrendsaere.
A
caátzjr
—
a
királyok
kiralya
(aegusMilliók hitét delegálták erre a kongresz negestl) teljes önkényes hatalomnak Örvendett: egyebzuara a százmilliók, akik hisznek a kenyérben, düli tulajdonosa a földnek, legfőbb feje a hadseregnek > e o o o e e e o e o « « e o e e e
ueiy Krisztus misztikus jelenléte. Jelenlét, mely s a kösigesgatásnak. Aa orsság fel volt osztva több
kiérzik, mely elméket vaslogikára vezet, mely apró királyságra, élükön egy-egy király (ras), skinek
szenvedélyeket helyes irányba terel és önző hatalma Bzlatén nagy.
tln napoHként aj formák «Ioné
A nagy Menehk 1896-ban egyesítette és szarvezte
árban, iii«almTnliilli>liHs
ösztön felé emeli as élet igazi értékeit: a szépaa államot a megverte tz olaaa csapatokat. O vette
e t , a jóságot, a nemességet.
V
K
N
C
ZKLTANÁRNÉNÁL
fel a negus-negesti elmet. Utána követkeaott a trónját
Eszembe jut egy kedves episód. Amikor vesatett negus, mert bekövetkezett .fiinls Abeslnise".
Dgyustt kéasttlmek mladannomft női kalapok aliőrazit
egy országos, tehát nem nemzetközi ilyen hit- Aa olassoknak régi tervük volt meghódítani ea orsságot. Sikerült s ma az évesredes orr z tg az afrikai
anyag honnáadáaával. IMspsh
valló összejövetel volt Lille-ben, Franoiaorsság- caássárság — Mussolini tervel saerlnt, habár nagy
Italakltáaa
a legrövidebb Idő alatt.
b&o, eljöttek erre a szabadkőműves újságírók áldozatok árán is, olass fenhatóaág alá került.
Msrssrss-Olss, I. O. Bratlaaa (OlmnáQheorghenl, 1986 május 20.
is. Ka amikor meglátták ast a aO.OuO gyermeket
• t u ^ i m 111. aa^ a Mrkás kónelébm.
Ga. Jf. proftszor.
kttnn a szabadban keresstes egyenruhákban,
•) vuágréaaek iamartetéséaek iolyutáaakint.
mint llliommesőt Krisztus testéből egy osodá-
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- Lopás. Imre Mária Mlswtea cslkmlndazoBtl)
— A helybeli róm. kath. főgimnázium tor- csílédleányt,
ekl Prsnk Miklós helybeli mírndk inanázzoaapatának eredményes saereplése. A Braşov
(brassói) tankerülethez tartóié középiskolák tornáaii- sából rubsnomü félóket lopott, bíróság 4 hóuspra Ítélte.
— Aatóaaorenoaét'enaég. A helybeli Birbat
caapatai ea óvbsn ls Busóban tartják meg torna
verseny iket, májua hó 27 én. Eat megelőzőleg aa In- cél egyik teberhu.óji a Sinm-rtln (csilazenimór.oni)
tésetek csapatai egymáa kötött előmérkőzéaeket tarta- nagymezőn árokba zuhant. A gópbez ne áruban 30 ettr
tauak amelyeknek győatesel vesznek réaat a brassói lej kár eaett. Sebasülóa nem történt.
— Kitámadta aa erdőőrt. Kiaa Jiesef Péteré
főveraenven. A helybeli gimnázium tornacaapata eaen
(Oradea mellett)
eiőmfrfcőae'eit a Saékely Mikó Kollégium (Sft. George) Siodumioic (cilkMentdomokosi) lakóaroegtámtdtB AlP Ö S T T É N E l
csapatával tartotta meg, míju) 22 ón. A 25 tagból álló bert Iynác erdóőrt. Kies Józaefet badMrógáft elé áll.tják. B O ^ A ^ I ^ .
- DIBECTIONEA SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE PIN
mlcta csípiXuakat Papp Jinoa l^zgató, Opra Bsnedek
49 C° hőfokú, kénes, rádiumos hévviz
oomnnloft membrűor, că vftmătoarea ţ»pléa Nagy Roeaó tornatsnar kisórték el. A c«p <t gyö- MERCUREA-CIUC
forrás. Mindenféle reumatikas bántalss opreţte la ,Şat»«, „ÍOvesoldai", Bűkkíöldje, «mbela
nyörük Biârepelt a könnytt atlétikában éa bejutott a lor
pârtl din V»1b» „Hosns&ulul" lnolaalv „Paszterge", ; N«eymak valamint női betegségek ellen
kózllsbdaj4ték elődöntőjébe valnmint a repülőlabdajáték somlyé" «t pftnft In V.Ie» Şnmaieulat pftntt 1» Izvorul pftr&alul
páratlan gyógyhatású.
köaspdöntójobe. A két intézet tornáaa csapatának talál- , S o m
ACSIKSZEBJÍDAI VADÁSZTÁRSASÁG IOAZÖATÓkozásit ünnepélyes keretek kbaött történt meg. Papp SÁGA! •l tagok
z a ta
Újonnan berendezett:
tadom&s&ra hozza, hogy az
v?<lf®1 . .
J íooa, a b?lybjli főgimnázium Igaagatoja a mérkősé- tilos az alábbi területeinken
: .Snta*, „Kövesoldal", Bükkföldje,
i a z h p f ü r d ő b , iBZsp-pakoiáaok és mesterBsk megkezdése előtt egy gyönyörű p'roB fehér ziaaiót a hoasznaeazdl vOlgy mindkét oldala a .Peeztergé"-!g bezitöséges Bzónsavfürdők —állandó orvosi
nyújtott át a Mikó Kollégium csapatának. Lalkes be- lag, a „Nagysomlyó*, a „Somlyóvölgye" egészen a „Somlyósaédb?n szólott aa ifjúsághoz, sporteaeretetre buzdítva pataka" lejéig.
felügyelet mellett.
óket. — Általában a helybeli glmnáaium nevelési rondS
zabadfürdó!
Baeré ma példátmutató aa egésa oraaág terUletén. Ami
Vasúi kedvezmény 1 Különféle szórakozáéppsn a teatkópzéat illeti, Nagy RÍZBŐ fiital tornatanárunk mindenben méltó utóda B-czássy tanárnak.
sok : Tennis, könyvtár, állandó sene, kávé
RoTatveietó : Véoaey Gyula.
L^lkee, hozzáértő munkáaa a teatnevelésuek és főgimház, tánc. — Prospektust küld:
Jaien clkkaorc-znttal egy kalandozó Ismertetést
náziumunk egész ifjúságán már első pillanatra meg- sz.rstnéb
megkezdeni,
amelyben
változatosan
a
balaDirecţiunea Băilor Félix
látBzik, hogy a lélek mellett Baeretettel foglalkoanak
dás problémáiról érdekea újításokról lenne szó ée arról,
1-5
Judeţul Bihor.
a testével la.
— Saékely szőnyeg kiállítás Sft. Gheorghe hogy mennyire hasznos, vagy árt&lmzB az emberiségre.
Ugyanis ml*d:yájsn tspstz slh?ttwk, hogy nagyon
(Sepsiszentgyörgyön). Még élénk emlékezetünkben
van, amikor ezelőtt egy par évvel a Mikó Kollégium sok kellemetlen do'og van ezen a világon, amit a haban a nagy székely kiállítás volt. Ugyanakkor Dr. Pál ladás technika éa as emberben mindég fólielhetö rosszGáborcé is megjelent az ő kösvetlen kedvességével akarat termelt kl. Miért oly elenyésző csekély az áldáéa sok-sok szőnyegével. Azóta a sors klragatta a nagy sos hatás a kultúránkban, miért n<-m lehet kellemesebbé
asszonyt körünkből és ezt hittük, bogy vele be is feje- tenni életünket és miért nem élhetünk szebb fczalleml Ciucvármegye és Meroures-Ciuc m. t.
ződött a székely háziipar ezen ágának terjerztóse, de életet, hiszen már mlndnn lehetőség mf»g volna eire.
höigyközönségének ügyeimébe ajánljuk,
a Gondviselés ugy akarta, hogy ez a háziipar, amely Nem lehel, mert maga as emter a fóbünös, túlságoaok saékely ifjú óa idős uszonynak ad megélhetést, san alacsony rendű öíztözel és kapzsisága nem engedi
hogy Bukarestből a „Bazarul Popu
ne Bzünjön meg ÓB ne menjen feledéBbe. Bartha Ba- meg azt, hogy felebaráti sz< rulettel gondoljon srra,
Iar"
n ő i konfekció osztálya
lázsné éa néhány url asazony meghívására folyé évi hogy amit értem, Bzt másért I».
májua ho 21-én megjeleni Cdlazér Vümosné Bancrilenl
Az önérdek nagyon íok visszás állapotot termelt
a legújabb külföldi
(csusaenuíralyi) lakós ea 50 drb kisebb-nagyobb sző- ki, elsősorban is, a huborut. H i nz embir f^j'öd sit
nyeget hozott bemutatásra Sfl.-Ghecrghe (Öepsissent- rizsgáijuk azt Útjuk, hojry kezd-tbeo vala a furkó?bot,
nyári modeljeit bemutatja
györgyre). Eaeket a változatos Bzlnpompáju és eredeti kódarab, mint támadó éa vódőfegyver, mindt-n »mber
szőnyegeket, aecionterltőket, függönyöket, összekötőket íz'ikebb kör^t éB saját magát ls ewzel védte. H>38zu
M.-Ciucon—Csíkszeredában, a Orllnwjtld
Btb. öröm m l szemlélte a közönség. Gy önyörködtünk ezeréveken keresztül nrm la f?jUsatatto kl támadó éa
a kiállított tárgyakban éB boldogok vol.unk, hogy egy védőfegyverelt, nem ment tovább az Ijjnál és a pfinAlbert ur lakásán (Bul. Reg. Férd. 11)
calki faiubon egy tevékuny és á'doaatkász aaszoay omnál. EmberUrsainak könnyebb fejlevágtsára. Kitalálta
A bemutatás csak 3 napig tart:
vezetéaévol ilyen izléaea éB Igazin szép tárgyakat tud- a kardot, most már semmi sem elég, nem elég a gyorsnak előállítani.
W
junius I, 2 és 3-án.
tüzelő ágyú, a nshéa bombavető r»pülőgép éa a leg
— Juniua hó 12-én less Sötétpatak-fürdő rafináltabb harcigázok küiöofUa vá faja Bem.
Bemutatásra kerülnek: Imprimé ruhák,
mognyit&sa. KSzónséjcüní koréban évről-évre nagyobb
Az emher-íkbet;, mintha őrt áilaua a rombolás
föhér
kabátok, pongyolák, sport-ruhák
íúdven.-sajj&tík örvend Sóíóspc-t'.k- .Vaiea IntunecoaBa" démon% i>me!y mintha mlcdág erra késztetné, bogy
és kUlőnbBző vászon kosztümök és sok
fíirdő, amely Kslfse J >zsef veudng'őa tulajdonában hov*-amit mis albotoU sat lerombolja.
.ovább eleri a ftlrdáaely megdváut kuhuráltságát.
más megkapóan szép dolgok.
A mult század elején az emher fölfltylt saját
Böt^tpa-.akot a tulajdonos moat is igyekezett befekte- magára, meţtudta fékezni már a természet erőit és
Kérjük a t. hölgy közönséget, sziveaked
tóaeksel a közönség igényeihez fajieazteni éa a fürdőt rohamosan jöttek később a felfedezések annyirc, hogy
juniuj 12-éa ünndpáiyea magnyitásBal adja át az ezévi újdonságukkal éa u;; zirli elméletükkel a régi világ
jek megtekinteni, vételkényszer nélkül.
aeeaonnit. A tulajdonos ezúttal ia joindulatu flgyeimebakapuit hangosan kezdték döngetni. Az embfr Baját
Kiváló tisztelettel:
ajánlja közönségünknek, kirándulóinknak, nyaralóink- C4Őségétól megrészegülten ujjongott, mindezt az anyagnak eat a kiváló gyógyhat*BU fürdőt, ameiy áraival d'
hatalomba
vétele
váltotta
H
az
emberből.
Mihelyt
az
» leţsz .-tényt bb Mtéteiek moilett á l rendelkezésre. ember látta, bogy mily korlátlan lehetőségek ura lett,
KsdvBíó.len idő eB&ir.n a fürdő megnyitás jmiua 19-én félrelökött
minden tz -ileroiségek éB fennen hirdette ÜZ
B u c u r e ş t i , Lipscani 66.
vasárnap lusz mi-gtatcva
anys? miBdenbatÓBágát éB a feUótlfn aryagszerüs get.
Ebben
az
időben
futótüiként
terjedt
a
materializmus,
— Sala Composeaoratului — Bika-palota. r
S«idéí<zek vannak a vároa területen. A sslnlapjaik fej in m rt régi felfogások megdőltek, megingott minden. Administraţia Financiară
ökölnyi hitükkel ékes romár, és magyar nyelven az Há'a a teohnlkai lehetőségeknek megindult BZ eddig
de
áii, bogy az előadásokat a Sala Composesoratulul — ismeretlen gyilkos verseny emberek és nemzetek között.
Amer ka volt a kezdő, tr&diclók nem kötötték és a încasări şi Plăţi C i u c .
Bika-palotában tartják meg.
Ugy gondoljuk, hogy a forditáa mégis caak tul- nyerészkedés vágya gyors meggazdagodásra ösztökélt
Publicaţiune.
Bágosan szabad. Az épület neve hivatalosan 1B Köz- minden épkézláb embert. Aki blrja-marja elv mellett
megkezdődött a verseny BS ipar terén és szinte szédübirtokossági székház.
Se aduce la cunoştinţă publică, că Mercuri,
A hsíybali közblnokopsíg elnöksége minden iul- letes Iramban fejlődött nzaá a technika amivé most lett. 1 Iunie 1938, ora 10 a. m., se va ţine licitaţie publica
tnr cáira a legelőzakenyebb áldozatosBéggnl bocsátja Hil van a régi ktisp.raa típus, hol van már ennek a in localul Administraţiei Financiară de încasări şi Pliiu
rendelkezőre székházának nagytermét. Legalább azzal típusnak megszokott termelési rendszere, hol fejthet ki Ciuc, camera 2, pentru vânzarea titlurilor de renii
igyekezzünk meghálálni ezeket a azivességeket, hogy egyéniséget már ez átlag ember, nálunk még megvan, consolidare 3"/o, in valoare de Lei 1500 plus IJ.JIH.
különösen Írásban tiszteletben tartjuk az épület hiva- de a nagy ipar már itt la balálra Ítélte.
precum şi a rentelor de consulidare 3 V», in valoare
A ma munkása b nagyipari üzemekben túlhajszolt Lei 2.000
talos megnevezését.
automata, nem kell már széleskörű tudás és gyakorlat
Concurenţii vor depune 5°/u din suma loială.
— Jalias hó 15 éa ayilik meg Jorga nyári
a BBÜk pár mordulatból álló munkakört már akárCondifiunile sc pol vedea în fiecare zi la caincra
egyeteme. Uioi un e'óző ávekban, ebbinae esztendő- ezt
betöltbetik A nagy üztmtk munkarendszere egy- Nr. 4 a Administraţiei Financiare de Încasări si Plâp
ben IÖ mignodczlk VUeni da Muatenebeu a n sgy kivel
szerűen
az egyéni ervényeBUIésl lehetősé- C i u c .
n->p»?iüi-:r-gn»k örvendő nyári egyetem előadás soro geket ÓB megnzüntet!
a
R.
T.
urainak
hassontbozó aikatréBse lett Administrator Financiar,
tai&it. Ai eaévl e.ösdáíotet jullm 15 és sujiuiztus 15 már aa ember. Vájjon helyes-e
ez aa Irány, kl annak
kt>«.ui: tar.jik meg J rga profescaor Irányításával. Az a megrcondaatóji.
Dr. György.
értek'.í.ót foly«mán a legkiválóbb tudomáuyoa éa közŞeful biroului,
Vi átkozni lehet pro és contra, mert ténylegesen
müvslódósl iéiflsk tartanak eióídásoVat. Réaat vehetnek
Purcărea.
tanárok, tanhók, egyetemi hallgató i valamint a közép- a technikai civilizáció nem enged meg széleskörű tevéiskolák u'.obó ávfolyamünsk növendékei. Nyelvkursu- kenységet. Ht as embor nem fejtbet kl termelóei rendszerünkben
oly
aktivitást,
mint
fz
rdtnó,
akkor
frró'
I ü g y a helybeli, mint» vidéki
so-ra* ii retd.m'jí kisebbségek éa külföldiek saimára.
1 hötgyköiönség tudomésara
A pyúri egyetem hallgatóinak elhelyezésére otthonok kell goado k -dcl, hsgy agyrendsz^re via^ita ne feiiőd- hozom, hogy a mai naptól keidve
a világhírű, e kor leg;
atianak reedalkezamelyekben kosztért 1200 lej, hessan, h^nem munkán kivül fojlaikozhassa mindenki tSkéleteeebb PBIMA V E L L A ÖBÖKHULLAU03IT0
lekísért 200 l*jfizetendő aa egész hónapra. A turzu- saját magát u«y, bogy k^pesRégrit fejlefz've emberhez géppel állok a nagyérdemű köaönség rendelkezeeers. —
Rokra való j^len!kí^és iránti ksrvóoyefc idejében bekül- móltó életet élhegaen. l;t ránk ne még kevósbbé vonat- A Prima Vella őrökhnllémosltó gép a legtökéletesebb, a
— A nőt fodráiaatba vágó mindennemű
dendők » követktzó cimre: Universitatea Populara kozik, mtri még nem értünk el abb* a ttrmulcBl rend- legmagbiahatóbb.
garanoiával vallatok. B V Vaa éa via ondoláUa,
.Njcelat Jorga" Bucureşti I., B-dul Schitu Magureanu 1. Ezjrbp, ami máshol már ua önálló embert gyilkolja munkát
hajfeatéa bármely árnyalatban, manloner. V S A nagyA je.cntkezóskor ai étkezd dija 1200 lej,' vagy ha Iramával. Aaért mu'atvánvkép afcftvetkeiő cikkeimben érdemfl hölgyközönaég aalvea pártfogását kéri:
szállásra ls igényt tart a 200 lej lg beküldendő, miután bemutatok aok étdekea, szinte csodálatos emberi teljeISTag-y
, A n n . a
a felvétel ezen öaazegak bcfi .gőtédének sorrendjében «Itmenţ^ket ós egyúttal aat a kérdéat 1* megvitatom, Coafora „Vlotoria". a román gimnáziummal n e m b e n . —II
történik. A jelestkeaóknek a kadvezménves varu'l hogy (*s miért bftll-Mt íSfi zDB9*>yib6>D Bsoif á jft p z finbprîlgaaolvány; Idejében megküldik. Juüua hó 10-ike ntán
minden levelezés aa .Unlveraitatea Populara" Vălenii Egy drb. felfadelü és egy fatókocsi
de Munte cimre küldendő.
eladó. Cim a kiadóhivatalban.
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gyógyfürdő

Szórakozva tanuljunk.

Hölgyek figyelmébe!

„BAZARUL POPULAR"

Jól bevezetett üzlethelyiség
k i a d ó , Marcurea-Ciuc (Csíkszeredában),

Eladó egy oomplect ebédlő Aa egy szalon beren- Str. Cap. Vulovioi (Hargita-ucca) 23. szám.
m i r B . J Ö m e g ® " p , r e k •rdőklhágáa miatt.
6
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dezés. Értekezni lebet Bojoreanu Alexandru
Értekezni lehet Holló Gábornál.
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^ ! , lO napra Ítélték. A bíróság egy napon
erdőmérnik urnái, a csíkszeredai erdőgond65 erdóklhágáei
ügyben 180 ezer lej bírságot oaatottkl
nokságnál.
Áramvonalas, mély-nj babakoosi eladó.
. J ^ ,?é ^ e1, 0 8! , M••?1hr®aosétlonség.
Dragan Jinoa
Oim a kiadóhivatalban.
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' S U ív í a Ae r üwl t i
("Iknzentmlbályi) állomáson
F a j t i s z t a a n g ó r a n y u l a k kaphatók
f
'
W szétausták. A
Zakariás Ibinél Mwcurea-Cluc, Bulevardul Ragele Borszéken a legszebb helyen egy telek
3 gyermekes 87 éves apa azonnal szörnyetbalt.
Ferdinánd Nr. 8.
3_8
olosón eladó. Oim a kiadóhivatalban.
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