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vlszhangra talált szivében. Mint a román egység éB csolatok megkönnyítőére. N»m olyan természetűek,
CiliDiti liiiuttiiit ii Raita liiisler Hltllgaeságosság
meg test iiltőa, .s dolgozókra IB kiterjesi- hogy tnztázaák a helyaetei. Éppen ezért határozottan

A májua elsejei muokáaüunep alkalmival, a fő- tette oltalmát.
kl akarom Jelenteni Itten, hogy soha egyetlen Idegen
városban nagygyOléara jöit össze tz ország munkássága,
R»! ea a továbbiakban Ismertette a korntáay hatalom illetékes képviselője Bem Bngalmazott semmiLiiiparoasága éa magán tlaatriselőkara.
munkáapolltlkijinak eredményeit és a véghezvitt nagy féle áldoaathozatalt az ország területével kapcsolatban.
A nagy kongreatzns megoylté beszédét Rtlea reformokat, Ualeg [hangon oeszélt a mlnlsztere'nök- 8ahol nsm láttam és nem lr?ztem llyenszarű lagatáa
munkaügyi mlnlsater tartotta, aki bangoatatta: a koag- nek a munkássággal ízemben tanúsított megértésért, támogatását. Ellenkezőig, állíthatom, bogy a román
rasazusnak a cihek tevékenységi merlegének kell lennie, végül kiemelte az ünnep jelentőségét, mely e nagy ujt- kormánynak aa or zig területi épségének éa méltósál,3gy felaérje a megtett utat éa megjelölje a muobás- táaok folytán a román munkástestvérieaség ünnepe Ittt gának magvédésére irányuló politikája — mindenütt
rm^lyet a rcun- teljes megértésre talált. Sőt, mi több, külföldi veaetők
oitib'v majt^aervaaésére Irányuló erőfeszítéseket. Uialt B Jelképe annak a fontos azerepafk,
w
arra, hoţy 6 hónappal eaetőtt, amikor saentesltették a kásB&g az államéletben visz. .Lért a munkásság hálá- azt mosdották, hogy ha ml nem tanualtottunk volna
ilyen magatartást, ők ajánlották éa sugalmazták volna
cí h*-ró aaóló törvényt, teljes vo't a zűrzavar, általá- ját és Bzeretetét fajezl kl nn,«y királyival éa országán-ikünk.
val
Bzemben.
ba T».áiked^a volt a azlndlkátui töredékek köaött és
E«ukán Ctllnescu minis.tarjin'ík beszélt. Aaasl
g mu.ikáBfág már belefáradt a politizáló vezetők soha
— Következésképpen minden félreértés elkerülése
ba a?m váltott Ígéreteibe. Ei aauylra elvette a ked vét kezdte bestédét, hogy nnmcaa^ a munkásiAg Irán; végett le »karom szögesül: Románia jóaaomaaédl éa
„ muokâsaâţnak, hogy a jobb- és baloldali száitóaéges ^raett rziretete és megértése loats Ide e kongreaízu^ra, baráti bepc^olatokat kíván fenntartani a saomsaédoa
áraohíok könnyan bűvkörükbe vonták óket. Baért volt hanem, mivel tudni szeretné, mllyati vHazhaiigot keltett á lamokkal Hajlandó e kapcsolatok kulturális éa gazaziikBág arra, hogy erőa céhekbe tömöriíeék a munkás- a munkásság sorai közCtt a kormány mukáspolltlkui dasági téren való megerősítéséért munkálkodni. Amidőn
Bágot, atnaivoek saerveaetét hozaá kell idomítani az uj tevékenysége a emelett megakarja ismsrol a jövőre azonban valahol területűnk megsértésére Irányuló klaéraraliodórísd törekvéseihez és elvelhea. Aa uj alkotmány vonatkozi kívánalmakat la. Amit itt tspisztalt, mély let merül fel, loghatirozottabb éa legelszántabb ellenmegelégedéisel tölti el. Mo&értette a munkásság lelkü- állásunkba fog ütközni. Ea nemcaak a kormány, vagy
lilntén a muika elvének Baentségén épült fel.
— Igy jutottunk b1 a céhtörvénnyel a tartomáiyon- letét, látta, hogy egységes munkásság á lt a régen azét- egy csoport politikája, hanem aa orssigé, a nemaeté.
teati egysigíB aaervez3thez — folytatta Rilea mintáz- bucó munkáság heiyébo. Él ÍZ a munkásság nem poCüllneecu ezután hangoztatta, hogy aa előző nemik. — Mert akkor, amikor megsafinlek a pártközi har- litikai, hansm saját szakmai érd^k M szolgálatában áll. z-.dák faladata a nnmzatl egység megvalósítása volt,
Majd
Így
folytatta:
coV, nem tarthattak tovább a szledlkatusok közötti
mlg a maié, hogy feláldaaza magit fenntartásáért —
— A mai muukáüBág, eMentétbes a múltbeli mun- Eiután utait a tartalékosok hazaflasaágára ÓB eaetet
fliiB?égeak6déstk. lleg kellett teremteni az egységet
-.á^adalmi téren IB. A céh nem szűntette meg a szabad kássággal, amely féiénkem és titoahm lgystezett mog- meséit el az oraaág hazafUa hangulatinak Jellemzésére.
HsrverksdéBl jogot, canpáa kizárólagos* ágot biztosított áinl nspját, ma kormányival Ü<í
azt. Amit nem H .Bfoztatta, hogy sz ország felkéezült minden eshető.. jo|i személyiség tekintetében a szakmabeliek több- tudott megvalóültnnl a munkáaság
számira a régi, állí- ségre. Beszédét aizil fejezte be, hogy a munkása ág
r
e^gM képviselő szindikátusnak. EJu'ottuok aa Irányított tólagosán demokrata rend, m gvaiéaitja ma a tekintélyi, igazságos panaszai mindig megértésre találnak.
rz jdikátus fogalmáhoa. Nemcsak a szakmai tömörítés, de a munkássággal szembeni szeretettel eltelt urilml
A naggvűlés befejezése után mintegy 7000 muna nemaetl munka Bzolidirltáaa, valamint a tekintély rendszer. Amit nem valósított mec a rígi alkotmány, káaklküldött Ralea munkaügyi minlaaterrel,éa a munkáaelvének tst'ünk ezzel eleget, hanem a szakmai alapon annak megvalósítását megköoyltette ma az uj alkotmány, ság v&zetőivel az élén katonai rendekben elvonult a
íörtécA érvényesülés kívánalmának 1B, ellentétben a amelynek c^lja ás jele mindenekelőtt: a muaka.
klrá'yl pa>oia 'ilőtt. öfelsíge a palota erkélyén fogadta
Pgi állapotokkal, amikor caak a választási érdemek
— Ejy dolgot azonban mlnden&Inok jól meg kell a hatalmas menetet, amely lelkesen éltette aa Uralkodót.
jüitpk eeámltáaba. A dilettáns állampolgár helyébe a értanla és mélyen agyába ko'l voionie: ezrk a megvaA menet végig vonult a Calea Victorleln a Carol
toízíénő termelőt és aaakembóri állítottuk, mert as lósítások nem lettek volna lehDtség=oe"í, nem váltak park f<>ié,
ahol a munkásáig vezstői koszorút helyesoraiáe fejlődő nemzetgazdaságának érdakai ia ezt kíván- vo'na valóra szeretett UraliodácU, Ő.Maége a király től: az Ismeretlen
K'.toaa sírjára.
té. Uiat nyitottunk a nemzeti meggyőződésnek akkor, legfelsőbb megértés^, m4ly sz retet<>, mindesanpl öseíönamikor aa Igazságosság alapján ezerveatttt meg a zése, állandó bátorltáaa néllüi, amolvket a mur.káa
mmirásságot, da akartuk bhonvitsnl, hogy a nemzet kérdfa^k megoidá^^ban t4n<v>ltott Aa 6 kezdmAnyezínem (írja kl a társadalmat. Nlnca szükség okvetlenül selnek, munkájának köszönhetjük mindazt, ami a munnemz 'isöai távlatokra ahhoa, hogy azoclálla Igazság- kásság Igényei torán megvalósult.
Tavasszal Iatea nagy templomB, a szabad termésro'gáitatás történjék. Eaek a célkitűzések vezettek
üaet
kinyitja
ablakalt, kitárja kapnlt-ajtólt, hogy a meleg
Cilinescu mlnUztero'nök ezután be.'alentette, hogy
engem éa igy született meg a céhtörvény, amely nem
napsugár betüzcék s beragyogjon, hogy tőle életet,
a
muakásság
legilletékesebb
képvhulőt
bejelentették
ide'gen minták ntán kéaaűlt.
neki: szerény és nehezen aserac-tt keresményük egy- azlnt, bájt, illatot nyerjen minden. Főleg májuaban érzi
Rilea miniszter erután hangoztatta, hogy a mun- ré?zit feláldozzák a badserag falszaralósére, tanújáét a föld az ég Bcersietét mert keblét kitárja a színkásság megértette törekvéseit B blaalommal csatlakozott adva ezael a haz flas érzelmeiknek. Ebben a nyliatku- pompában éa illatárban jelenik meg ura, aa ember előtt.
a: aj resdaoz. Másrészt az uj alkotmány rendszere ÍB zitban a nemjet öovéde'ml ősatena nyilatkozott meg. Falébred a természet téil mély álmából, felkel rideg
vúzjaoz'a gondoskodásával eat a b'zilmat a rövid egy Aa ország megvédéséért nemcsak semmiféle áldozato- lehangoUuigából, leveti fehér hó vagy szürke aárrub£
e; alatt számoa olyac panaszt és kívánalmat orvoséit, kat nem szabad kímélni, de minden pillanatban őrködd j*t, hogy napBugárscőtte divatos öltönyét felvegye.
Megértem a kellő lelkületét, mikor bámulatában
amiket a munkás lág már évtlsedekkel ezelőtt kifeje- la kell.
ltre juttatott.
— Aat mondják, hogy egy azomazédoa ország felkiált:
Oh terméséét, oh dicső természet,
— Őfelsége a király — jelentette kl emelt han- sajtójában bizonyos követeléseket említenek RomániáMely nyelv marne versenyezni veled I
val
fzamben.
Sőt
azt
1
B
mondják:
ebeket
a
követeléKOD a muikaügyl mlnleator a e saavainál a ter-sm köMl'y nagy vagy te 1 mentül Inkább hallgatsz,
rínBégo hosszú tapsviharban tört kl — atyai gondos-seket ngy állítják be, mintha azokat máa külföldi haAnnál többet, annál szebbet mondasz.
todá%;sl fordnlt munkásai felé. A munkásságnak ÍB talmak ls támogatnák. Aa ilyen agltáclók nem alkat(Petófi Sácdor: A TÍSZB).
ílrá'yi aVart lenni. A munkáséig minden saenvedéae marok aa általunk óhajtott JÓBzomszédl és baráti kap-

Május Királynéja.

sedal kezde-t, ezt Bem szert tette, hogy a ciáBíir ellen ;uV, m^rt nz Idős VíBseiósyl kozail halálát sejtvén, ez
segítségével a nádori méltóságot szerette
törjön, bantm inkább azért, hogy a császárt lehetetlee elégületlenek
r
btC3l tanácsosaitól el-zklS'. Vr-B?Iéryl Iitt>, a?, vo'na m g«z~T5Br.i. SíémltásR aitocban nem vált be,
aa elégedetlenséget, mely nepril-napra nő Béca ellen mert Vesselényl halála után a császár Szelepcsényl
I t t B M t l
• « l l n k W L
aa
országban a Igyek^aett gátat vetni ntég mielőtt harci prímást nevezte tl királyi helytartóvá, mlg NáA Veaolényi szövetkezés.
valami véres megmozdulás kirobbanhatna. 0 mtga nem dísdií biztatásokkal tartotta, bogy ő lesz az udvar
A másfélszázados tőrök uralom B az ennek követ- lévén diplomata, aa Ilyen ügyekben járatos Vitnyédl Jelöltje, ha a viaronyok megecgedlk.
ierményekint beállott saakadás a legszomorúbb ideje István ügyvédben fordnlt, kinek külföldi Ismeretsége 1B
Nádasdi tehát ]ón*k látta tovább 1B aa elégületa magyar történelemnek. Egyfelől a török, másfelől a mag volt a ezenkívül bizalmas viszonyt tartott fent a lenek élén maradni a ealrl Zrínyi Péterrel együtt folyném°t rabolta, gyilkolta éa használta Játékszerül a legelőkelőbb magyar főurakkal.
tatta levelezését Gremonvllle francta követtel. A francia
QBíyart a Baját érdekel védelmében. A török ellenségkövet azonban, mint annyi mis eaetben, caak aaját
A
magyar
főurak
legnagyobb
réaze
elégedetlen
ek síilmitott, mely ellen szívesen harcolt miden ma- volt, mert a német kihasználatlanul hagyta aat a ked- országinak érdekelt tartotta azemelőtt s őket hol leíy-r, ip.tholikns ÓB protenBtánB egyaránt. Da német volt vező alkalmat, amit a törökön aratott szentgotthárdi intett?, hol biztatta, aszerint, ahogyan érdekel mega koronád királya MagyarorBaágnak a a német veszekívánták. Zrluyl P<ítar eközben elkövette azt a bakíí'em mégis olyan súlyos oaapáat jelentett sz orazágra, győzelem Jelentett, mert ettől váriák az ország felsza- lövést Is, bogy egy ldőb6n fordult a Bzultánhoz éa
badulását. L'pót császár bécsi tanácsosaira hallgatva
a főurak egyrésso inkább akarta vállalni a török
megkötötte a vasvári békét, melynek terhel Franciaországhoz. Már padig a viszony a porta ía a
'?4t,
melyet adóval el lehetet lntéanl, mlg a n'met azonban
franciák között olyan volt, hogy a két nép támogatáugyancsak
Magyarországot nyomtik.
s
" B ciak aa adót aaedto be, hanem rabolt ia mellé éa
sit
egy fdőben igénybe venni nem lehetett, A portánál
AI elégedetlenkedő magyar főurak élén a Zrínyi
ü i • ls a protestánB magyarokat. Akadtak aatán
időaött ezen közben Apafi Mihály erdélyi fejedelem
testvérek,
Zrlnvl
Miklós,
a
híres
költő
éB
hadvezér
éa
"'y c álmodozók ia, aUk aem a török, sem a németben
követe la, ki megtudta, hogy Zrínyi az erdélyi fejedelmi
bíztak, hanem francia aegitaógtől remélték sorsuk Becse, Zrinyi Péter horvit bán állottak. A Zrínyiek trónt vejének, első Rákócri Ferencnek kéri. Ba a hlr
állandó öBaaekötetéaben állottak Vitnyédl ntján Gremon- felkeltette Apafi Mihály féltékenyaégét a aa igyekeaett
jobbrafordulását.
ville francia követtel, ki Erdélyt IB ^ szerette *olna
A báromféle Irányzatnak öaaaehangolisa talán kapcsolni a megmozdulásba a e célból le la küldte ls Bécsnek tudtára adni, hogy Magyarorsaágon moagon^ghoüta volna a kívánt felszabadulást, de ennek ke Zrínyi Mlklóahoa Bethlen Istvánt, Brdély bécsi követét. lídás készül. A dolognak neszét vette aa eaaea Nádasdi
«pr jigtQivitele olyan neheaen ment, hogy mire Blkerült Bethlen le ls utazott Zrínyibea vadásaatra, de a Bzeren- Ferenc la és maga sietett Bécsnek mindent elárulni
vo ns, Béca már felébredt B vórbefojtotta a megmoz- caétlen végű vadászat csak halálát hozta a legnagyobb társairól, de célját nem érte el, mert a császár mindenható minisztere Lobkovltz herceg előtt kegyveaatett
dulást,
magyar vltéanek a a halál Igaal okai ma is Ismeretle- lett a olyan lehetetlen híreket koholtak róla, hogy aa
A bécsi udvBr valláal politikája aa 1670-lk évben nek előttünk.
méltán felháborította. Igy aatán újra aa öaaaeeakBvők
* lót Bzármazásn Saelepcsényl Györgyöt juttatta a
A BaerveakedáB legtekintélyesebb vezetőjét tehát közé á-lt B most már lengyel szövetség ntán nésve,
hercegprímás! székbe mlg Kalocsa énekévé a cseh hirt-im nlraradta a halál a Így a vezetés Vesaelényi f ;gyvflre3 fölkelést terveaett.
"ármaaásn Kolonlca Lipótot neveate kl. E kát klneve- Ferenc nádof keVben J
U
kihez Vitnyódl
Zrínyi ezalatt njra egyezkedni keadett a törökökN4dMd
ParMC
íéfsel olyas méreteket öltött a protenstánsok nidöaéae ntíán Zrinyi
]
°" í á g b 'í ó 1 8
«a üldöaéaek elmén elindított rablóhadjárat a pro- csatlakozott a velük együtt egéBz sereg főúr Sajnos,a kel. Terveiről a bécal udvar egyik olass kémje ntján
watins urak vagyonának elkobzására, hogy aat maga enetértéB nem volt köaöttük, mert mlg Vesselényl értesült s megtndta azt la, hogy a leveleket Zrinyi
BÓgora, Frangepán Ferenc egy alig 26 éves fiatal ma»» ország legelső ambore, a nádorispán ls megsokallotta.
a k a i addig
Zrínyi, ki hlrnevoB bős, de Ogyet- gyar főúr közvetítette; ugyancsak megtndta a bácsi
8
Veaolényi Perene nádorispin leghőbb embere volt K p L a t a v o T t , . franciáknak kínálta fel . magyar udvar aat 1B, hogy Zrínyi és BÓgora a Muraköaben hadat
Bicuek Magyaroruágon. Mikor BMS ellen szervez- koronát, Nádasdi pedig canpán aaért caatlakoaott hoaaáA
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Ahol a lélek éa a test rosss testvérek, felmondAi embert sí évsaakok befolyásoljak, mindegyik
rányomja lamerstea bélyegét. Ai ósa magába aaálláara ják a barátaágot, nincsenek egymással Jóban, ott a
hangolja aa embert, a tél aaobába kényaaarltl a ott harmonikus élet felbomlik s idegaavar, lelki rövidbegombolkozva Paté Pálként éldegél, nyáron meaakU- aávlat. követkaaik be. B miért Jutott ids a mai embenek a naptél árnnaa vidékekre, fürdőkre, falvakra félra riség? Asért, mert megfeledkesett Jóságos Anyjáról,
vonnlnak a városiak. Legmélyebb hatást lelkünkre a measne eltávolodott örök eszményképétől. Nem engedi
tavaaa gyakorolja. Körülöttünk aa élet megindul: fi, be lelkébe a kegyelem tavasai fuvallatát, hogy onnan
fa virágaik, madarak caicBeregnek, méhecskék, gyűj- eltávolítson, kisöpörjön minden ósal bánatot, a termétenek, a saántóföld aöldül, erdő, meaö, Ugat, hogv ki- szetellenes élet fonnyadt, lehullott falevelét, aa örömvirul. Minden aat hirdeti, hogv élni saép és Jó, Isten telenség színtelen virágalt, asért májuitalauok, boldognagy áldása aa élet. A föld fiában la megmosdatnak talanok léte napjai.
Egyedüli orvosság: visssatén>< HŰI Márláhoa. ai
as alkotó energiák, neki fog a munkának, ég keaébea
a dolog, még nincs kánlku'a; a terméaaat ölén piheni Igaal EÎt ádeaanyjához. Mut csak 0 segíthet, a Május
kl fáradalmait, üdüli át asórakosáBl Idejét. Iskolákban királynéja I
tavasssal jobban megy a tanuláa, korán reggel fogéAsért: sseralnók május minden napján letépni
konyabb as éaa, serényebb a muukáa, szorgalmasabb minden orgonát, vele feldlssltenl Mária oltárának zsáa hivatalnok. Vígan, szívesen dolgosnak, mert a nagy molyát I
természetben minden munkára sürget, kötalasségteljeP. Rithy Appolliairite.
sitéare hlv.
L „ ,
Tavasz van a természetben, tavasa kell, legyen
Népkönytárak szervezése.
a termésselfeletti réglókban ls, a lelkek világában,
tg- tanár értékéé útmutatója a fainei
hogy az embsr életében össshang uralkodjék. Sokáig Fulohard Jánoa
n é p k u l t u r a egyik rőeiaközóröL,
dermesztő hideg volt aa emberiség világában, aa eredeti
Alig van emberi talá'mány, amely következményeiben
bún fagyos ssela, síró vihara lefagyasztotta a lelkek oly óriási
jelentőaégüvé vált volna, mint a könyvnyomtatás
virágát. As első asszony nagyratörő vágya lopta a ssl- (eltalálása. Azelőtt Is volt értékes embirl tudás, azelőtt ls
vekbe a borút, hosta a főidre a könnyet, változtatta lobogtak az embert géniusz világító fáklyái, de a könyvnyomelőtt nem lehetett nagy tömegeket a tudáa körébe belakhelyüket slralomvölggyó. Jött as Idők teijében a tatás
vonni, nem lehetett a tudást "széles körökben terjeszteni.
másik nó, as erős asszony, ki aa ószövetségi sötétséget
könyvnyomtatás aztán mindent megváltoztatott t —
njsaövetségl világossággá varázsolta. A kegyelem fényé- Régen Anagyon
sokan, aót még a királyok sem Igen tudtak
vel éa melegével tavaszt derített a földre. O a kegyel- Írni, olvaanl. Ma ? Ma mindenki olvaa I Olvas a diák, mert
olvaamányal
teszik
emberré azokból meríti tudását. Olvas az
mek Anyja. Virágot fakasslott a lelkekben, as öröm
a oseléd, az lparoa és kereskedő és olvas a nemzet gerlnoe,
éa szeretet virágát, Jóságossá tette aa embereket. — aur,földmlvea
Is, mert minden érdekli, ami a nagy világban törBséppó alakította a világot. Azért szép sseretet Anyjá- ténik... és főként azért, mert szeret olvasni. Elolvaa tehát
nak nevesi. Hívja ót ég és föld. Májust hoBOtt a sira- mindent, ami a kezeUgyébe kerül, kezdve a osomagoló papírtól
a legjobb könyvig mindent. Hogy tényleg ilyen nagy a nélom völgyébe, világossá, kedvessé tette aa életet.
az oiva'áal vágy, bizonyltja az alábbi megtörtént
Ea as erós Asszony, os a felkelő hajna'plr, es a pünkben
eset: Egy Szeredába járó tejestől érdeklődött valaki, hogy
mosolygó tavass: a legszentebb Anya, a boldogságos azeret-e olvaant a ba Igen, mití A válasz az volt, bogy bárBZÚI Mária. Lelkében, életében megtalálunk mlndeat, mit elolvas, de legszívesebben magyar történelmi tárgyú
Kapott a kívánt könyvekből, hazavitte, elolvasta,
ami Bsép, nemes és Jó. Siúz virág ssant Anyának könyvekot.
de nem állotta meg, hogy szomszédainak el ne mondja, milyen
mondjnk a lorettól Ulániában. Miért ? Mert a költő kérdi: szép
könyveket kapott ő olvasni. A szomszédok — amint kéTudod, ml a virág?
sőbb elbeszélte — arra kérték, adná át nekik ls a könyvet,
de bizony ő nem adta. Nem hinném, hogy irigységből, hanem
A főidnek jósága.
tudásféltésből. A szomszédok azonban nem hagyták
Isten Anyja pedig a főidnek legnagyobb áldása, Inkább
magukat, hanem mikor tejesünk nem volt odahaza, feltörték
legfőbb jósága, mert a Jóság kútfejét, magát a Jóságot házát,
az érdekes könyvet elvitték éa vissza sem adták, mlg
bozia a világra.
el nem olvasták.
Ez a kioal, de jellemző példa la mutatja, hogy népünkTovább kérdés a költő:
ben az olvaaáal vágy oly nagy, hogv • magánlakaértéltől
Tndod, ml a jóaág?
aem riad vlaaza, csakhogy egy Jó könyvhöz hozzájusson.
A lélek virága.
Sokat panaszkodunk a népegészség hiányai miatt, sokat
A Bzent S Í Ú I lelke valóságos virágkort, mert fáradozunk
a nép életsztntjének emelésén, de sokkal többet
minden erényt fellelhetünk benne, ami as emberi életet kellene tennünk, hogy népünket beosületes keresztény erkölosl
alapon álló könyvekkel lássuk el, mert a jó könyv emel, jobbít,
asebbé, jobbá, nemssebbé, boldogabbá teheti.
nomeslt, a rossz viszont megölt a lelket, megbontja a rendet,
Azért helyesen folytatja tovább a köllő:
a fegyelmezettséget és pusztulásba dönt. Hogy ez mennyire
seresd a virágot
igy van namoaak a saját bőrünkön, hanem a világon mlnle4 ne féltsd szivedet,
ntttt tapasztalhatják
Nem kellenek fegyverek, bombák és repülőgépek egy
Mart kl ezt szereti,
nép tönkretevéséhez, aokkalMerekaaabb munkát végeznek az
Rtsaa ember nem lehat
ellenaég ólomkatonái, a betűk. Alattomoaan osusztak be az
A szent Ssüs a legjobb volt as emberek kösött. erkölostelen nyomtatványok osaládalnk szentélyébe, feldúlva
Est maga Irten ls elismerte, mert Gábor fóangyallal azt. Népünk nagy családjában pedig megbontották az egyséaaérl köszöntette: áldott vagy te aa asszonyok között. get, feldúlták a jó erkölosöt és mikor ember kellett volna a
mint oldott kéve hallott azét a nemzet. Mérget, azt
Valahogy a mai modern ember laléBe kezd eldur- gátra,
nem tzab'd mindenkinek árualtant, a gyógyszerész la osak
vulni, megváltóiul; nincs érséke aa Igasl saép Iránt, orvosi rendeletre adhat kl, de lelket mérgező képeket, könyvenem sseretl a természetet s nam akar természetes lenni ket bárki adhat éa vehet, nem törődik vele senki.
kell tehát vennünk a harcot a betűk ellen la és
s termászeteaen élni. A virágot eltapossa, a azlvét népünkFelkezébe
köryveket kell adni, amelyek hitet éa
megkeményíti, kead rossz lenni. Műrirágjobbsn tetszik tudást adnak, olyan
olyanokat amelyek ntm rombolnak, hanem
neki, mint aa élő, mert aa nem érez; Így csak mű építenek.
Erre a célra legalkalmasabbak a népkönyvtárak éa az
erényei vannak B az egéss élete csak tengődés, lassú
olvasókörök.
haldoklás. As ember kezd meghasonlanl önmagával. ezzel kaposolatoa
Könyvtár I... Ha a mai ember ezt a azót hallja, hatalmas
Vájjon ml ennek as oka? Megfelel a köllő:
termek jelennek meg lelki sz?mel előtt, végeláthatatlan könyA virág a aa erény
ves-polookkal, kényelmes olvasótermekkel éa pénzzel párnázott vaaazekrényekkel, ahol mindent meglehet találni, amit
Két atyafi gyermek,
osak el akar olvaant.
Egy aalvbon egymással
Igen, a ma embere elfelejtett egyes, tizes, százas számNem ellenkezhetnek.
jegyekben számolni, gondolkodni, mert nála a valami la ezres

könyvük és magyar szivük la van, lamerteaaük meg velük a
mozgalom oélját éa a felajánlott könyveket hozzuk ls mindjárt
el, mert aa elM felbuzdulás, a lelkesedés nagyon azép, de
amit magunkkal hoztunk, az biztos.
Ha Ilyen módon sikerül az első alapot megteremtenünk
sokkal könnyebb a dolgunk, mintha egyenesen a tagsági díjnál kezdjük. Miéit ? Mert ebben az esetben nem gyűlésekkel
és pénzgyüjtéaaal kezdjük, hanem kérés nélkül már ml adhatnak. Hogyan ? Elválasztják a községben azokat az embereket, akikről tndjuk, hogy minden azépért éa jóé't lelkesedni
tadnak éa akiknek tanácsára mások ls szívesen hallgatnak
Ezeknek magunk viszünk el egy-egy jó könyvet, hadd olvassa
el éa hirdesse mindenütt, hogy akt olvasnivalót akar az osak
menjen a plébániára, vagy iskolába, mert kap. Ezt a munkát
5—6 hétig kell folytatni. Ha azt látják, hogy a helyzet eléggé
megérett, akkor már összehívhatjuk a könyvtár alapító gyülétt
Legyen kezdetben Inkább kevesebb tagja a könyvtárnak de
lelkes, mini sok éa közömbös. Eleinte természetesen a p»i.
vagy tanítónak kell úgyszólván minden munkát végeznie mindaddig, amíg m'gfeleló vezetőket nem neveltek, a lelkes Irányítást azonban mindig.
A tagsági dijat osekély összegben ^állapítsuk meg, amit
mindenki, aki tagja akar lenni, könnyen és megérzés n é l k ü l
meg tud fizetni. Vegyük a 10 lejea a'apot. Igaz ebből eleinte
sok könyvet nem vehetünk, de megvan az eshetőség arra h o g y
önkéntes, természetbeli adakozással mindazt vtssziny'erj Jk
amit az alaosony tagsági dijaknál elvesztenünk. Könnyebb á
falusi embertől egy néhány hasáb fát, 1—1 véka roztot. búzát, árpát, zabot, vagy krnmplit elkérni, mert azt könnyebben
adja kl mint a pénzt. Az Igaz, hogy ez megint osak többlet
munkát jelent a tanítónak vagy p-pnak, mert a vezetésen ki vili
be kell áilanla raktárnoknak, azatán meg kal&kahlvogatúnak és
végül a begyült fa és termények értékesítésével kereskedőnek
la. Az eredmény azonban megéri a fáradságot, m o r t k i az i l y e n
lelkesedni tuló, olvasott, tehát műveltebb tömegűéi el akar
érni valamit az sokkal könnyebben m e g y , m i n t a m ű v e l e t l e n nél. Az említetten klvűl száinta'an alkalom adódik, a m i k o r a
könyvtár alapját gyarapíthatják. Különösen azokra kell bizonyos könyvtáradót kivetni — anélkül, hogy tudna róla — akik
módjukkal kérkednek és mindenben többet a k a i n a L m a t a t n i a
többinél, de soha semmire nem áldoznak. Ha fényesebb esküvfit, vagy pompásabb temetést kívánnak fizessenek többet éa
ez a többlet legyen a könyvtáré.
Ott vannak a közblitokotságok, mennyit tehettek volna
ezen a téren. Csak amit hiábavaló pereskedésekro, haszontalan
do gokra költöttek, abból az összegből m a már minden küzsé?.
ben szép könyvtár állhatna az olvasni vágyók ^tiudolkuzásére.
Ezenkívül ott van a sok tánomulatság és e g y é b b iie|.6j-'gye»
szórakozás, hát rem lehotne ezeknek a j ö v e i e m-îijul i * egy
bizonyos hányadot erre a oélra fordítani i H a m i n d j á r t 10M w j
is az az összeg És végül a hulladékok gyűjtése, amit mindenki le szokott mosolyogni Ne egy ember t e g y e , b a n e m vállvetve az egész kö ség, de ezen egy cél érdekébea. G y ű j t s ö n
össze minden elhullatott papír, vas, v a g y r o n g y d a r a b o t , o t t
éa ahol csak teheti és azt minden é v b e n e g y s z e r ó i l é k e a ' t a ó k .
Vagyont lthet ezzel összegyűjteni. Csak nyitott szemmel k?ll
járjunk, mert erre példát rongeteget láthatunk. Németországban például egy fémdoboznak aem szabad kárbamenn'.
Folytathatnám, még számos példát hozhatnék (el, de liogy
melyik községben ml vo'na a legmegfelelőbb kezdet, azt az
ellnditók kell legjobban tudják.
Milyen könyveket szerezziluk be'( Á l t a l á b a n minden
olyant, amuly keresztény erköloBi alapon áll. T e h á t a z e l v az
legyes hogy a könyvtárt ne tegyük egyoldalúvá, innem legyen
abban a meséktől kezdve a tudományos rész g minden k é p v selve, mert népünket az élet minden problémája é r d e k l i . K ö n y v jegyzékkel padig minién könyvkereskedés szolgál, ugy l i l ábból kl lehet válog.tnl a megfelelőket.
Kié legyen a könyvtár 'i Természetesen a népé, de az
Egyház Jogara ala-t mert aki sziklára épít annak háza minden
viharral szembeszáll, semmi kl nem kezlhdtt éa el nem
tüatelhetl.

KÜLÖNFÉLÉK.

— Egy mlnta-saékely osaládi ünnepe. B*rthi
Adám csUcsekefalvl gazdi éa neje M kló-ny Mir; i
május 7-én üan^pük hiaajságukaak huszonöt évas évfordulóját. A ssorosibb családi jellegen k.vüt köze van
ebez az ünnephez az egéss cslkl székflly családink
Mart Bírtba Adám egész munkás élete példaként stilhas
mindenfelé, abol as értéket számon tartják. N-kdni:
pedig kötelességünk nyilvántartani nápüaknek azoksi
a kiválóságait, akik büszkeséggel töilhetnek el. Bariba
Adám ennek a népnek Uyan magbecsü ésre SEÍIEO;tartható gyöngye. Akár a világháborús idők áldozat,
számjegyekkel kezdődik. Ez egyea. tizes éB százas azámjegy akár a béke idők viharos Jdijét emllijiik, az ó ale^ i
megvetett valami a mai ember számára. Pedig ha erós, életre- kötelos'égteljesiiésnek legtökéletesebb péidája. A b igyttjteaek s Spankau tábornokot ellenük küldte a stájer- való dolgot akarunk csinálni, azerete'tel kell magunkhoz ölelorsságl hadokkal Vasselényl látva, hogy a tarv nem jük az egyest, meg kell beoBülnünk a tlzeat, hogy kitartó borubin egyike volt a huszonnégyéé honvéd ezr»d sgoaüggedésnélküll fáradsággal építhessük a biztos vltésebb katouálnak. As acu ánl idők béke franca
sikerű', msga sietett Bécsbe a ott mindent feltárt a munkával,
alapa egyes éa tízesekre a százas, ezres, atb. számokat.
pedig azok kösá a mlntagazdik közé tartozik, akika°-k
császár B minisztere, Lobkovits herceg előtt. Zrínyi
Hogyan kezdjük el a munkát? A könyvek aeeretetét okos, haladó Babomat a leg/jhőob kitüntetés is elisPéter pedig, midőn magtudta, hogy a csássár hadat éa az olvaeáa
utáni vágyat talajdonképpen már az iskolában merte. A ml elismerésünk h fokozást mértékben kell
küldött ellene, sst hitte, hogy még mindent j4vá tehet a gyermek azlvébe eltotta a tanító. Tehát osak az érdeklődést
s sógorával együtt Bácabe Indult. Nem jntolt azonban kell fokozni a gyermekben, hogyha kikerül az takolából, egy- őrt álljon sz Ilyen példás cilki életek Mött, akinek
jó könyvért Ismételten visszatérjen oda éa ea a legény-, kaséban a silányabb cilki föd ls aranoyt változhat.
tovább Bécsújhelynél, mert Itt Lobkovits herceg paran- egy
férfl- éa öregkorára la lelklezUkaéglet legyen a számára, hogy Azsá tehsti a szorgalom, a jósacság, a haladás es
csára elfogták s néhány napi fogva tartás után a bécs- ne érezze jól magát, ha legalább vasárnap vagy ünnepnap el
munka szeretete. — Mindizrk as örök tzép ert'nyek,
újhelyi börtön udvarán Fraagepán Ferenccel együtt nem mehet a könyvtárba könyvet oaerélni.
amelyek Btrths Ádámnak a legelső helyet biztosítja;
lefejaaték. Ugyanaz nap, 1671 április 80 án végesték
Ez tehát az iskola egyik feladata, a másik pedig az,
kl a bécsi városháza udverán Nádasdl Ferencet. Mind- hogy a gyermek lelkébe ezzel kapoaolatosttn belenevelje az C ilkvármegye gssdatáraadalmában. Bartha Adám egé-z
Ne m'ndlg osak várjnn valamit, hanem ha élete megérdemli, bogy a mai ez p családi Uoaepon
három klvégaett főnr birtokait elkobosták s azokból as áldozatkészséget.
ugy adódik, zugolódáa nélkül, örömmel tudjon áldozni ls.
szeretett?! emlékezzünk éB Isten áldását kérjük további
udvarhoa hü embereknek adtak Jutalmat.
Igen ám, ez kezdettek mind jó, de ml nem várhatunk munkás, kötelességeket Ismerő példás életére.
Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és Nádssdi Fe- addig, amtg uj nemzedékek nónek fel ebben a szellemben és
azt, amire égető szükségünk van. Nekünk csele— A Nemzeti Ujjásaületés Arovonalsnak
renc kivégzésével lezárul a magyar történelemnek azon megteremtik
kell, amtg nem késő és a semmiből kell létrehoznunk létesítéséről szóló tervény végrthajlátl umi^eárbk
gyászos kornak», melyet Vesselényl-féle szövetkezés- kednünk
valamit. Akármilyen hihetetlennek ia hangzik, blsony a semminek nevesünk. A ssövetkesés nem sikerült N m sike- vel kell kezdenünk éa ebből a semmiből kell kitermeljük köz- 13 ik cikke érte mében a minisztertanács elaó-a
rült elsősorban asért, mert nem vo't meg aa egyotérléB ségeink szellemi és lelki táplálékát, a jó népkönyvtárakat éa meghívja a Nemzeti Főtanács tagjait, hogy vegyenek
Itt megint utalni akarok arra, hogy ne akar- részt a fővárosban e hó 9 én reggel tartandó lim paaok kösött, Uk a vezetésre törakedtek. D i nem sike- olvaaóköröket
egyezerre nagy dolgot oalnálnt, hanem elégedjünk meg sógen Az ünnepségre vonatkosó részletesebb felvilágorült asért aem, mert aa összefogás vezetői kcz'itt Zrínyi junk
a kevés, de biztosáéi. mart ha nagy fát faragunk gyenge bloaMiklós halála ntán nem volt egy sem, kl ngy tekintélyé- kával, abba az aa első vágásnál beletörhetik, mlg na osak sítások a Namaetl Főtanács tagjainak május hó 6
délután 5 és 6 óra kösött fog adui, a Nemsetl Ujjavel, mind jellemének ssllárdságával és fellépnének páloát, minden bizonnyal győzedelmeskedik.
blatoaaágival egy orsaágos megmozdulás vesérévé válMeg kell tehát a munkát kezdeni. De kl és hogyan ? saületés Arcvonalának B képviselőház palotájában széhatott voln. Ds elősegítette a Blkertelenséget B a gyá- Kire várna ez a azép, de aok fáradaágot, utánjárást éa kitart kelő titkársága.
saes véget a politikában Járatlan emberek hltzikeny- táat Igénylő munka, mint a tanítóra — ott, ahol van — olyan
— Megnyílt a Bomtnlai Magyar Népközösközségben pedig, ahol hitvallásos iBkolánk nlnoa — a papra.
sége ls, amellyel hittek abban, hogy e kla nemaet jogos Nem
mintha nem lennének amagy la bőaégeaen ellátva mun- Bég bukaresti Írod*ja. A Romániai Migyar X'Pérdekelért máa népak la síkra fognak szá'lnl. Hiányzott kával éa anyagi gondokkal, hanem árért, mert a aoraadta kösösség bukaresti irodij» megkezdte mttködé"t. Az
a megfelelőh politikai
Iskola, mely megtanította volna körülmények rákényszerítik ennek a többletmunka megindí- Irodát dr. Miké Imre, as ismert nevű fitlal ügyvéd, a
tásának, később pedig lrányltáaának elvállalására.
E?!
° s y e l A r a l C M k M t lehat, amit önerónkfcői
Nímsetl Újjászületés Frontja legfőbb tanácsának tugji
Népünkben aa olvaaáal vágy — amint már előzőleg ls
elérhettünk a Idegen aogltaégre caak addig támaaakodveaetl. Es az Irod», amely a magyar Baj tóval valamit
említettem
—
nagy,
ha
pedig
olvaanl
szeret,
nem
hinném,
hogy
Juk, mlg aa aa érte hozott áldoaat mértékét tnl nam
olyan köaaég, amelyben kezdetben ne akadna 15—20 a hatóságokkal állandó össsaköttatést tart fenn, micdJQ
haladja. Baomoru, de aokssor bebizonyosodott tény as lenne
aki havonta azlveaen na áldozna 10 lejt, csakhogy Jó köaérdekü ügyben készséggel áll a magyarság czjlgáa magyar
történelem folyamán, hogy amit önerőnkből ember,
könyvhöz hozzájusson. Mlg azonban a 10 lejea hoztájáruUaból
,ndlunk
?
érni, aat Idegen aegltséggel aohaaemkönyveket lehet beazerezni éa azokat az olvasónak kiadni, latára. — A Rimáulal Magyar NépkBsösség főváros
meglehet kísérelni a könyvszerzést gyűjtés alján la, termé- Irodájának elme: Dr. K. M'kó, membra In Consiliul
érhettük el.
szeteaen oaak ott, ahol arre megfelelő alkalom vau. El kall Suparior N itlonal al F. R. N., Bucureşti, Calea Vic-
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mert a bécsi K p»s Kr Wikában l?r^jso-t ma- Madara* Árpád éa Blénessy Istvánt rendea, mlg Puskás
í" laiyar irt — Nyíri Jtóviselet,
gyarok bőnadr^trot viseltek ÓÖ - ilsml Bur.-msler Jioo látván, Tamáa János éa Bíró Lajoat póttagokká. — Aa
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Néhány nappal eae'őtt érdekei éa a maja nemé- nevű német a XVI. saáaad elv lón kiadott famstt z eni- 1939 évi költségvetés tárgyalása során a gyűlés, mint
ben egyedülálló verseny színhelye volt a budapesti ben azistAn bőnadráguiknak tünteti fel a magyarokat. várhitó ba vételt 377 000 lej, kiadást pedig 366.260 lej
páxmány Péter tndomány egyetem bBlcBéeaetl karának
hogy a bécsi Képes Krvnika képelt valami öaiadgben fogadott el. Indítványok során elhatároaták,
egyik terme. A versenyt .Hilyea kiejtés" clm a'att németArra,
barát
Is rajzolhatta, aki magyart sohase látót*, hogy egy bizonyoa ösaaeget, mint prémiumot fognak
irta kl a bölcaéaaetl kar dékánja a aaon egyetemi
valamint,
bogy
Bnrgmeler is elkéagitbítte fimoterstelt saétoaatanl a legtöbb tejet behoaó tagok köaött, aa
hallgatók éa hallgatónók vettek réiat igen aaép tz tat- anélkül, hogy valaha
öaazeg nagyaágat pedig aa évi nyereség nagyaágától
ban. A vereeny lényege, mint ahogyan aa a címből 1B démia nem gondolt. magyarokat látott vo'na, az aka- tesaik függővé.
kltttoik, aa irodalmi müvek szövegének helyes kiejtés— Halaira gásolta an autó. Balla Baláaa
Fehérlő áldosat. gyergyókliyézfalvl
sel, szép hanganllyal való elóadiaa volt.
lakós négy évea Anna nevű leányÁaslai hagyomány ea IB, de nem magyar eredetű.
A verseny előkésaitő éa bíráló blaottBá'a aa alábbi Már aa Indusok szent könyvel, a Védák ls leírja a káját, májua 4-én elütötte a Dumltreacu Ştefan kavicaírók müveiből Jelölt ki réaaleteket: Bibi te Mihály, Q'r- fehérló áldozat szertartását. H rodotoaz és X nofon szállító autója, amelyet Szabó Antal kocsivezető vezeriooyl 0<za, Mlkaaáth Kálmán, Móra Farenc, Móricz könyveiből tudjuk, hogy a régi perzsáknál ls Bzokásban tett. A gyermek aa utporában szörnyet halt. A vizsZsigmond éa Nylrő J izaef. Aa előadók Baabadon vá- volt a fehérló áldozat. Sőt a germánoknál ls hasoaló gálat megindult. — Hasonló tragédlak leggyakrabban
ipiítbattak az Írók müveiből.
dolgot Jegyzett fal Tacitua. A tuak-tatároknál, mnngo a Játszadozó gyermekek hibájából történnek. HajmeNagyaaámn hallgatóaág rendkívüli érdeklődéae lóknál éa mandzsuknál pedig egéBz az ujabb Idő ig resatő sokszor az a virtuskodás, ahogyan falvak köaött
ci ellett zajlott le ea a különös, njsaerü vereeny, mely szokásban volt a fehérló áldozat. A szibériai pásztor- aa uton játszadozó gyermekek a aaagmdó autó ,előtt
ríjj általán nem volt könnyű, de annál érdekesebb éa népek, a purjétek és tuoguzok krz'jtt padig még ma aa utolsó pillanatban átsaaladnak. A aoffőrnek Igazán
nagy lélekjelenlétre van aaükaége, hogy elkerülje a
itgilmaBabb.
ls előfordul.
gáaoláBt. A aaülók kötelessége, hogy a gyermekeiket
Harminchat egyetemi hallgató köaül öten kerültek
Nagy Lajos király 1356 bAn szövetséget kötvén
döntőö", akik valósággal remekeltek aa egyea irodalmi Velencével, kikötötte, hogy a velencM köztársaság óvják az uttesteken való folytonos ciatangulástól.
— Köagyüleat tartott a gyergyöeaontmikmilvrk felolvasásában, vagy elmondásában. Ai elő rás éveokánt egy blbétlan fehér lovat küldjöa a magyar
tseriot terméfz «tesen a Bzöveget nem bírálták, mégla királynak hódo'at Jeléül. Talán akkoriban még nagyon lóai Oaadaaagi ea Hltelasővetkeaet. Vasárnap,
üb'ii egyazer szívesen hallgatta volna — bírálóbizott- élénk lehetett a fehérló áldozatok emléke a magya- április hó 30 án tartotta meg a gyergyóaaentmiklóai
Gaadasági es H.telsaövetkezet évi rendea köagyfiiéaét.
ság ée közönség egyaránt — tovább a remekbe Baa- roknál?
A gyüiés határozatképességének megállapítása után
bott történeteket. A verzenyzőkre aaonban megbatároA vérasersődés. Márton András dr, a aaövetkeaet ügyéaae felolvaBta
zott Idő: buFZ perez jntott a ennek leteltével nyomban
A Névtelen jegyző leírja. hogy a hét törzsfő«ök aa Igasgatóaágl választmány éa a felügyelő-bizottság
ki Is hirdették aa eredményt.
mint válaaatotta fejedelemmé Álmost. A választás m*g- jelentését aa 1938 évi méneg, valamint a veezteaégA verseny első három helyezettje: Lórin cz Lajos pecaételéeére a veaérek véreaküt Ittak: pogány módra nyereség számláról, amelyből kitűnik, hogy az 1938.
tanárjelölt, Barzacy Márton és Ki&a Jenő egyetemi
gardaBági év 3626 lej veaateaéggel aárult éa amely
aaját vérüket egy közös edénybe eresztették.
bai'gatók voltak.
össaeg a gyülea határozata alapján a kötelező tartalékEz
a
vérestü,
mint
a
Névtelen
ia
írj®,
nem
csu
Ami a versenyben njazerü éa aaámunkra is a legalapból fog leiratai, továbbá, bogy a 63 561 lej rendea
érdekesebb volt aa, hogy a veraeoy résztvevőinek arra pán magyar, hanem általában pog&ny aaohÂB volt; tartalékalap, valamint 43 604 lej a hátralékos költsé:s feleletet kelleti adnuk. hogy kl a legszebben elbo- abban a korban és még előbb, máa pogány népeknél gek fedeaésére szolgáló alap a konverzlos veszteségek
is divatozott. Magyarországon állltó'ag még évszázadok csökkentésének fedezésére használtassak fel. Agyűléa
tz é:ő magyar Író.
múlva ls szokásos volt a véreskü Ejy Bux?n András
Örömmel és jogoa ;büsakeaéggel állapítjuk meg János nevű német 1537-ben azt Irta hogy a magya aantán 3 igazgatósági tagot válását meg újra 3 évi
éj veesstik tudomásul, bogy aa előadóknak több mint rok közt baráti körben még mindig Bzokásos a vér- időtartamra éapBdlg Szőcs aron, lfj. Pongráca Elekóa
Madaras Ágostont. Aa 1939 évi költségvetés bevételi
fd e _ Nyirő Jóaaef müveiből válaaatott kl egy-egy eskü. —
tételét 23.575 lej, mlg a kiadásit 22.600 lejben fogaréaaletet előadóira, Illetőleg felolvaaásra. A versenyzők
A középkori írók feljegyezték, hogy mikor a knnok dott el a közgyűlés. Továbbiak során a klkölciönöaNylrő JizBef müveinek aaövegét többnyire könyv nélkül
szövetséget kötöttek a görögökkel, szintén vért ereez hető össaeget állapították meg 6000 lej ÖBaaegben.
tudták és adták elő.
tettek magukból egy köaös edénybe. A régi szkltárok
aa év folyamán kötendő üaletekre, mint legA verseny három első „helyeaettje" közül ketten: la hasonló dolgokat jegyeBtek fel a görögökről, de Végül
Bsreaey Márton éa Klaa Janó — Nylrő Jóasef Írásai hasonló azokâanak a nyomalt találjuk Asmnnd és Illug magasabb ösBaeg 100.000 lel állapíttatott meg.
oak to mácBoláaaival értek el rendkívüli hatáat éa — skandináv királyok krónikáiban la.
Composesoratul „Borsec" al comunelor Dltrftu—
desőségst.
L&zarea cu sediul în comuna Lázarea, jud. Cluc.
Villámbeszélgetés Marcus Stefan dr.-al, Nr. 128—1939.

Emlékezzünk régiekről.

Főldoaókoláa.
Aa Alföldön még a közelmúltban la (öreg emberek emlékeznek rá) tzokás volt, hogy a nagy útról
baaat^rő ember haaatérve megcsókolta a földet. Ht
ai igy volt, valóaainU, hogy ea la még áaslai emlék.
Ptri-s szokás a földet megcsókolni, de meg van ea a
BiokÁs a mongoloknál éa a kalmukoknál is.
HÍ as alföldi ember haaatérve megcsókolta a
fődet, sz egésaen érthető vol. Az Alföld népét többBtúr söpörte szülőföldjéről a tatár éa a török, tehát
jobban tudta megbecaülnl az otthont, mint aa oraaág
többi népe.
Vlrraaatáa.
A magyar táborokban mindig voltak éjjeli őrasemet, r kiknek neve .vlrrasató' volt. A XVII-lk aaáaadban Londonban kiadták egy L'pslns nevű tudósnak
63 régi iratait, amelyben ékea latin nyelven el van
mocdv2, bogy a pannonok éjjeli őrei a táborban ezeki-el a z ivakkal szokták egymáat ellenőrizni:
.Sio'lay megh Biollay megh vlrrasató aaollay
megb. a

Amikor pedig fölvirradt a hajnal, akkor valami
dait ésekeltek aa őrök (talán ébreBatőnek). amely igy
kezdődött :

„H*ynal vagyon aaep pyros hajnal vagyon."

A napvágás.
A magyar király koronáaáa ntán fején a koronául, ii^áton felmegy a koronáaéal dombra (melyet aa
oriiáí öaaaea vármegyéiből hordanak ösasr) s ott kardját rirunWa a világ négy tája felé vág vele. Eat ngy
érttlm^zik, hogy a király ezBel aat jelal, bogy mind a
D9
íy vüágtáj felé megvédelmeai aa orazégot.
Ea nem kizárólagos magyar dolog. Karlntlában
ugísnegt megtették,a hercegek már aa Árpádok korában.
Vdlóatiatt, hogy a napvágás hagyományát ngy a
agyarok, mint a karanténok Magyarosság és Karlntia
aorahbl lakosaitól, aa avaroktői vették át.
Menander görög Iró ugyanis megírta, hogy aa
iánok kardjukat kirántva a Nap-Istenre saoktak
ísküdol. A napvágáa tehát: pogány eaküforma.

A magyar nadrág.

Erdély nj művészeti felügyelőjével.

Publicaţiune de licitaţie.

Erdély uj müvésaetl felügyelője Marcus Stefan dr.
Se aduce Ia cunoştinţă publică, că în ziua de
Kolczsvárt válaaatotta székhelyéül és a Jövő héten már 20 Malu
ora 11 a. m. se va {ine licitaţie publică,
elfoglalja hivatalát — M k a célkitűzései, milyennek în localul 1939
Ocolului Silvic Joseni în Gheorgheni, în
látja a különleges erdélyi művészet helyzetét ? — erről conformitate
cu dispoziţiunile C. S. şi ale art. 88—110
beaaélgettünk. Marcus dr. néhány rövid mondatban fel- din Legea asupra
C. P„ pentru vânzarea unui număr
vázolja a képet:
de 434 buc. lemne de brad-molid, doborituri de vânt,
— A viszonyok nem kedveznek a művészi fpjló în cantitate de cca 445 tn. c., apte peutru comerţ,
dásnek, de aaámoa esetben módom volt meggyőződni aflate în stare curăţită în pădurile situate în jurul băilor
arról, hoiy Brdély nagy éa fajlődésklpea művészeiben Borsec, proprietatea composesoratului Borsec.
gaadag, csak meg kell adni hoazá a seükségea terepet.
Preţul de strigare este 200 Lei pro m. c., suportând
Mikor ezt mondom, egyforma értelemben beszélek az
Írásról, képzőművészetről, BZIDjátszásról, népművészet- composesoratul vânzător toate impozitele, taxele etc.n
Garanţie provizorică şi definitivă este 10°/o >
ről ÍB táncról. Ltgfőbb feladatomul aat tüatem kl, hogy
aa igaal tehetaégek érvényesülését készítsem elő és numerar.
Supraoferte nu se primesc.
véghez vigyem aa okvetlenül Baükaégea rostáiéit. Az
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la Ocolul
é'őidleknek el kell tttnnlök. Véleményem szerint a
közönség ízlését Irányítani lehít és jó mUvéPz! telje- Silvic Joseni in Gheorgheni şi la Composesoratul Borsec
sítményekkel a megfelel^ mederbe lehet terelni. Aa în Lăzarea.
Lăzarea, la 2 Maiu 1939.
anyag itt van, caak a magmunkáliB és hely szükséges.
Composesoratul „Borsec" în L&zarea.
Amikor moat hivatalomba lépek éa véglegesen elhelyezkedem Kolozsváron, mindig azon lesiek, bogy Preşedinte,
Secretar,
a törvények éa kapott utasításaim szellemében, Igazi
ss. Ştefan Angl.
ss. Emerlc Czlmbalmos.
művészi életet hoaoslteuik meg. Hónapok óta taau'mányozom aa általános helyzetet, amelyről a jővő hét
folyamán Jelentést teszek a kuttuszmtniszti r urnák és
egyidejűleg előterjesztem javaalata'mat. Ahhoa aaonVarrógépek
Kerékpárok
ban, hogy terveink megvalósulhassanak, a Bajtóra Is
Alkatrészek
rendkívül nagy szükségem van. Beköszöntésképp^
erről a helyről azt üzenem ujaáglró karláraiimnak,
hogy támogassanak engem és viseltessenek velem szemben azzal a lojalitással, amelyet réízömről 1B tapasznagy választékban
talhattak és mindenkor tapaaatalnl fognak.

GYERMEK KOCSIK

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc.
H Í R E K .

— Közgyüléat tartott a gyergyőaaentmlklóal „Tranaaylvania* Tejaaövetkeset. Vasárnap,
április 30-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a
gyergyóaaentmiklóai Transylvanla Tejsaövetkeaet. —
Saabó György elnök, miután megállapította a gyűlés
határoaatképeBBégét, felolvasta aa igaagatóaég éa felOgyelőblzottság jelentését B az 1938 ővi mérleg éa
veasteség-nyereaég ssámlákat, amelyből kitűnik, hogy
a Ezivetkeaet aaép eredménnyel működött a mnlt évben, mivel 308.334 lej kiadás ellenében 812 435 lej
nyereséget tnd felmutatni. A közgyűlés elhatározta,
hogy a mérleg és veszteség-nyereség számlán feltüntetett 4101 lej tiaata nyereség 10°,*a fordíttassák egy
tartalékalap létesítésére, további lOV.-a padig aa alapszabályok értelmében közművelődési célokra, B fenn
maradó 3281 lej ösaaegből létesíttessék a kétes követelőé tartalékalapja. — A gyűlés 6 lg. tagot válaaat
nira 3 évi időtartamra: Saabó György. Mtursr Dánlel,
Pongráes Ble^, Schrff Ferenc, Varga Jánoa ÓB Fülöp
Jiaaef aaemélyébea. Aiután a felügyelőblzottaág tagjait

Szlik volt a a régi magyarok nadrágja vagy bő?
C.rr6i nagy akadémiai viták folytak a mnlt aaáaad
otfnes éveiben.
J«rnel keleti átázásáról haaatérve azt állította
J>*járót kiadott nagy könyvében, hogy a magyarok régi
lakóhelyén, a Volga mentén talált régi alraaob-ekon aa
oltóiét gömbölyű aiaak, mellvért, ea alatt aalnéroa uJJu,
térdig érő, prémes mente továbbá uük nadrág éa való
Hgos magyar caiama volt.
.
Az akadémiai blaottság, moly Jarnei jelentéaével
ibglalkoaott, klfogáaoltaa szűk nadrágot; as akadámá- válssstották msg 1 évre éi padig: Farenos G. András,
«« urak laerlst a salk nadrág n m ősrégi magyar

MODELL KALAPOK
tln naponkánt uj tormák «IM*

árban, m.«vt*lKlAtb.«t6]K
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Ugyanott Uirtliak nrtndemaamt aői kalapok aiitraift
anyag keaaAadáaával. Katapsk
Itslakltáaa a legrövidebb Idő alatt.
Cloo, I. 0. Bratiaan (OtmnA>aoea Ut. aa., a Sőrkáa közelében.
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Töltö-tollak javításit ós tisztítását
vállalja a

Vákár-Ozlet.

4 lk oldal.

CSÍKI

LAPOK

19. gafa;

kedvezménynek Csíkszereda vasútállomás részére való
A róm. kath főgimnázium tornaünnepmegszerzése olyn t>redm'íny eoaa, meiy mlcden elissége. Amint már mult BttámuAban megemlítettük, a
„EÜHÓPA" aiáUoda éa
merést megérdemel. A megye g iEdifígi életének azemhelybeli róm. katb. főgimnázium Ifjúsága április 30 án
é t t e r e m , Calkeaereda.
pontjábé: prdlg !?en tid<.ös i'cn-1, b<t h.teonló méretű
dilutái nagyszabású tora^Csoepaégre készülődött. A
legyked-.-fsnAnyt lehetne kIcáikéról a már meglevőkön
EaHvöl ünnepélye*, táraaamnlt vasárnap aantán városunit közönségének nagy
kiiUl Sieetdamocos (EsycaVé) és a gvlmesl
völgy
SaaaejSvetelek, buoauvaoaoérdeklődne mellett le is zajiott a torna-bemutató. —
népröjtst íz mpouibwl trivkes iid; k ir.ek á:lomABblr>< IB.
rák rendelését v á l l a l j a .
Mlndaa amit lá'ott aa ifjmáquak testi nevelésében
MoBt, májua elején eí-ediktti'fk ct^f a dolgok a
Kereskedelmi ntoaók találkozó helye.
gyönyörködő közönség aa Igazán csak rregprőMtl a
éppen ezért felhívjuk ea iiietékesek figy»lmú, hagy
róm. katb. főgimnáalnmunk Iránti biealraat, szeretetet
Abonánaokat uiveaen fogad.
«öViBsenck el mindent a fürdőki dvczmceytk eioyuréAa aa Ifjúság, amelyiknek testével Ilyen mod-^ro PZ ÎL
NEUMANN JENŐ
VENDÉGLŐS.
siért, mert soha n?gyokb Batikaége ennek a vidéknek
lemben, ennyi lelkesedéssel foglaltainak aa bizonyéra
nam volt tz idegenforgalomból eredő jövedelemre, mlct
állani fogja aa élet minden küzdelmét. KílonÖ3 eliséppen most, a gazdaBágl nyomornságnsk és a munkameréssel kell megemlékezzünk Nagy Rezsőről a főgira
— Bajba került e lefoglalt anyag eladáaa alkalom hiányának e tetőpontján.
náalum kiválóflBtal tornatanáráról. A gondjaira bigott
anyaggal a legtökéletesebb hozzáértéssel bánik ée miatt. A c?ikfz mtBlmoöi Ccrbureanu f*le fürt'-Bzgyárvalami nagyaaerü eredményeket hoz kl. Aa a változa- oál a pénzügyi köz-gek 187 ezer lfj adótartozás mlat*
tos éa tSbb mint két órán keresztül pergő mOaor, foglaláat foganatosítottak. Mire árverésre került volna K e r e s e k egy perfekt szakáosnőt, jnlius
amelyet alkalmunk volt végig aaórakoanl, a talaj és a sor, Horasieln Balomon Igazgató a lefoglalt bét vagon
1 tói, p e n z i ó r é s z é r e . Jelentkezni délelőtszertornának olyan Bzéles lehetőségeit Síelte fel, amely anyagot eladta éa elazáilitotta a telepről. A pSnatlgytönkint Popper Izidornál, Gsikszerda.
2-2
sokszor egésaen az akrobatika határán moagott. A kö- lgaag«tóság feljelentésére az UgyéBiaég olr îndoite
zönség alig tudott betelni aaaal a gyönyörűséggel, Hornsteln Solomon letartóztatását, ti fölött gyorsított
amit Nagy Rezső tornamttvészete és aa általa képaett eljárásnál fognak ítélkezni.
diákcsapat tornatudáaa nynjtott. Elmondhatjuk nyugod
— Autótulajdonosok figyelmébe. Aa április
Szörmebuadik, valamint mindenféle télitan, hogy a gimnáziumunk falai köaött jó munka folyik, elsején életbelépett uj autótörvéuy értelmében az au o
amely bflazkeaéggel töltheti el a közvetlen érdekelt mobil, auiohusz, teherrutó, traktor és motorkerékpár
ruhák moj- éa kár elleni megóvását felelősszülőt ÓB vármegyénk társadalmát egyaránt.
tnlajdonoPoknaV uj tsdó vallomás* kell tennlök, legkésőbb
ség mellett vállalom:
i_i
15 lg- Azftdóvsl'om 'H magéban foglalja a vallo— A Romániai Magyar Daloaasővetaég májúi
Vexsenyi József szűcsmester, M.-Ciiu-.
mást
tevő
nevén
és
lakhelyén
kívül
az
autó
márkáját,
1989 áprlIlB 23-án tisztújító közgyűlést tartott, ameiy
a motor hengerítsek llt;rtarlalmát, a foregyhangú lelkesedéssel ós felkiáltással Ismét Iucz'dy motorszámá;,
galmi
számot
éB a forgalmi hivatal Igaaolványát, tz
Joksman Ödönt választotta meg elnökének. A Dalos- «utó forgalomba
hozatalának Időpontjáról. Ha a henszövetség eznttal la kihangsúlyozta a dal művelésinek gerekre vonatkozólag
nem lehet be;z Teznl aa autó- M a s a m ó d l e á n y t , ki önállóan tud dolgozni
magasztos hlvatáBát. A dalnak a lelkeket megbékítő, képvlBsIet eredeti igazolványát,
azonnali belépésre keres. Tanuló leányt
akkor a nyilatkozatba
a testvéri Bzeretetet Bzolgáló, Ba ldeáltaabb emberi beírandó az autó típusa. A vallomásokat
a régi űrla
falvesz, Cseh Istvánné kalapszalonja.
egyűttéléat óhajtó tiaata azándókalt. A 166 tagegye- pofcoo
1-2
kell adni, ahol a súly megjelölése a henger
sületet saámláló Dalosszövetség a romániai magyar dal tartalommal
helyettesítendő.
Egyszersmind
be!r
>ndó
az
közel húszesztendős végvára. A mai közgyűlés blza autó bemln fogyasztása IB. A vallomást elmulasztók
kodácaal tekint a jövő elé. Elhatározta, bogy a belügy szigorúan büntettetnek.
— „Elvek és vezérek" —
ÓB kisebbségi minlsatereknél eljár aairánt, bogy a maIrta: PONGRÁCZ J E N Ő .
— Verekedéaok. Bíntba Mihály és Lórlnca
gyar dalárdák zavartalanul végeaheBsék kulturmuaA modern európai politika történelmének oruz&gutj&n
bozm&al
lnkósok
megverték
Borbáih
Sicdort.
A
másik
kájukat.
ennél is cifrább raet. 0>t ÍM ketten verlek uj szellemi hullám söpör végig. A történelmi politika az
— Hegtartotta tavasai közgyűlését a Fel mverekedés
6
0
S
&y
embert
M£g ped g Ko* Ágoston és Ferenci emberiség élet és hálái utjának szellemi hullámhosszban ugyoslki Bom. Kath. Tanítóegyesület. Májua hó 4 én
gyargyóujfslvl
lakóeok
Barabás Péter Ferencé 65 éves nevezett érdekkapcsolatok védőjévé, nemzetek közötti probTaplocaa községben tar:ott tavaBzl randes közgyűlését
lémák egyangetSjivé válik. Mivel a modern politika és a
embert
verték
meg.
a Felcalkl Róm. Kath. T<inltóagyeaület. A közgyűlést
modern politikai eszközök bizonyos mértekben mindig a népre,
— Elvoasett a 2158. BZ. „Transsylvania" Bank- mint elsődleges erSre hivatkoznak, szükséges megvizsgálni
Szása József elnök nyitotta meg. A Jegyzőkönyvet
bítétkönyv.
Aki
megtalálja
adja
át
a
helybeli
távbeszélő
Albert Sándor egyleti főtitkár vezette. Az állami tanmindazon problémákat, amelyek szoros egységben sorakozügyi hatóBágok részéről Cisma Ioan ÓB Iamandl altan- hivatalba.
nak egymás mellé, mint az uj helyzet alapitói és bizomá— Elvoasett egy nyeat boa a Vigadó ós Sra- nyosai. H!a a modern politika és szellemi hullámhossz ereje
felügyelők jelentek m?g. — A közgyűlést aaentmlse
előzte meg, melyet Márkos Endre piebánoa mondott. «zárnya között. Kérem a bcciülatoa nugtaálót, hogy teljes vitathatatlan tudatában érzi felsflbbségét BZ Európa
A azentmlaén résztvett a kerületi papság, a tanítói és Jutalom ellenében adja be a lap szerkesztőségébe.
elrendezésének és az úgynevezett nemzetközi béke megtekántori kar valamint aa egybáztanác4 több tagja. A
remtésének fenntartág&b'in, akkor szükséges elsS sorban a
Himnusz eléneklése után CalBzér Margit mutetott be
hullámhosszban szereplflk cselekvési módozatait, elgondoláminta tanítást, melyei Cosma altanfelűgyelő éa több tag
sait kétféle szempont szerint elbírálni.
hozzászólása után dicséretesnek minősített a köagyüléH.
A politikában nem mindegy, hogy a nép, vagy a maI«t a május & a nyárba rohanó idő eszünkbe jutKiemelkedő számai voltak a közgyűlésnek Fodor Pal
gasabb elgondolás nyer olyan elbírálást, amely öokéBtoleuiil
ta'ja
újra
ezt
a
kérdést,
mely
évek
óta
olyan
fájó
mérnöknek, az E. Q. E csíki főmegblzoít|ának Időszerű
sokszor furcsa helyzeteket teremthet a VEZEK és ELV
előadása valamint Pulchard János éa Vámszer Géza pontja volt várogonk éa aa egész megye gazdasági is
között.
főgimnáziumi tanárok előadásai. Előbbi a népkönyv- életének.
A hullámhossz politikai éa szellemi,
I yenkor, irájutban szoktak osztogatni a nyári
tárak aaerveaéBéről, utóbbi a rajzoktatásról tartott minfürdőaaeronra
aailó
jogykedvezményeket
aa
üdülőÍB
A politikai azért van elválasztva a szellemitSI, mert
denben kifogástalan előcdást. — Pulchard János tanár
előadását mai számunkban hozank, tekintve, hogy Igen nyaralthelyek vatutállotcáialnak. Nem tudjuk miért, de az egyik a nemzeti érdekrendszernek primér képviselője ia
életrevaló éa mindenütt megvalósítható módozatokat mlădiu évben későn ébrrdtűnk fel B az osztogatáshoz ez a politika, a másik mint szellemi belevésődött a uép
ajánl aa annyira aaűkBégeB falusi népkönyvtárak fel- ugy értettünk, hogy BÜK sikerült klverekedal egy életébe, illetve a népben magában alkot harmonikus elhelye
állítására. — A közgyüléB adminisztrációs ügyekkel ls csekélyke husaoaöt azázaiékoB kedvezményt a csík- zfidést, mint tenntartó és eligazító. De nem lehet és neiu
szabad tagadni, hogy maga a nép is jelenti néha a politikát
foglalkozott. Aa igen magaa színvonalú közgyliiést kö- szeredai vasútállomás részire.
zös ebéd fejezte be, melynek kifogástalan felszolgáláPedig, ha egy kiaaá utánna nétűnk, aat látjuk, és sokszor kizárólagosan. Ez csak akkor tóidul elS, ha a
sáért MárkoB Endre plébános és Tompos Sindor Igaz- hogy Csíkszereda olyan tlránduló-közpoot, mely Bze- nép veszélyben van éa veszélyben látja népi érdekeit melyek
gató tanító házigazdákat illeti elismerés.
renc-íés fekvésénél fogva megérdemelné, hogy nemcsak számára jelentik ezt az életet a társadalmi és érdek életet.
Aki pedig csak a népet, mint egyszerű életalanyt tekinti,
— Eljegynéa. Pototaky Ödön Calkuzercda ÉB nyáron, de télen la állandó ötvenszázalékos jegyked- vagy pedig lépcsőnek egyes elvek diadalra vitelében, annak
vezraénye
legyen.
Az
eddtgl
buszonötfleázalékos
jegyGyenge Ibolyka Madéfalva májua hó 1-én tartották elkedvezményt IB csak nagv nehézségek arán adta meg politikai elve csak addig tart. mig a politikai hangulat kiéli
jegyzésüket.
a vasút a közelben levő Htrg ta-fürdő réBzére, de ha magát. Nem is lehet az ilyent politikai elvnek nevezni, ha— Ritka vadáazzsákmany, a oaikjenöfalvi számot vetünk, itt npm csupán erről aa utóbbi Időben nem damagogiának. A modern ész elgondolása csak azok
havason. Aa ntébbl 3 évben, egy órláal medve tar- ss^pen fej-ődő fürdő kről van BEÓ C<lkf>z»eda ma való- részére ad ebben a modem politikai életben eligazodást, fkiktolta rettegésben Janőfalva oépat éa a havaM legelte- aágos üdülő központ a a torm^EZítjárás szempontjából nek elvi és politikai alapja nemcsak a demagogia és lebítést teljesen megbénította Az elmúlt évben csak lovat hivatva van olyan szsrepít betölten', mint Braaaő. A rálás mellett ioglal állást, hanem az úgynevezett érdekreed16-ot ölt meg a csihjenőfalvi „Fábián* ei dór észen és Hirglti-fardőt minden nyáron a betegek ezrei keresik ezerben észre veszi az összes reális és irreális mozgató erőket.
környékén, Most végre » havasok nagy ura hurokra fel B uţyanllyen mértékben Indult fejlődésnek a c*ikuj politikai életbe való beleélés és szellemi elhelyezkerült. Ferencz József WiodÍBcbg) ă z herceg épüli* hó azentlmrel „Büdös* la, mely szintén Csíkszereda piacát kedés Az
az elvi alapok mellett nemcsak egy probléma körét
28 ról 29 íre virradó éjsaaka egy jói irányzott mesteri képezi. Aztán Itt vsn a Fzamszédunkban a asögödl és helyzetét világitja meg, hanem történelmi táviatokat,
lövéssel pontot tett a havasok rémének garázdálkodá- fürdő valamint a köaségnek Immár saámottevő Idegen- ismétlődéseket mutat, amelyek egyenlő alapon elbírálva egy
sára. A siker oroszlánrész* Kovács G>nla fővadász- forgalma a aa a kellemoB fekvísü üdülőtelep, melyet régi elvhez vezetnek el, tudniillik a politikai élet fejlődésémester! Illeti, akinek fáradbatatlanBága ÓB szaktudása egy idő óta Bomlyó fehérre mesaplt apró háaacBkál nek elvéhez.
nagyban hozzájárult a caikjenőfalviak rémének törbe- iípeznnk. Mindezek tetejébe pedig Itt van maga a
A világháború és annak következményei u rendszerecsalásáhoa. A herceg öröme leírhatatlan, meri aa elej- város, mely központját képezi mindezen gyógy-éa pitett medve világviszonylatban la számottevő, mivel aa henőhelyeknek B tiszta levegőjével, fejlődésben levő ket, elveket és politikai eszközöket állitottak bele az európai
eddig elejtett medvék köaött a herc?g bemondáaa rz »- parkjával, a pihenés és szórakozás keverékét k'pezó életbe, de ezen felül uj vezérek éa politikai apoatolok jöttek,
rlnt, aa elBŐ 5 helyrzatt közé sorozható. A hosszB, le- nyári életével valanrnt a közel eső számos kiránduló akik hirdettek egy teljesen átalakult és alapjaiban jól elrenmérés után 241 cm. a a su'ya, dacára annek, hogy helylyel és természeti szépségekkel a legid^állsübb dezett nemzeti és békés európai életet. Jöttek a vezérek éa
tavasz van, 270 kg. Cslkjenöfalva egésa lakóaaága ki- nyeraMLelyet kínálja az egész évi muikától kimerült születtek az elvek, gondolatok a békéért éa a béke ellen.
A béke iogalma és az ezzel kapcsolatos elgondolások csak
törő örömmoi üanepeli a vadászokat.
városi ember fáradt testének éa Idegzetének.
az egyes nemzetek önzését szolgálták és igy a nemzetközi
— VisagSk a Hnnkamaránkl. A MunkaKülön meg kell omUtenüok m £ g Csíkszereda vá- élet és béke teljesen kútba esett. Ha minden filozofikus és
kamara ismételten felhívja aa érdekelt IparoEok figyel-ros neveaeteaaégeként
a köveibea levő H?l'w'g-f0rd0i, morális nagyzolás nélkül vizsgáljuk belső összetételeiben BZ
mét, hogy a lapuakban már köaölt Borrend szerint melynek fáredtPégot eloszlató,
tűi vize fölér bármelyik európai háború atánoi politikai életet éa a vezérek harcait,
folynak a képesítő vizsgák a munkakataarinál. A vizs- világfürdő hidegvize yógy Intézeté
vei Olyan áldása aa akkor olyan fordulatokat értünk meg, amelyek a lényeg éa
gák Borrendje szigorúin betar.atik B aki a vizsgáról CilkBzereda városnak, amely mindenképpen
tartalom mellett életet adtak.
lemarad, aa caak aa ősal üléaaaakon Jelentkeztetik njra. hogy orsaág-vlIágBzerte Ismertté váljék. megérdemli,
Ez az élet nem máa mint elvek éa vezérek harca, amely
A vizsga Borrendje megtekinthető a Mnnkakamara hiönkéntelenül
is politikai fordulatokba vakolódik. Minden
Mlndnzek
együttvéve
prdlg
arra
predesztinálják
vatalában la. Eanton ls felhívjuk as érdekeltek figyelmét, hogy Igyekeaaenek mlcél e őbb vizsgára jelent- ezt a váróit, bogy az egész megye Idegenforgalmának eszköz éa elv, mely cselekvés szempontjából egy uj életet
kezni, hogy meater- éa muaksköoyvükhöa minél hama- Irányító központjává vi'Jék, aon*l ls inkább, mert PZ akar hozni nemcsak lényegén kell változtasson, hanem a
rabb hoaaá jnaaanak, mert a mnsfcakönyvek kíoaatásá- Erdélyi Kárpát Egyesület Cslkszékl Outálya ebben az formán, mivel igy érheti el as úgynevezett nemzetközi erednak határideje hamarosan lejár ÉB a meginduló salgoru évben már nagyobb kiránduló csoportok elszállásolá- ményt. A vezér és harca az uj európai életben f*ji alapon
(Folyt. köv.
ellenőrzéssel aok kellemetlenségnek teszik kl magukat sára la berendezkedatt a Sntafenyő alján megbuaódó indult éa a gazdasági alapon kötött ki.
egyemeletes menpdékháaban. Eháa van hlvatvB ugyanlf,
— öngjllkoa inaagyerek. Kuua Jóaaef 16 éves bogy Idővel maga köré csoportosítsa a város jövendő
Inaagyerek, ki Nagy Balázs calksaépvizl clpéazmeBter- terjeBakedáBe esetén Ide építendő villanegyedet.
nél volt alkalmuáaban, a napokben felakasztotta maAa elmúlt pár eaatendő meglepő forgalma után
a legsaebb és legtartősabb
gát A eaendőraég nyomoa aa öngyllkoaaág okai ntán. nem utópia a fenti elgondolás s Igen sokfflgg a megk
ivitelben a legjntányoaabb
— Életunt öregember. Botár latvén taplocaal valósulásnál attól, hogy a város vesetőaég miként tud
á r a k mellett osnkősől a
64 évee gazdálkodó felakasatotta magát. Tettének oka befolyást gyakorolni a nyári és téli Jegykedveaményebetegsége.
ket osztó bizottságra. Az ötvenszázalékos vaiutl jegy-
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Könyvkötészeti munkákat

V á k á r üzlet, Mercurea-Ciuc.
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