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A nagy háború 
tét hete teljes erAvel tombol. Még él •• a nemzedék, 
amely Verdimnél, Arraaná*, a Somme mellet és máz 
nevez tea állomásain a régi vérontáenak elvérzett éa 
még pvysier tannja lehet ama bábom édas testvéré-
nek. Csakhogy még fokosott«bb  a tempo. Egyalóra el 
sem tudjuk képzelni mindazt a pusatlláit, amit an nj 
barcl eszközök jelentenek a világtörténelem legnagyobb 
vagobldján. Ami a képsaletünkaek irányt szabhat, aa 
mindössze az utóbbi esztendőknek gyűlölete, amely 
világosán BU'atta a világnak aat az utat, ahová vezetni 
fog  sz emberiség köaött elhatalmasodott gyűlölködés. 

iM ijd a történelem tárgyilagosan ki fogja  nyomosnl 
tat, hoty kl felelős  ezért a katasztrófáért,  ami ma 
ismét réEzakadt a világra. Ezt a súlyos tételt nem 
lehat a kávéházi azatalok böics levegőjében megoldani, 
mart hiányaik hozzá aa elfogulatlan  tájékozottság. — 
B)ie keil nyugodjunk abba, hogy siamflnk  előtt törné-
nk kell lámát egymásnak rohanjanak azért, mert nem 
lebitíd kivezető utat találni. 

Nim lehetett vagy nem akarlak? Mindegy most 
már. A kocka el van vetve. Sunkl nem törődik a vég-
eóUel. A világ egyik f«le  véreik, a másik szorongó 
traéssel esi a híreket. Embermilliók vették magukra 
njusl a szenvedésnek, a hazátlanaágnak kezerU meg 
próbáitatasait. Fiatal életek hullanak rakásra. Éi min-
den nemiét erejét végsőkig megicLzilte készül a leg-
nagyobb áldozatra, amit meg kell hoanla, ha ugy kl-
varja a belyiet. 

A belyiet nyugaton ugy kívánta, bogy vír pata-
koszon. Hat patakzlk is olyan meretekben, amilyent 
n m látott még ember. Ostoba dolog volua ma sajnál-
kozni. Nim Ideje annak. A háboiu kemény elszántzá-
xoka* követel mindenkitől. Kötelesség megacélozni a 
ti íveket minden bekövetkEzecdó áldozatra. 

A mai nemzedéknek erre meg van a megfelelő 
iakolája. Mijd a pergőibe, a szuronyharc, hozzáadva 
a auhanó repülő én tankháboiu csodáit, elvégzik a ki-
józanodásnak ébresitó feladatait  is. Biszuk csak rá. 
Caodálatos módszerek ezek. Aki egyszer eteleben kós-
tolta, aa Boba cem felejti  el. Termésaeleien kóstolni 
kell belőle. Anélkül érzéketlen aa ember minden ma 
gasabb érzésnek, békél és megbocsátó bangnak a be-
fcgadésára  R-'gl lrazság az, bogy a szenvedésben 
megtisztul e lélek: Nos a haboiui szenvedés legnagy-
szerűbb orvossága ezen jelki folyamat  elindiláaának. 

Ilyenek a báboru. járt ember gondolatai akkor, 
ami* cr a rádió lótávolon kivtill tömeg lzjágaságát éa 
nagy hadikedvét figyeli.  Aki tudja aat, bogy a rih*m 
'.óni halálfélelem  milyen termeszetü, hogy emutrek 
m.iyen küiönböső szi vei viaeiaedoek a feiflaBaágnak 
<-z?n a nagyszerű próbáin, ai mái iiemüvegen kareu-
.111 Biokta isemlélni és értékelni mindazokat a jelen-
ségeket amelyek ebben a tömeghisztériára alkalmaz 
helyzetben árként sodorják a jóianiágot. 

Dibát es ma nem hang. Nincs ls létjogosultsága. 
Kledül az örök Rima aggódik. Más keveset törődik 
alcdazztl a Bzaktdékkal, amerre üodrúdik aa avliag. 
amelyből klvesiett az waiBágnak, a jóságnak, aa egy-
más szenvedéseit megoriő Irgalomnak az alapja. 

A másik háborn ötvenkét hónapos tömegkelaBi-
irvfaja  nem volt elég mí&razó aboz, hogy az embert 
rv-ezease az evdngeüuml mélylégek igazságaira. Ugy 
i oisaiz a mostani Biörnytt puiBtitás Igyekszik pótolni 
ezt a mulasztóit. 

Útban az ég felé. 
V. 

3. Kedvenc Italom: aa élet vlae. 
As araberl *l«t másik fönntartója  a kenyér után: 

a vlr. M-g sz áiinet la fon'osaak  rrondja a Bzá'.ié-
i*e: etel, ital, álom: szükséges e bárom. A legnagyobb 
gyötrelmet u Biomjuaág idézi elő. Jazus a pokolról 
tárgvalva, példabeszédében a legnagyobb kínnak ai 
elkárbosottak életében a szomjúságot említi. A duBjaz-
dag a tüzláugban gyötrődve Ábrahámtól kerl, hogy 
Lázár ujjahegyén egy csspp vizet adjon. Da ezt aem 
k«pta meg. Ai állatok a aaomjuságtól elpusztulnak. 
Abol nlocs tlazta, egésza?gea vli, ott aa emberek bete-
gek, Batcyák. Az éhiéget még el lehel tűrni, de a 
Bzomjuiágot nem. Ai Ur Jisui Igen sokat szenvedett 
nagypénteken, kiáltotta a sok üléet-veréit, keressrefe-
asltés kínját, de aaért nem panaukodott. zokszó nem 
hagyta el ajkát, csak az luonyatoi szomjunág mondatta 
el vele e kínos uót : Szomjúhozom I 

Az emberek nemcaak teBlI, de zaelleral-lelki élete 
ia azomluhozlk, ai ls kielégítést Igényel. A sselleml 
siomjutág egyetlen enyhítője: az lgaaaág. Asért Jiius 
boldogoknak mondja anokat, akik laomjuheuák ae 
igaazágot, mert megelégitetnek. De milyen lganaággal ? 
Az emberek keresik aa lganágot, de nem Jó halyen, 
igy a gaaaág aljára lépnek a a gonosz tághoz nyúlnak 
Az lgaaaágol aem emberek adjál, haaem aa, aki ma-

gát annak neveil: Éi vagyok az ut, az Igazság él ai 
élet. As ég és föld  elmúlnak, de aa én Igéim (igy aa 
ó igaaságal ls) el nem muina*. Bokán Piiatua mCdjara 
érdeklőnek: ml az Igazság, de bifatnak,  hogy no kell-
jen hallaniok, mari akkor aBszerlnt kellene li cseleked 
alök. Igy jutnak az elmék tóvtanok sötétségébe B jön-
nek önmagukkal ellenlétbe, á tömérdak „limui" mind 
határkő ai igaiságkereséa u'.ján, E ferdfll  as ési, ha 
nem Istenhez Igazodik. 

Téboly éz öngyilkosság a szomorú flaáléja  a meg-
kergttlt elméknek. Fel, vagy állgaasag a sselleml szom-
jat nsrn oltja, Bőt fokozza.  Aaért kiáltott fel  JÍZUB a 
templomban az ünnep utolsó uagy napján: „Aki azum-
jazlk, jojjöa en hozzám. Aki hisz én bennem, mint aa 
írás mondja: óiővis folyói  fakadnak  majd óbeióle." — 
Asérl áll aaóba Jákób kútjánál a saamarial aatzonnyal 
a kér tőle vlaet: adj Innom, hogy a bcBiéigetést ráte-
relj a a lelki szellemi italra. As assaony csodálkozik, 
bogy Jézus Aló viarői besiél a kéri ennek magyaráia-
tát, mire 0 jóságosan valaBiol: .Mindaz, aki e viibői 
(>. I. Jákób kuijabó ) issik, ismal megssomjailk, aki 
padig abból a viibői ltzlk, melyet en adóz neki, Boha 
többe nem szzmjazik mindörökké, hanem a vlz, melyet 
én adok neki, aa örök életre szökellő vízforrás  lesi 
benne." 

Igei, Jizus Igazságának ttdiiő éB megszentelő 
treje a j-lea életből átnyolik ea örök életre. A lelet 
ssouját csak latén oltja el. Muéat a Bzarvaa a forrás 
vlaehei, ugy kívánkozik lelkünk Iiienboz, szomjazva az 
eróa, élő Istent a Zsoltaros szerint ia. A pusztában 
Mézes Is len paranoiára Horeb sziklájából vizel fakasz-
tott, az újszövetségben J»U4 szent varat nyuj.ja a 
szentáldozásban, mint ai élet vizat,a lélek szomjuaá-
gának liCiillapitásúra. Lavalllere Éva ls esek síkor 
nyerte vlsua lelki egyensúlyát s kezdett krisztusi bygl-
enla szerint eg<?BSBegesen felni,  mikor megtalálta az 
evangéliumot, az öröm-hírt, J JZUS tanítását, mely egy-
fczirre  helyes ufra  állította ezt a ta?elygó Bzlnészaól, 
mert Bzomjuségát nem ai orezaguiak posvány vizáiból 
enyhítette, hanem Kriaitus oroz igusságainak tlüala 
forrásából  s lelke Biomjál Krisztus vere calllapltotta le. 

Beigazolódtak eletében KrlBitua arany Baaval: 
Keressélek előazör Isten országát s as ő Igazságát s 
a többi mind bozzáadatnak nektek. 

Körösi  Lajos. 

A osikmegyei Magyar Népközösség 
gazd. szakosztályának közleményei. 

Sok mánkat kell eivegeznünk 
minden nsp a gazdaságban a mostani viaaonyoa. miatt. 
Ezért amint annyira megvirradt, hogy látbatuuk, mun-
kához koll keadenttnk, ugy amint m 40—60 évvel ls 
voit ezelőtt. A korai reggelt munka eimaradasát egész 
nep nem pótolhatjuk, különösen forró  meleg napokon. 
As igavonó állatok pihenjenek déli 11 órától délután 
2 óráig, ez alatt a déli etetések végezhetői. A mun-
kások ls megérdemlik a déli 2 órai pihenési, ha korán 
álltak munkába. Da csakis Igy. A jó kaszaH reggel 
8 óráig annyit kaszál, h-.'gy többet nem lehet a mp 
egész hátra lévő részén, úvésl, plhanâsl ido&et óra 
iierlnti pontossággal osszak be. A napsiamoioií Be 
felejtsek  el, hogy ma a gazdálkodás nagy terheket IÓ 
a birtokosokra 1B ÓB ha becsületesen nem dolgoznak, 
veaiteség áll be, ami végelemzésben a muakáti ls 
keményen anjija. Pálinkáról, dohányról, ételek minő-
ségéről ma nem Ülik annyit beszélnünk. A mostani 
időkben a korcsmáiéi egyenesen eiegyen. 

Az igás állatok résiére mindannap munkáról gon-
doskodjunk, különösen ha lstallókva vannak. Helyimen 
pl. az, ha a gazda 2 lova pihen, mert gaadájáuak ka-
pálni kall mennie. Akárhogy is kapáljon a gazda, nem 
tudja azt a venteiéget kárpótolni, amil a két lova 
pib:nése okoi. 

Mikor hengereiaünk ? 
Tarlós siárasság után, ba a növények nem akar-

nak kikelni, hengerezzünk aaért, hogy a nadvessag 
aa összenyomás folytán  a csírázandó magvakhoi érjen 
éB a kikelést siettesse. Hangerdiéa után nyomban 
boronáljnok, hogy a nedvesség égésién felszínre  ne 
jusson, hanem a esirázandó magvasnál megálljon. R4-
göa területet ls hengerelhetünk, hogy a kasza alja 
alma legyen. Tuságoam feilasult  talajoknál, amikora 
aaántón a szél a port adnylra fújja,  hogy alig látunk 
tőle, a bengerezés szintén jó. Ilyen talajok nálunk ls 
vannak a lankáa mélyedések partjain, úgynevezett tőze-
ges talajok (pl. a caekefalvi  határban, megyeBárnál). 

Apró magvak, főleg  pedig a répa mag betakará-
sáhoa a henger igen Jó. Nedvei területet nem nabad 
hengerein!. 

A burgonya ápoláia. 
Vidékünk talaja éa éghajlata a bnrgonya ler-

mesatéiéré lgsn jó. Ezért a bnrgonya a jó munkát 
megérdemli. 

Mihelyt a bnrgonya kibujt, a talajt porbanyltauk, 
aaraboljnk meg. Bat végezhatjük kéal kapával, da a 

célnak Igen jól megfalel,  ha a sorok irányában könnyű 
boronával boronálunk, ha egy-két burgonyát kl la for-
dít ez nem baj. 

Egy-két hét múlva kapálunk, eit ha e burgonya 
zorba leit ültetve, legjobb lékapával végezni. Ha a 
talaj eső után mugesertpasedatt volna, vagy meggyo-
mosodolt, a kapálást Ismételni kell. 

Lókapáláa után a növények közt maradt gyomo-
kat kézi kapával szükség szerint kivágjuk. 

Kapá'.áq után, mlhaiyt a talaj annyira ülepedett, 
a töliügeieahes kezdünk, mégpedig minél előbb, mert 
aa aa elvénült ssár a föld  alatt nem tud kötni B kevés 
leaz a termés. A töltögetéat jobb 2—3 izben fokoza-
tosan vegeani, amit ml csak lókapával végezhetünk, 
meri az Ily sokszori kézi töltögetézhez aem Időnk, aem 
pénzünk nincs. 

Az a töltögetéz, ami nálunk dlvatoa, nem sgéaaen 
jó, bár talszetŐBnek éa jónak látszik. A burgonya bok-
rot egészen körül kapálják, mintegy kúpot húznak 
körülötte. Ea azért nem jó, meri a bokrot a nap min-
den oldalra! aránylag nagy felületen  éri, amiért aa 
kiszárad. E mellett a rendszer mellett a terület nlncz 
jól kihasználva, mert a bokrok ritkák. B helyett jobb 
aa u. n. bakhátaB töltögetéa, amikor a töltés háztető-
szerüleg néz kl, amikor tulajdonképpen a burgonya 
csak kél oldalrél van a nap hevének kitéve. Lókapá-
val csak a rendszer szerint történhet a töltögetéi. A 
területnek kihasználására jobb; ugyanis a burgonyánál 
elég ha a sorok egymástól 60 cm. távoliágra, a Borok-
ban a növények 40 cm.-re esnek. 

Töltögetéa után a még netalán később fellépő 
gyomokat kell kl tápul és a tisztogatást elvégezni, ami 
abból áll, hogy an idegen fajta,  beteg töveket eltávo-
lítjuk. Ujy»nlB a levélzatről, virágról könnyebb meg-
ismerni a nem kívánatos fajtákat,  betegségeket, mint 
a már folsaedett  kész burgonyáról. 

Bz ott fontos,  ahol vetőmagburgonya termelésével 
foglalkoaaak. 

Bstás tőzsén erőszakos Hfonlalásaí. 
Az agrárkiexjátiiáaok aorán a caihmogyoi saökely kön 

birtokoBsági vagyonok aokezer holddal caökkentek. A meg-
maradt teriiletek igen aok esetben a tulajdonos közbirtokoa-
sági tBgok legeltetési szükségleteit sem fedezik.  A rohamos 
és rendszertelen erdttkitermelés következtében kényszerát-
alakulás elűtt áll Csikvármegye gazdasági élete. A ta, melyet 
évtizedek hosszú során át létalapnak tekintettek a székelyek, 
ma már nem nyújt megélhetést. A nem ia olyan régen ha-
talmas kiterjedésű erdőségekkel rendelkezi vagyonközössé-
gek ott tartanak, hogy költségvetésük fedezése  céljából 
kénytelenek illetéket kivetni tagjaikra. Ilyen körülmények 
között nap-nap után jobban előtérbe kerül az állattenyéaz-
tés és mezőgazdaság. Ebbfll  önkéntelenül következik, hogy 
minden rendelkezésre álló legeléterületre szükségük van a 
vagyontulajdonos közbirtokosaági tagoknak. 

Ebben a helyzetben érthetfi,  hogy a Qyilkoató kör-
nyékén legelőkkel rendelkező közbirtokosságok körében 
nagy elkeaeredést idézett elő Gyergyóbékáa lakosságának 
magatartása. Békás lakossága másfél  évtized óta kttlönbözO 
érdekcsoportokra tagozódva ujabb és ujabb területeket veaz 
birtokába erőszakkal. Evekkel ezelőtt a hírhedt .Királykút" 
és „Ivánienek" havasokkal kapcsolatosan valóságos báborut 
viselt az akkor fénykorukat  élő politikai pártok ügynökei 
által feltüzelt  és félrevezetett  lakosság. 1932-ben az akkori 
nemzeti paraszt párli kormány szabadkézből megvásárolta a 
tulajdonos Csikkarczfalva  és Csikjenőfalva  közbirtokossá-
goktól ezeket a területeket éa nemzeti ajándék cimén a 
nyugtalan Békáanak adta. 

De Bikán lakosságát ez sem csendesítette le. A gyer-
gyószentmiklósi, tekerőpataki és csikmadaraai közbirtokos-
ságok évek óta eredménytelenül küzdenek a falu  törvény-
telen loglalásai ellen. Gyergyószentmiklós „Lapos* nevü 
450 holdas legelőjél veszik külümböző békási csoportok 
minden tavasszal birtokukba. A kérdéses területekre erfi-
Bzakkal behajtják állataikat, lejszés csoportok őrt állanak 
a ha a tulajdonosok egyetlen állatot ezekre a területekre 
mernek hajtani, kiverik. Eljárásukat azzal indokolják, hogy 
szükségük van a területekre. 

A székely vagyonközöaségek éveken keresztül fizetik 
az erőszakkal elfoglalt  területek addját, miközben nem tud-
ják használni. Területhiány miatt tilos legeltetésben érik a 
hatósági erdőőrök a azékely gazdák jószágait. Egy-egy 
vagyonközösség 80—100 ezer lej bírságot fizetett  már 
tilos legeltetés eimén, nem is beszélve arról a felbecsülhe-
tetlen anyagi kárról, melyeket Baját jószágaik okoznak az 
erdőtulajdonosoknak, amikor az újonnan ültetett erdőkben 
legelnek. 

Sorozatos panaszok alapján a mait nyáron miniazteri 
kiküldött helyszíni vizsgálatot tartott a megállapította: 
Békás lakossága teljesen törvénytelenül járt el, amikor ide-
gen tulajdont képező területeket erőszakkal vett birtokba 
éa haaználta. Utasítást adott, hogy zároa határidőn belől 
hagyják el az elfoglalt  területeket Békáa majdnem kéaS 
őszig húzta és halaaztotta a kérdést Akkor vonultak ki a 
jószágokkal, amikor a tolajdonoaok semmit sem értek a 
legelővel. 



a-lk oldd. O S I K I L A P O K 21. uáa. 

Néhány háttal ezelfitt  GyergycJszentmíklós, Tekerflpa-
tak éa Ceikmadaras közbirtokoesága leveleket kapott külön-
böző békééi csoportoktól, hogy Lapoa, Szalók, Nyirosntsk, 
Zárdán és a Benedek havasokra szükségük van. Használa-
tukról semmi körülmények kőzött nem mondanak le. Békés 
uton adják bérbe nekik ezen terhieteket, ellenkező esetben 
megélhetésük erőszakra kényszeríti. A legújabb békési lépés 
érthető elkeseredést váltott ki az érdekelt közbirtokosságok 
bőrében. Nyomban értesítették a csoportokat, hogy talp-
alattnyi helyet sem hajlandók átengedni Ninos bérbeadó 
legeifijük.  Egyidejűleg értesítették a megyefőnökséget  és a 
vármegyei gazdasági hivatalt is a békési készülődésről. 

Ilyen előzmények után Drimba Iosit ezredes-megye-
lünök Gyergyószentmiklósra értekezletre hívta az érdekelt 
székely közbirtokossági, a békási csoportvezetők és elől-
járósági tagokat is. Az értskezleten csikmsdaras közbirtokos-
sága képviseletében dr. Kovács Károly képviselő is meg-
jelent. Elöször a gyergyószentmiklósi ,Lspos ügyet" ismer-
tették a békásiak. Előadták, hogy töldhöz ragadt szegény 
emberek. Megélhetőségüket csak ngy tndják biztosítani, ha 
a „Lapos" 440 hold kiterjedésű, nagyszerűen karban tar-
tott legeifit  megkapják. Ha Gyergyószentmiklós nem akarja 
vagy nem tndja átengedni ezt a területet, akkor adják s 
.Cohárd", „Likas* és „Kupás" területeket, melyeken 1400 
bold erdő mellett 600 hold legelő is vsn. 

György Fazskas István közbirtokossági elnök hatá-
rozottan visszautanitotta a követelést. Nyíltan teltette a kér-
dést : milyen alapon foglalják  el évek óta minden tavaszon 
a békásiak a Lapos havast'/ Részletesen ismertette, hogy 
a most erőszakosan követelfizS  csoport nincs ráutalva ujabb 
legeifire.  Van nekik elég. Az egrár kissjátitások során az 
állam minden igényüket kielégítette. Többek között a Lapos 
havaeból is kaptak 600 holdat Ezt a területet községi 
legeifii  minőségben adta birtokba az állam, Ok pedig kaszálót 
ceináltsk belfile,  majd lelosztották s némelyik már el is 
adta a maga részét. Leszegezte a gyergyószentmiklósi köz-
birtokossági elnök, hogy a békásiak által meghonosított 
erőszakos birtoktoglalás veszedelmes helyzetet teremt, mely-
nek mindenképpen elejét kell venni. 

Hasonló éltelemben beszéltek a többi közbirtokossági 
elnökök és községi kiküldöttek is. Békás képviselfii  viszont 
azt bizonyítgatták, hogy régebben is bérelték ezeket s 
havasokat s ezen az alepon „fisbérlöi"  minőségben bizo-
nyos jogokat szereztek. A terűletek használata nélkül nem 
tudnak megélni. 

A békásiak álláspontját Bora vármegyei gazdasági 
telügyelfi  is támogatta. 

A közbirtokossági vezetfik  arra az állaspontra helyez-
kedtek, hogy a szóban forgó  terűleteket nem bérelték a 
békásiak, de ha bérletben legeltettek volna ia valamikor, 
az agrár kisajátítások után a helyzet lényegesen megválto-
zott, mert skkor a vagyonsözösségek birtokában csak a 
tagok megélhetéséhez elengedhetetlenül szükséges területek 
marsdtak meg, a többit a békásiak kapták. 

Végül Kovács Károly dr. alapos jogi felkészültséggel 
mutatta ki a békásiak követeléseinek törvénytelenségét éa 
vázoita az abból folyó  következményeket. 

A tárgyaláson elhangzottakról jegyzőkönyveket vettek 
lel. Drimba ezredes megyetőnök figyelmeztette  a békásiakat, 
hogy kérésüket tanulmányozni fogják.  Ahol csak lehet, segí-
tenek rajtuk. Tartózkodjanak azonban minden törvénytelen-
ségtől. Erőszakos uton ne merjenek talpalattnyi helyet se elfog-
lalni senkitől, mert ennek komoly következményei lennének. 

Ezzel zárult az értekezlet. Az érdekelt székely köz-
birtokosságok vezetfii  azzal tértek haza, hogy ebben az év-
ben nem éli meglepetés őket s ingatlanaikat szabadon 
használhatják. Tévedtek. 

Május 15-én reggel ugyanis a gyergyószentmiklósi 
közbirtokosság vezetfisége  négy pásztorral útnak indította 
egyik gulyáját a Laposrs. 16-án az egyik pásztor értesí-
tette az igazgatóságot, hogy a havast fejszével  felszerelt 
gyergyúbékáBÍ csoportok erfiszakkal  birtokba vették ; őket 
megfenyegették  ha azonnal el nem hajtják a jószágokat, 
„baj" történik. A 4 pásztor kénytelen volt engedni sz erő-
szaknak. 

Fazekas István közbirtokossági elnök távbeszélőn 
azonnal értesítette Drimba Iosit ezredes-megyelfinököt  és 
sürgős intézkedést kért. Csikmegye prefektusa  meglepetés-
sel fogadta  a birt. Megígérte, hogy a kérdést a lehető leg-
rövidebb idfi  alatt erélyesen rendezni fogjs.  Utazitotta egy-
ben Fazskas elnököt, hogy jelentését haladéktalanul foglalja 
írásba. Tekerfipatak  és Csikmsdaras közbirtokossági vezetfii 
a hír vitele után nyomban a békásiak által igényelt terü-
letekre siettek, hogy lássák, mi történik ott. Meg vannak 
győződve, hogy az fi  tulajdonukat kipezfi  területeket is 
birtokba veszik a békásiak. 

Drimba ezredes-pretektus erélyes intézkedéseket foga-
natosított. Felszólította a békási elöljáróságot, hogy figyel, 
meztesse a békásiakat miszerint nem tör meg semmiféle 
erőszakosságot. Ugyanakkor pedig a csendőrséget utasította, 
hogy haladéktalanéi lásson neki a törvénytelenül elfoglalt 
legelőknek a békásiaklól való megtisztításához. 

Amint lapnnk zártakor értesültünk, a csendőrség tel-
jesítette a rendelkezést és a legelfikről  kitakarította az 
erfiazakoskodó  foglalikat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa Uralkodó határozott kívánságáré 

elmaradnák a Janlua 8 Iki ünnepaégek. Őfelsége 
aa Uralkodó a követkaaó levelet intézte Tatarescu 
miniszterelnökhöz: „Miniszterelnök ur, értezttltem, hogy 
tronom elfoglalásának  10-lk évfordulóján,  jnnlua 8-án, 
ünneplésben akarnak részesíteni. Tekintve aat, bogy 
B jelenlegi helyzet és a mostaal körülmények nem 
alkalmasak ünneplésre, emel" különben is jelentŐB 
költséget jelentene, szilárd elhatározásom, amelyben 
minden körülmények küaltt ragaaakodom, hogy ealdón 
lemondok őrről aa ünneplésről. A legnagyobb elég-
tételem éa legnagyobb örömem aa, hogy mindenki 
tehetségének legjavát éa mnnkakésaaégének teljét ál-
doaaa a hasa Javára. Carol*. 

BALASSA  BÁLINT. 
1694 májúi hó 26-án hnlt  meg Beleun Bálint, 

aa elei negy nyelvmüvéazűnk,  as elei nagy lirei 
ktltink.  Katona  volt  ifjú  éveiben. Egerben  a vég-
vári vitézek  köaött  küldött  az ;egétz  kereaztény-
viligot  fenyegető  törők ellen.  VelóazinUleg  ezen 
időben  Egerben  iamerkedett  meg Loaonozy Anni-
val a rir kapitioy  feletigével.  Ebből  az ismeret-
ségből valók  Urai  költéazetének  gyöngyei a Júlia 
dalok,  amelyekhez  haaonló tzép dalokat  Kia  falud  i 
Kiroly  ia Csokonai föllépéséig  nem irtak.  „Bol-
dogtalan  vagyok,  mert kiojaim nagyok"  kezdetű 
verte a kuruo  korban  mint népkölteminy  terjedt 
el. Híretek  a katona dalai.  Ének  a végekről.  — 
Altaliban  Balaata Bilint  a magyar lirinak  eliő 
uagy költője,  akinek  emlékét  ma idézzük.  Illik 
minden  magyarnak  legalibb  ennyit tudni,  erről  a 
•okát hányatott, nyugtalan  it tzilaj  virü liriku-
tunkril. 

— Felvétel intornataaba. A Szent Fereco-
rendi  nővérek vezetite alatt  nagytzebeni (Sibiu) 
tanitinőkipző  V-tk osstáiyába éa a kereskedelmi 
lioeum V-ik osatályába felvehetők,  akik a glmnáaium 
negyedik osztályát végezték. — A folyamodványhoz: 
állami Baületéal anyakönyvi kivonat éa abszolváló bizo 
nyltvány vagy Értealló csatolandó. Bsnnlakásl havi dlj 
660 lej. Van az intéseiben elemi itkola  ÓB néev osz-
tályú leinygimnizium  is. B;en tagosatokon ls 660 lej 
a havi ellátási dlj. Tanácsos mielőbb kérni a felvételt 
mig a helyek be nem telnek. Miad*n tagozatnak nyil-
vánossági joga vau. Prospektust késsséggel kü d aa 
Igazgatóság. Az lntézst rendkívüli előnye, bogy a nö-
vendékek gyakorlatilag könnyen elsajátíthatják a német 
nyelvet. 

— Oyáaaiatantiaatolot köretében áldoz a 
oslksaeredal róm kat. főgimnázium  P. Bangha 
Bela emlékének, A főgimnázium  tanári kara és 
ifjúsága  megható módoa kíván áldozni P. B<ngha 
Balának, a nagy katholikus Iró és rzinok emlékének. 
Kihatároz sa, hogy gyászistentiszteletet tart, melyen 
megemlékeznek az egésa világon Ismert magyar katholi-
kus jéaustársaságl atya életéről, működéséről. Az Ifjú-
sági énekkar gyáazdalokkal Bzerepel 8*rkadl Bek 
karnagy, tanár veaetéae alatt. 

— VárosfejloBBtesl  munkálatok Csíkszere-
dán. Annak idöjen megírtuk, bogy Drimba Józief 
alezredes megyefőnök  köabenjárására 400 eaer lejt utalt 
kl a kormány Csíkszereda város réssere, a gör. keleti 
templom és városháia köz itt létesítendő Bugárut el-
készitésBre. Szász Q«ő polgármester ennek és a még 
rendalkeaéBre á'ló összegeknek a felhasználásával  meg 
la indította a muckálaiokat ugy, hogy azok befejezés-
hez közelednek ÓB valóban egyik legsaebb útja a vá-
rosnak. Különben teljes befejeséa  előtt áll a Nemaeti 
Back modern épülote la. As egyameletea, a lőhető 
legkorsaerttbb ea legjobb anyagokból épített palota 
valóságos látványoBBág Beámba megy vidéki viszony-
latban. Eddigi költségei meghaladják a 16 millió lejt 
Még csak a vaskerítést éa asafaltOBási  munkálatok 
vannak hátra és azután ünnepélyesen átadják rendel-
tetésének. Ugyancsak toljesen kész» vannak a görög 
katholikus temp óm külső épliésl muikálatal IB. A belső 
ÓB berendezést munká'atok egyelőre pénzhiányában 
szünetelnek A templom eddigi épliésl költségei meg-
haladjak az ötmillió lejt. Ezektől eltekintve alig van 
épilkeaóa a város területén, amit BB épitkeaésl anyag-
kereskedőkön kívül ez épltésaek IB erősen megéreznek. 

— Saokatlanul hideg a osikmegyei május. 
A má|usi Időjárás Cslkmegyeben egyik meglepetést a 
másik u'án hozás. Mindjárt aaaal kösaöntött reánk a 
rügyfakaBBtó  május, bogy a hőmérő több napon ke-
reaatül a fagypont  a'á sülyedt. Talajmenti fagyok, 
havasások, hlharmatok váltogatták egymást, ami a 
tavasai munkálatokat aggaBBtó mértékben akadályoata. 
Május 24-et Írunk éa a fűtött  szoba jól esik Csíkban, 
ahol egy Öl tüalfáért  1600 lejeket kérnek. A fa  hazájá-
ban ia egyre kellemetlenebb goodot okoz ez a moatanl 
májuB, amely a nyolcadik tűaelő hónapot jelenti a 
végérvényesen kimerült is olyan aok irányban igénybe 
vett lakÓBBágnak. Ét még ti tudja milyen nyomorúság 
vár reánk. Hisaen Csíkban a voltaképpeni nyárnak 
mindjárt vége ia van éa még egyetlen meleg napuak 
nem volt, ami sok mindenben pótolhatatlan károkat 
jelent. 

— A tavasai országos állat- és klrakdvasár. 
Calksz redábaa májút bó 17—18 án tartották meg a 
tavasai orsaágos állatvásár jkat, május hó 20 án volt 
a klrakóvásár napja. Az áilatváaárok közepes felbajtáa 
mellett nagy keresletet éa Baokatlan áremelkedést ered-
ményeztek. Különösen nagy volt a kerealet a kivitelre 
alkalmas vágómarhában. AB árak ugráasaerOen emel-
kedtek, ngy hogy aa utóbbi két hónap alatt ea as 
emelkedés a 60—80 seáaalékot is eléri. Teljesen ki-
fejlett  ökör párjáért 28—40 eaer lejt fizettek.  Igáeökör 
párja elérte a 26—36 eaer lejt. Jó fejős  tehén darabja 
16-20 eaer lejért kelt el. A vágni való ökör ki'óláért 
élŐBu yban 23—26 lejt fliettek,  a bika ára 18—23 lej 
köaött váltakeaott, a növendék vágni valót 22 - 24 lej 
árban vásárolták. Aa állatvásár a nagy keroBtet jegyé-
ben B»J ott le, de a gaadák nem salvesen adták el 
állataikat, tekintettel aa árak állandó emelkedésére. 
A méaaárosok körében általános aa a panaea, hogy aa 
árak folytonos  emelkedése miatt nem tudnak dolgosnl. 
A tavaszi klrakóváaár rosszunk mondható, amelyet 
aalntén megaavart a piacnak, aa áraknak állandóén 
hullámáé bizonytalansága. Bok kellemetlenség volt a 
honvédelmi bélyegekkel. 

— A Maros-tartomány magántiaatvlaalől 
Bzakmat egyoaaietének központja Baoben és 
postea olmei Bibin, Strada Tribunalul Nr. 8. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpusu és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
Javttok 

Uj, nam teljesítményű attainalatortoJtö 

töltést leggyorsabban végz-k. 
Minden akkunulatort aaonnal 
töltéara kapcsolok. 
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aa Url Kasalnó épületiben, a régi Oalettel 
| | aaemben. 7— 

— Majua végén befejeaik  az Iskolai évot. 
Ujy aa elemi, mint a középiskolák igazgatóságához 
megérkezett aa iihtíkís köaoktatásügyl felső  hatósá-
gok rendelete, amMy szerint az előadásokat májút hó 
végével befejealk.  Az elemllsko'ák 4—7 osztályainak 
növendéket fognak  csupán vlasgára állni, a kisebbek 
uem Ugyancsak nem kell vlasgára á'lnlok a közép-
iskola 1—6 osztályába járó növendékeknek sem. Etek 
növendékei évvégén összefoglaló  Írásbeli vizsgát tesz-
a«k ea ennek eredményétől függ,  ho*y mllven jeggyel 
kerülhetnek kl aa osztályból A ketedik osztály növen-
dékei kerülnek cink szóbeli vizsgára. Jutius hó 1 -8 ig 
valamennyi Intézetben străjer Ünnep légek lesanek. 
Kl encsdlkén tartjîk a befejező  ünnepet majd juilm 
hó 10—16 ig lesznek az el̂ mi Iskolák 4—7 osztá'yos 
tanulóinak záróvizsgál. A vld: ken a járásokban regy 
csoport tizsgázlk egy bizottság előtt. Jaoius hó 16-tól 
keadve valamennyi elemi és középiskolában beáll a 
tanítási szünet. 

— Nagyszámú oalki iparos és kereskedő 
adja vlaaaa engodelyét. A nehéa gaadaaágl viszo-
nyokra való hivatkozással Igen toi csikl iparos es 
kereskedő ad|a vlssaa engedélyit és szünteti ueg Ipara 
gyakori&sát éa űz etét. Nincs n&p, hogy a megy1? több 
községéből ne jilentkeznenek a. Munkakamara csíki 
kirendeltségénél évtizedes mu ital rerdelkező Iparosok 
ÓB kérik az iparengedélyük törlését. Lrgtöbb Iparos ai 
elviselhetetlen köaterh9kre IB hivatkozik, valamint H 
megcsappant munkaalmakra veaeti vissaa, hogy Ipara 
már nem ad megélhetést. Néhány hét óta ugyaneaen 
sajnálatos tünet mutatkoalk a kiskereskedők körében 
is. Különösen a gyergyói részben gyakori Hz'etbezárá-
Bokal Jelentenek. A klsktriBkedők arra hlvatkoanak, 
bogy a rendkívüli mértékben megdrágult árucikkek 
ujabb beszerzésére a nml vlssonyok mellett gondolni 
sem lebet. Boltjuk, üzletük kiürült és miután árurak-
tárukat kiegeszltenl nem tudják, kénytelenek ezt a 
legutolsó mego:dáat igdnybavinni, hogy meglévő kig 
vagyonkájukat legalább meg tudják őrizni. 

— JelentŐB árukéaalettel rendelkezik a 
oalkl faipar,  de a Beállítást késlelteti a vagon-
hiány. A csikl faipar  teljea üzemmel dolgozik, mert 
egyre élénkül a kb földi  áruforgalom.  AzonbBn nagyon 
kéa'eltetl a szállítást ez a körülmény, hogy a fakeres-
kedőknek vagonhiánnyal kell küzdeniük. 

— Halaloaások. Csikborzjova közságben, va-
aárnrp, 78 éves korában elhunyt Tamás Blek nyu< 
cBendőrJárásórmeBter, köabtrtokowági pénBtárnok. von 
kÖBBégi bíró éa egyházgondnok. Temetése máju< 20 ái 
ment végbe és aaon résat vett a község egéss lakós-
"ága. Bigöai Jizaef  eapereB-plébános mondóit megható 
beszédet aa elhunyt fölött,  akit öavegyén, Bzcsont 
Márián kívül, kiterjedt rokouBág gyászol. 

— Dr. Ady Endre csIkBaeutmártoLl ügyvéd má-
lus 22 cn hajnalban hirtelen mégha1! 64 éves korában. 
R gi szívbaja hirtelen végzatt Ady Endrével, aki még 
egész vidáman tért nyugovóra május hó 21-én este én 
minden előkészületet meg tett arrn, hogy reggel Csík-
szeredába Induljon tárgyalásai ellátására. H tjnalbau 
szlvgörcsök Hptek fel  ás pillanatok alatt haiálál okoz-
ták. Htlálát özvegye, gyermekei éa nagy kiterjedésű 
rokonság gyászolja. Tometéséii tz ügyvédi kamara, 
a blról kar hivatalosan ia képviseltette magát ia má-
jus 24 én nagy rósavét mellett helyeatók örök nyuga-
lomra. 

— HUBB éves érettségi találkoaö. Dócay 
András kereskedő éa Benedek Péter jegyző felkérik 
azon osatálytárBalkat, akikkel a cBlkszeredal róm. kat. 
fógimnáalumban  1920 évben érettaéglBlek, hogy 20 éves 
találkoaójuk megrtndesése céljából lépjenek velük érlnt-
koBésbe, mikor ÓB hol lenne legalkalmasabb megtar 
tani órsttaégi találkosójukat. M nthogy a gimnáziumnak 
60 évvel ezelőtt tnttségiaettjel la most tartják talál-
kosójukat, szeretnők, ha egyBaerre tarthatnák meg. 
Beért kérjük az osztálytársakat, hogy elhatározásukról 
JunluB 16-lg értesítsenek. Alik e felhívásunkat  OIVBB-
sák éa tudnak olyanokról, akik nem vehetnek e lap 
u'ján tudomást, értesítsék, hogy senki te maradjon kl 
találkozónkról. — Levelek: Dóciy András kereBkedő, 
M ircurea-Cluc cimre küldendők. 

— Verekedés. Kelemen Lajos Sándoré madé-
falvl  lakóat, a sógora Kelemen Aron éa annak Ferenc 
aevtt fla  az uccáa megtámadták és snljoaan megver-
ték. A verekedőket l-l hónapi elzárásra Ítélték. 
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210 éves a oermószentfliiUÉ  örmény temploa. 
Bensőséges egyházi ünnepség kereté-

ben tartják meg az ősi évfordulót. 
...Fogytán • nép, u ének egyre halkabb 

B mll századokra alkottak aa óaök, a falak 
túlélik a megmaradtat... 

Az Ararát tövéből, Djsingiszkán éa Tamer-
lán du'6 hordái elöl több mint kétmillió Erdélybe 
menekült örménység közül, igen aokan teleped-
tek le Oyergyósaentmiklóson éa környékén. 

Az ősi hazából menekült örményeket, akik 
már fegyverrel  aem tudták védeni életüket, 
Erdély földjén,  kűlönöaen a azékelyek fogadták 
meleg szeretettel a oaakhamar otthont biatoai-
tottuk részükre. Biek aa örmények már két 
évszázada, magyarok és aokan öai nyelvüket 
ia elfelejtették. 

Történelmüket, aa 1887-ben Siamoaujvárt 
magyar Dyelven irt „Arménia* c. folyóirat  érté-
kes adataiból, majd több örmény aaármaaáau 
jeles író és tudóa feljegyzéseiből  ismerjük. — 
Többek között, hogy II. Apafi  Miháiy idejében 
örmény országbíró is volt és hogy az Erdélybe 
menekült örmények — mint Zvédik Lukács aa 
„ Arméniában" megírja, a kereskedéa először 
liyergyószentmiklóson, Besalercén, Csikaomlyó, 
PiVele, Görgény, Oyikazépvia, Erzsébetváros 
3 az örménység mai metropoliszában, Szamos-

újváron kezdték meg. És volt idő, mikor Erdély 
egész kereskedelme, teljesen az örmények keaé 
be került a különösen a marhakereskedéssel 
az ereztek tekintélyes vagyont. 

Eredetileg Kiss Ernó az aradi vértanú éB 
CZPCZ János tábornok, aki az 1848 as forrada-
lomban jelentós azerepet játezott örmények vol-
tak. Örmény volt HolÓBy Kornélia és amint 
Ksbiebó Erni irónó mondja Petelei István az 
erdélyi nagy iró is, aki sokszor mondogatta: 

— Ha én rendes, józan ember lennék, most 
a marosvásárhelyi főtéren  kereskedő lennékI... 

Ennek a kétezer éve azétazortan élö nép-
nek drámai története — amivel foglalkozni  nem 
érdektelen — egy egésa külön fejezetet  érde-
mel. Kis beszámolónk inkább az örményaég 
vallás és egyházi életének kialakulásáról emlék-
szik meg, különös tekintettel Gyergyoazentmik-
ló-ira, ahol Vákár József  plébános, pápai kama-
rás egy régebbi szivea felvilágoaitásaibólidézünk. 

Ezek szer n t, a gy ergy óazentmiklósi örmény-
azertartásu egyházközség élete 1672-ben kez-
dódik. Az istentiszteleteiket papjaik vezetésé-
vel magán házakban tartották, mig Mi nász ör-
mény püspök, egy kis kápolnát ezeraett hívei-
nek. Majd kéaóbb 1712 ben örökáron váaárolnak 
egy megfelelőbb  kápolnát. A kápolna azonban 
hovatovább kicsinek bizonyult. 

Végül Theodorovica Mihály biztatáaára 
1740 ban, egy megfelelő  templom épitéaéhez 
kezdtek, amit négy év mu'va, 1734 ben fejez-
tek be teljesen. Tehát, a 210 ik jubileumi év, 
az építkezés megkezdésétől, 1730 tói számitva, 
ebben az évben leaz... 

A szép barokstilQ örménysaertartásu templom, 
majd a temető modern átalakítása, a Fogarasay 
leány-nevelő intézet nagyszerű fejlődése,  aa 
egyházközság szilárd alapokra történt megala 
pozása, mint Oörög Joacbim nevéhez éa mun-
kásságához fűződik.  Annak a kivételes tehet-
ségű áldott emlékű nagy papnak nevéhea, aki 
a magyarság társadalmi és közművelődési moz-
galmaiban ia mindég mozgató erő volt. 

Féltő azeretettel őrködött a hagyományok 
fölött.  Vallását, melynek nyelve örmény, kultu 
ráját éa anyanyelvét, mely évsaáaados együtt 
élésben lett eggyé a székelységgel itt nálunk, 
ö tette naggyá és maradandóvá. 

Éa moat a gyergyószentmiklósi örményazer-
tartásu egyházközség ünnepre készül. 

őii templomának, melyet a Boldogságos 
•Szűz születésének tiszteletére szenteltek fel  és 
amely es évben 210 éves — nagy évforduló-
ját akarják megünnepelni, hogy hálát adjanak 
a minden emberek teremtőjének. Ugy sokat 
hányódó nép hajdan dicső múltja, szenvedései 
elevenednek meg gondolatára, hogy aatán bő 
irodalmak, a bölcsességtől silkráio legendák 

és ősi kultúrájukban rejlA igazságok tegyékI A azép éa megható ünnepaégről majd réaa" 
könnyűvé a visszaemlékezést.. |MPB beszámolót adunk. (os. 1.) 

Főtisztelendő és Jlagytiszteletii papjaink! Tanitó urak! 
A faluért  való aggodalmunk, a magábaros 

kadt, magárahagyott népért folyó  küzdelmünk, 
— mely aa ugyneveaett „falumunká"-val  oly 
nehezen halad előre — mintha egy gondolattal, 
meggazdagodott volna. 

A nemrég befejezett,  .műkedvelő ankét"-
Onk, amit az „bllenzék" kezdeményezéaében 
több oldalról megvitattunk, melyben az igaai 
mükedveléa, a nép komoly müvelödéae útját, a 
falu  papja és tanítójában látjuk. Ez aa akará-
sunk moat egy ujabb fejezethez  érkezett. 

Nagy Elek, a „Keleti Újság" vaaárnapi 
azámában „Haro az Egyke ellen" c. Írásában, 
Tavasay Sándor dr. ref.  püspökhelyetteB szer 
keaatéaében megjelenő „Kiáltó Szó" c. folyó-
iratban Bíró Sindor tanár „Egy nagy lehetöaég" 
cimmel irt cikkére hivatkozik. 

Ebben a cikkben Bíró Sándor tanár aBt 
javasolja, hogy Kodolányi János nagysikerű 
Földindulás" cimü drámájának propagativ ér-

tékét kellene felhasználni,  aa Egyke elleni 
kűadelemre. 

A cikkíró felsorolja  mindazokat a kétségbe-
ejtő állapotokat, melyek a faluban  uralkodnak 
s egy országos statisztikai kimutatásra hivat-
kozva, megállapítja, hogy félszázad  múlva Ro 
mániában nem ICBB kiaebbaégi kérdéa. Szerinte 
az Egyke puaztitáaai következtében az utóbbi 
fél  évszázad alatt rohamosan elnéptelenedett 
a vidék. 

A helyzet egyre romlik. 
Bíró Sándor, Kalotaszeg református  egyház-

megyéjét hozza fel  példáuak, ahol a; espireai 
jelentésekből megállapították, hogy azon a vi-
déken legrosszabb a helyzet s a nép ragyogó 
azinei egyre fakulnak.. 

A aegitéa lehetőségeivel már sokat és so-
kan foglalkoztak  — folytalja  Biró Sándor. — 
Számbavették a gazdasági és lelki tényezők 
együttes hatását, a városok romboló befolyáaá-
nak ellensúlyozását. Éa most egy olyan lehető 
aégre szeretném a figyelmet  felhívni,  mely min-
den kétséget kizáróan sok haszonnal járna. Ez 
pedig nem máB, mint Kodolányi János híres 
népszínművének a „Földindulásnak minden 
faluba  leendő előadása. 

Majd Nagy Elek iró, a műkedvelő színját-
szás egyik előharooaa, a Bzínészutánpótláaról 
irt értékes oikkek szerzője veazi át a szót. 

A „kiáltó azó'-ban felvetett  Ötletet életre-
valónak tartja s habár a „Földindulásának hi-
báit is meglátja (esztétikai szempontból) de olyan 
darabnak értékeli, melyet elő kell adni. Meg-
említi például, hogy a „Földindulás" magyar 
országi előadásai sok nézőt felráztak,  rengeteg 
embernek változtatták meg gondolkozáaát... 

Hivatkozik Biró Sándorra a oikk Írójára, 
aki azÓBaerint ezeket irja: 

„Egyik kalotaazegi faluból  való caelédem, 
azzal jött haza a színházból, hogy milyen jó 
lenne ezt a darabot otthon, a faluban  előadni, 
mert nálunk is éppen igy van." 

Nagy Elek aat javaaolja, hogy a „Föld 
induláatVBlvakon.műkedvelőkkel keli előadatni. 
Habár a művészi élményt aohaaem tudják a 
műkedvelők kellőkép kidomborítani, de előnye 
aa, hogy aokkal közvetlenebb hangulat alakul 
ki a aainpad éa a nézőtér köaött. 

Majd igy folytatja: 
„Rokonok, ismerősök, barátok állanak a 

színpadon B szavaiknak nagyobb hitele van, 
mintha városi emberek mondanák el ugyanazt. 
Ezenkívül, a aainéaaek legfeljebb  egy-két elő-
adást tarthatnak, de a műkedvelők ott kéaaűl-
nek as előadásra. Hetekig, hónapokig folynak 
a próbák. Egéaaen természetes, hogy egy ilyen 
érdekes és aa ő életűkben ia ismert jelenséget 
tárgyaló színdarabról beszélnek a faluban.  Meg-
tárgyalják. A szereplők idéznek belőle s lassan-
lassan átmegy a köztudatba. Többet ér egy 
ilyen előadás nevelő hatása, mint egésa sereg 
felvilágosító  előadás, vagy népsaerQ könyv." 

EJ most áttérek, a hosszú évek aorán újból 
éa újból elairt, eljajgatott igaaságokra, melye-
ket illetékeaek, csak moat kezdenek megérteni. 

Rég hirdetjük, a végvárokon küzdő, a falu 
Boraáért éa jövőjéért aggódó néhány ember, 
hogy a falu  papja éa tanitója nélkül ninca, nem 
ia lehet falumunka  éa népnevelés... 

A falu  szellemi éiete — ha erről beszél-
hetünk — tévea éa károa utakon jár. A vidék 
népérdekeinek munkaszolgálatát éa aaellemi 
életét az a baráti, munkatárai kör teremtené 
meg, amiről Biró Sándor tanár, a népnevelő 
saindarabokkal kapcsolatban emlit. 

Van és kell, hogy legyen a falvakban  egy-
két ember, akik bizonyos mértékben foglalkoz-
nak népérdekü kérdésekkel. Hogy ez a terület 
mennyire válik kedves érdeklődési területté, 
ahol a lelkek és vér szelleme erkölcsi törvénye 
ia gyökerezzék, az mind-mind, papjaink és tanító-
ink átérzett hivatáaa és azellemétől függ. 

A falu  éa népi érdekaaolgálat erőtlen éa 
elhibázott papjaink és tanítóink nélkül. És fél 
munka fog  maradni mindaddig, amig a köaös-
ségi nagy munka aikerea elvégzéséhez a ter-
mészetes és erkölcsi törvényeket, valamint 
mindazon eszközök igénybevételét mellöszük, 
melyek nélkül minden aaép akarás és munka 
osak költői dadogássá válik... 

A „Földindulás* cimü színmű megrendezé-
sét a falvakban  papjaink éa tanítóinktól várjuk. 

Nagy Elek azonban azt javaaolja, hogy a 
munka elkezdése előtt nem ártana átnéani a 
darab azövegét, amennyiben jelenlegi formájá-
ban nem alkalmaa műkedvelők számára. Van-
nak tudniillik olyan réaaletei, melyek müvéaai 
képeaaéget kívánnak, melyek műkedvelők szá-
jából könnyen komikusan hatnak s tönkretehet-
nék a darab igazi hatását. 

Majd befejezéaűl  visszatér Biró Sándor 
cikkére. 

„Aa erdélyi magyarságnak élni kell eszel 
a nagyszerű lehetőaéggel. — A meddő, esz-
tétikai méltatás helyett fel  kell haaanálni a 
„Földindulás" hatalmas, történelemformáló  ere-
jét. Még pedig egységes központi kezdeménye-
zés irányítása alatt. Ha ez nem történik meg, 
az egyéni elindulások tovább folynak  éa ha 
kisebb eredménnyel ia, de megpróbáljuk elgon-
dolásunk érvényesülését".... 

E nagyszerű gondolat megvalóaitáaát, életre-
hivását, az Egyke pusztításai következtében 
elöálott falu  sorvadás megállítását Önöktől vár-
juk, akiknek ha eddigi nehéa munkájukban, a 
falunépe  jön aegitaégre, ugy áldáaos munkájuk 
osak eredményre vezethet. 

Adja Isten, hogy ugy legyen. 
Ctiby  Lajos. 

Osak Ítéletnapján... 
Misztikus, mohos óriások — 
Vezér lehetne köztük bármelyik — 
Köszöntöm őket karfelemelésael  — 
Da köziilQk egy sem vezérkedik. 
Ninos kit vezérelni — és ninos hova. 
Szent, szent, szent mozdulatlanság ez Itt. 
Minden roham őrOlt és ostobs. 
Szétfutva  messze, roppant gyökerek: 
Én ls, majd hogy nem gyökeret verek. 
Ha szivárog Itt-ott gyanta-vér : 
Istennek tetsző Illat-áldozat. 
Fenn a magasban roppant zöld karok 
Amerre elmegyek — osak áldanak. 
Minden roham vétkes éa ostoba, 
Szent, szent a Mozdulatlanság Ura. 

Misztikus, mohos óriások. 
Főpapi erdő. Hogy ha egyszer az 
Megtudni éa rohamra orgonál: 
Egéaz biztos; Ítéletnapja leaz. 

Hohe Rlnne, Siebenl Havasok, 1939. szept, 13. 
REMENYIK S. 

H I R S K . 
— Izaákozok vlgykzat. A kihágáal blróaág, a 

Bzeaaealtalok monopollumáról szóló törvénykönyv 691. 
BaakaazánBk 2. bekezdésében jelölt izmételt lszákozaág 
miatt 1 napi elaáráara éa 500 lej pénzbüntetésre Ítélik 
a részegeseket. A blróaág ugyanakkor elrendelheti, aa 
elitéit nevének belráaát aa laaákoaok névsorába, amit 
kl fognak  függeszteni  az italméréaek helyiségeiben. 
Továbbá megtiltják aa ilyeaekaek a aaeaaealtalok ki-
szolgálását la. 
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— Rövid hírek. A rom4a nagyvnaérkar májai 
22-én rendolatei adott kl, amelyben mâjaa 23-lkl ha-
tallyal ösi zjouto-dlásra rerdell be a sárga, vagy piros 
behicÁíl paranccsal ellá.ott katona köteleseket. A be-
hlvVíokn.»- kU.épaét'i jellege vau. — Pamfll  Selcaru 
a Care<!tu>. cimü román njság lőiz^rkesalője moattért 
baze O sszoraágból. Útjáról be'aámolva foglalkozik 
aaaVi a kérdíssei, bogy miképpen alakul újjá Európa a 
j-!on'"gl válság uiáo. MegăliapHj», hogy alapvető vál-
tozások várhatók. Bsek köaül egyik aa olaaa állam 
Híbv-.i-V gondolata, amelynek aaövetaégébe tartozna 
Masyi»rorsBeg, Románia és a Balkán valamennyi állama, 
Lsbaigeil a Curentul, hogy »z uj elgondoiásokhoa sür-
gősen bozz.Mdoxu'nl nagyon azükségeB, mert azok rö-
videsen megvalósulnak. — A nyugaton folyó  háború 
na*y némát előretörései aavarokat okoztak a szövetsé-
ges hadvezetésben. Bzldelg Qamelln tábornok volt a 
francia  hadaró i veaetója. Most egyaaerre leváltották éa 
Wcygand tábornokot a keleti haderők eddigi paranca-
nokát blaták meg a hzdserog főparancsnokságával.  A 
világháborúban Weygand, Foch marsall mellé volt 
beosatva. Most aa a feladata,  hogy megállítsa a Francia-
ország szive felé  törő német támadást. Rövidesen meg-
látjuk, hogy sikerülni fog-e  ez a nagy feladat  a ma 
73 eves hadvezérnek. — A német nagy előretörés ket-
aégtelenüi nagy zavarokat okozott a szövetségesek had-
vezetésében. A május 10-én meglndu't nagy német tá-
madás két hete állandó lendülettel tör előre és válsá-
gos helyaetbe aodorta a Baövetségesek frontját.  Maga 
a francia  miniszterelnök a szonátus mull keddi Uleaen 
belaaierte, hogy Franciaország veszélyben van. Hang-
aulyoasa, bogy hlaa a csodákban, mart hlaa Francia-
országban, amely nagy vezaedelmezbea azokta megmu-
tatni Igszi nagyságát. Egésa bWalmát az 1918 as német 
beözöalést megállító Weygand tábornokba belyesve arra 
kérle a francia  u*pet, bogy tartson kl minden áldozat-
tal a végaő győzetem mellett. — Olaszország ebben a 
pillanatban még fegyveresen  nem lépett bele a nagy 
európai háborúba, de az a magatartás, amelyet tanú-
éit, aa mar a teljia elkötelezéat jelenti Németország 
oldalán. Ciacó olasz külügyminiszter legutóbbi milanói 
beszéde la világosan leszögezi, hogy OUazorsaág nem 
marad tétlenül ebben a moBtani leszámolásban, aa uj 
Európa kialakulása előtt caeiekednl fog  — Amerika 
ugy látBalk elhatároBta, bogy aa amerikai hadsereg 
egétz repülőgép állományát |eladja a hadviselő felek-
nek. Est a javallatot még a szenátusnak la zaeg kell 
erősítenie a eazel Amerika Bemlegeaaége Is hallgatóla-
gosan semmisnek tekinthető. — Hitler német veser 
rendeletet adott ki, amely Bserlnt a birodalomtól a 
békeszerződésekkel elsaakitott ós most visszafoglalt 
Eup^o, Malmidy és Moresnet területeket Ismét vissz* 
csatolj j a bircdalomiioa. — A műit vasárnap Aaglla 
keleti tengerpartjairól 10 eaer angol gyermeket saáM 
totlak különböző védettebb helyekre. 

— Flgyelmeztetéa. A helybeli pos'-afönök  Bég 
tudomására hoaza a közönségnek, Ingy postai külde-
ményeket esek abban az esetben tud rendsen klkózbe-
Biteal, hi a címzett pontos ucci éa hizizáma a cím-
zésén szerepei, Ezért a közönséget kéri, bogy levele 
zeseii ennek megfelelően  irányítsa. 

— A várod! ticács felhívja  a lakósBágot, bogy 
géz/éd-lml köiiyvicskelket öt napon belül vegyék a-. 

— Tartalékos tisztedet Ítélt ol a braaaói 
katonai hadbirosag. A bra^ól katonai türvíoyszwk 
Pduie Imo^bscu ezredas tanácsa most foglalkozott  azok-
nak a tartalékos ii tatoknak aa ügyével, akik a nagy-
vezérkar f.-lhlvása  ellenére sem rendesték katonai 
ae>< ieituel. — A mos.acl ülésen hét Ilyen tartalékos 
tisztát Ítéltek el egyenként 2 havi fogháera.  Aa elitél-
tek névsora éa jelenlegi tartóakodásl helye a követ-
kező : R-.ibnsgel Albert Berlin, Jekeliut Ge-hardt Né-
metország, Kovács Sándor Buenoa-Alrea. Abrut Iosit 
Bud pes, Tsrz Rup;rt Néme<oraaág, Waller Wilden 
BU-&OÍ-A1IHS, Schieiner Gital Brlin. 

— Rövidesen sor kerül a gylmeabükki 
róm. kath templom feleplt9eéro  iinlns anaek 
Idején invgirtUa, Qjimesbükk caáogo uaeyköaaég ka tóit 
kua lakobdága elhatároz,a, hogy a ré&i, t to i hitár-
nelao épüi; temploma helyébe, a község szívében, uj 
t'>iLpiomol épít ea addig la a plebánU épületében 
ideig íntb képolcát léteBlt a község régi, kipróbált 
va.ifcLos  közönsége lelni szdkspglaifl  kielégítésére. 
Qiörgy L joi pebáoos á'daz l-.^sz^ge és bu<gó:ko-
DA»3 foiyián  OBSZL is gyűlt olyan östaeg, mellyel aa 
tpltkeze»i meg I lletett kezdsal, illetve a temp om 
alapUövdt le tudtuk tenni. Azóta, a nagy pénztelenség 
mUn, to^iobi muuzálatokra urm kerülhetett for.  Most 
szjübio ciirolyaa alappal blr a< egybásSöíi-ég, togy a 
tbcap.um kőjnyaganuk b9tz>raésére gondolhat. A ló 
rnlvbd muczáiaiokat Kovács B»\a aaögödl navea kő-
faragóueaierre  blaták. 

— Kilenoven juhot loptak. Aa a!c*lü és 
Us*unl községekben a mult év november óta állandóan 
passzoltak, hogy lopják a jub'üoményt. Es a tvr?-
szaru daaamá ál sokszor jelentóa károkat okoaott a 
gúzdeiuak. Hoasaae utánjárás után most végre sikerült 
ártalmatlanná tenni a Juhtolvajokat Mátbá L*joB ÓB 
Máin* Jóasef  csikBaenttlráiyi lakó:okat letartóztatták 
CB kiderü l, hogy tavaly nóvumba óla kilencven juhot 
loptak ösaze aa aicslki es kászinl köaaégekből. A 
letteseket áiadlák aa ügyéssségnek. 

— A vaautl kooslban halt mag agy aaa-
badaagra engedett katona. Vitán Sándür, a TŐVIB 
melletu Miha.'ca községbeU li etóségü katona aaahad-
aágot kapott éa a saékely körvasnton Igyekezett haaa 
falujába.  Brassó éa Cstkszarada köaött rossanl lett és 
rövid idő alatt meghalt. Beszállították aa Itteni kór-
básba, ahol megállapították, hogy szívroham ölte meg 
a fiatal  katonát, A hirtelen halálról értesítették Vitán 
boaaátar teaélt, a temetés megrendezése o áljából. 

— Junlua hó 1-én megnyílik a SAtótpatakl 
mologfürdA.  SÖtátpaUk-fÜrdó  tulajdonosa KaifáaJi-
BBef  evek óta nagy áldoaatokkal fejleszti  G,lmes 
völgyének ezt a gyógyhatásalban elsőrendű fürdőhelyét 
Junlua 1-én megnyílik a tlz kádból álló malegfürdS, 
amely naponként a közönség rend)lke«4awe áll. Egyéb-
ként a tulajdonos mindent elkövet, hogy Sitétpatak 
ebben a aaeaonbaa ls kleléglUa a gyógyu átt éa üdülést 
kereső nyaralók igényét. 

— Háakutatáa. Hoaó Béni urikszentléleKl gaada 
lakásán ügyéaBBégl engedély alapján házkutatást tar-
tottad, amelynek során egy fegyvert  és töltényeket, 
azután pedig eltulajdonított gazdasági esaközöket ta'á -
tak, melyeket vlisaaadtak Kiszeţhl Károlynak, akinek 
ezek jogoa tulejdonát képeatók. Hoaó Bínl ellen tiltott 
fegyverviselés  ÓB Idegen Javak eltulajdonítása elmén 
eljárás Indult. 

— Aaazonyok a törvény előtt. Simon Fe-
rencné gyergyósaentmtklóel lakóénál megfelent  Balan 
Ioan hatósági végrehajtó és adótartozásért fog'alnl 
akart. Simonná Bérlő klfejezéaekkel  illette a köahlva-
talát gyakoroló végrehajtót, amiért a bíróság kétezer 
lej pénBblraégra ítélte. 

— Todoran Maria káezonjekuhfalvi  asBaoay fel-
jelentette BBomsaédnőJét B»kő R-iállát, hogy plety-
kálkodásból keletkeaett vesz'^ed}s hevében oiyao 
súlyosan bántalmaata, hogy sérülései két héten tul 
gyógyultak A bíróság a harcisa Benkó R'záliát három 
hónapi elzárással Bujtotta, ellenfelét  polgári Igényével 
külön kereset elóterjeeatéRére utasította. 

— Feljolentéaok. KiS3 Elek AndráB gyergyó-
alfalvl  lakós ösaaesaldta S^ra Péter községi bírót; 
Bodó Lijoa madáfalvl  lakós ugyanent tette 0 .1 F^Kx 
községi biróval. Mindkét eBetben megindult az eljárás 
hatósági köaeg megsértése miatt. 

— Szerenosétlenség. Sáska F irooc ditról nui-
káa az u F l üzemnél do'gozo.t. Munk ihelyéra igyeke-
zett, amikor fel  akarl kapaszkodói a mellette elhaladó 
iparvonat ieghátulBÓ kocsijára. Eköabeu leesett éa reed-
kivüi súlyos sérüléseket Ezenvedatt. 

— ítéletek. Pintea Qivrll békási enzdát juh-
'opás miatt 1 hónapi elzárána Ítélték. — György Ven-
cel és Pál Vend gyergyószentmiklósi lakósok Mlto't 
erdóiés miatt l-l hónapot kaptak. — Pintea O mii 
békási lakóst ugyancsak erdőkl'iágázért 10 napi elzá-
rásra ítélték. — Firtelmelater András paláokal fake-
reskedő a pénaügyl köaegsk által lefoglalt  saáraa 
faanyagot  Ly«rsáru»al cserélte kl, amiért 3 hónapi 
elaárásra és 2 eaer lej pénzbüntetésre Ítélték. 

— Három hónap h ű t l e n o l h a g y á a miatt 
Parvu N.colHe bekast latós 1937-ben elhagyta a csa-
ládjét éB ehoa többFzilri felszúllláB  után eem voit b»j-
landó visszatérői. Felesége feljelentette  Parvu(, akit a 
törvényszék 3 bóní<pl elzáránra Ítélt. 

— Nagyobb mennyiséga lábon álló fa  el-
adásara irt kl árverési hirdetmenyt Csíksze-
reda város. A város polgármesteri hivatala, a Gyl 
mesbükk község határában, Rikotlyá* erdőrésib^n levő 
erdejéből mintegy 2600 köbméter lábon ál'ó U eladá 
sát határozta el. Aa ezzel kapcsolatos nyilvános árve-
rést junius bó 4-̂ n d e. 11 órakor tartják meg. Az 
árvíréshiz 24.964 iej banstpéoa saUkséges. 

— Dlreoţiunea Booietatii de V&nttoare din Herourea-
Ciuo roagi membra soelei&jil sA-1 pasă la dispoz ţ e orice 
fotogratie  cn sableot rftafttoreso,  peotra a fltrlmlne  la Bucu-
reşti, pe'itra expoziţia oe se va deschide la 8 Inule a o. Foiog-
latiile vor fi  Întrebuinţate. 

— A ositsseredai vadáaatársaság Igugatósága felkéri 
a t i is iaig tagjait, hogy boonásiiaDak rtisdelkezésíie bármilyen 
vadá-ztirgyn fényképet,  a Haon'nstben folyó  évi jnnlu* B-án 
mrgnylló kiállítás részére A fényképek  azonnal viaBzakilldet 
nek, osak a másolatokat fogiák  felhasználni. 

— Álnevek alatt bujkáló, hitveagyiikoaság miatt 15 
évre itelt ssőkőtt fegyencet  fogott  el a csendőrség. Uyer 
gyószeatmlklós váron és vidékén xoroxatos betö iaeket és lo 
pásokat jelentettek. Élelmiszer, rnhinomü tűnt el egyre-másra 
és a tettest nem sikerOlt elfogni.  ^UpoB nyomozás után a 
revdArsAg a osendörs^ggol k«r5lt'<« inegállapl otta, hogy a 
tettss minden valószUttság • zerlnt Laozkd Lajos gyergyószent-
miklósi gyárt urnkás. Előállították a rendőrségen ás Igazol-
ványait Lé ták. Ezek szerint Laozkó Lajos gyergyószentmik-
lósi lakós volt a gysr.nsl'ott. Vallomásából kiderült, hogy a 
lopások jórészét 6 kfiveite  el. Bekísérték az Ügyészségre, mely 
előzetes letartóztatás! végiést adott kl ellene. Amint átadták 
a törvényszéki fogháznak,  Bányai Uátyás fogházigazgatónak 
— aki tizennégy évig volt a nagyeuyodl fogház  tltká-a — 
ugy rémlett. Ismeri valahonnan a torzonboiz büfpeiü  rongyos, 
kiéhezett embert K hallgatása so án kiderült, hogy okmányai 
ham'sak és Vaoolea VaS'.le az Igaz' neve. Báni magyarországi 
b barmegy 1 kBzségbell rlntóségü. aki er lel munkára szegő lőtt 
el obUmegyei f»vAHB|atokhoz  és Igy tartotta f-nn  magát M'-g 
is nősOlt, elvette S^nllka Máriát akivel törvényükén ls meg-
esküdött. Az ae'zony könnyű luil, leJ.4r életet élt. auil «nnylra 
elkeserítette Vsoolekt. hogy egyik éjszaka feleségét  megfojtotta 
Ez 1922-ben történt A törvényszék hltvesgyllkosságért 15 évi 
fegyházra  ttélte, melyből közéi 10 évet kl Is töltött a nagy-
enyedl fegyházban,  ahol szahómühalyben dolgozott és Igen jó 
viseletű rabnak bizonyult 1932 ben aztán ngy elfogta,  ahogyan 
A mondia a „tzabadságvágy*, hogy a fegyházból  megszökött 
ás Covaolne Vaslle néven bujkált az országban. Rendesen er-
dei faQzemeknél  keresett é< ulált alkalmazást, mert a vállal-
kozók Igen ió munka-rőt kaptak benne ás nem eokat kérdez-
ték okmányai felől.  Nyngtalan természete azonban nem hagyta 
egy helyben sokáig. Elkerült és Bélborban, Qyergyószentmtk-
lóson dolgozott gyáraknál. Oyergyószentmlk'óson összeismer-
kedett Ozv. Laozkó Lajosnévat és törvérytelen házasságra 
lépett vele Miután rovaolno V>sile névre ntm voltak elfogad-
ható okmányai, elkérte Laozkónétól néhai férje  katonai és 
polgári okmányait és most már mint Laozkó Lajos szerepelt 
távoli vidékeken, mig el nem érte végzete és le nem tartoz-
tatták. Most már a s ökéeen kivUl felelnie  kell sorozatos lo-
pásokért, betörésekért és hamis okmányokkal való működésért. 
Az egész ember, bár 56 éves, megtört aggastyánként hat, 
akire szánalom ránézni. Ulroea Rle^n főügyész  ls megsajnálta 
kihallgatása alkalmával, meleg ételt és halt hozatok számára 
és aztán átadta a fogházigazgatónak,  mely minden valószInQ-
ség szerint átküldi Nagyenyedre, hogy a hátralevő büntetését 
kitöltse, addig ls mig Ügyében njabb tárgyalást tűznek kl. — 
Különböző közkegyelmi ÍH amneutláa rendelkezések kOvetkez tében még osak egy évet kellett volna O'ole, de ezt aa Idák már nam tudta klblral. 

— Fontoa figyelmeztetés.  No. 648-1940 Is-
mételten fe  hivjuk mlrdazon zsidó eredetű kereskedők 
és iparosok fljyelmét,  kik a kamaránál bejegyzett cég-
gel b<rn*k s mlndesfdelg  nem Igaaolták azi, hogy az 
állampolgársági revízió aor̂ n »a áila npo'gArsági lajst-
romba való b̂ iegyBfeüfc  véglegesnek elisur rtetett, hogy 
amennyiben 10 oapou bwlül fenti  kördlmínyt a kamara 
e őst nem igaaoiiák, ugy cégűk a kereskedelmi c :g-
lajslromból töröltetik, miáltal mígszüoií kereskedelmi 
Illetve iparűzési jagosu tságuk. Mirosvá^árhely, 1940 
évi május 23. KereakednJmi  Iparkamara. 

— Agyonütötte a lezuhant homok. Pdtar 
Lajos ctlkzsögödi volt vasutast május 20-án haláloj 
szerencsétlenség érte. A község területén fekvő  egyik 
homokbányában a kitermelés körül foglalatoskodom, 
miközben a sok esőzés miatt felásott  homozfal  ráomiott 
éa agyonnyomta. A vizsgálat megállapított», hogy a 
lezuhanó földmennyiség  eltörte Péter L«jos hátgerincét 
éB aaonoall halálát okoata. Elhunytat fiii  Pdter G^ula 
vm. tteztvlselő, Piter Gibor u;menter és nagyszámú 
rokonság gyászolja. 

— Bioakaaaa miatt hat hónap. Kopacz L íjop 
éa Bala nevű fit  csikcslcsói lakósok 1938 K«rácsonyáu 
összetalálkoztak aa ucctn, BMlnt litvánnal. A régi 
baragoaok találkoaáaából csakhamar veaatkedés keiet-
kezett. K^p'ca Bila erre bicskát rántott éB BU yosan 
megsebesítette Bilim Istvánt, aki hónapokig feküdi 
A bal)ball törvénysaék most fjgla'kozolt  ezzel a véres 
kuracaonyl történettel és Kop*c< Bilát bicskázás miatt 
6 hónapi fogházra,  2 ez?r lej pénzo.rságra éa 10 ezer 
lej kártérítés megfizdtáaére  ítélte. 

— Verekedea. GM litván és Biaga Fsreoca 
cslkmadsrasl legények egyűttea erővel rátámadtak 
Lukacs Aron nevü legény társukra a aat alaposan 
magverték. Lukáca feljeienteae  alapján a verekedő 
legények ellen bünváli eljárás Indult. 

— Ragalmaaas miatt egy hónap. Horváth 
Márton ciiktnadartsi tekintélyes gazda, azért került a 
törvényszék elé, mert G iga Ioan csjndőrőrmeB'erról 
nyilvánosan azt a hírt terjbszt^tie, bogy 600 lejárt 
bármilyen ügyben megveszt*-a'ethető. As Üggyel moac 
fogia  koaott a helybeli törvényszék és Horváth Mirtoat 
haió'.agi személy ellen elkövetett rágalmazss vótsege 
miatt egy hónapi elzárásra, 500 iej p^nsblrBsg és 
Öteaer lej erkölcd kártérítés magUietAsere ítélte. 

— Felakasztotta magat. Sátron Gjaa cúk-
saenisimanl legéayt tz erdóa felakasztva  tai A: lak. 

„CSÍKI LAP,OK" 
Politikai, közgazdasági es szépirodalmi lap 

Előfizetési  ár : 
Példányonkénti ára 3 Lat. Megjelenik minden vasárnap 
trgea- erre i6li Félévi» , 80 -
Negyedévre , 40,-- KOlifildre  agy évia , 416.--

Magyarországra 12 Pengő. 
Hirdetési dijai a isgoloeóbb„r, sxámittataak. Kéziratok nem adatnak Tissza 

Nyílttéri közlemény. álja aoienklnt T,«l 25.— 
Kiadóhivatal: Mnturaa-Cliig. Strada I. O. Brat luia te 

ü Tudomásul! 

m 

Fúlraércések elkerülés végett a oagy-
közönitg szíves tudomására hozom, hogy 
a Gál Péter és Társai tulajdonát képező 
ligati vámmaiomban semmi érdekeltsé-
gem nincsen. 

Tisztelettel: 
Gál Ferenc. 

Marcurea-Ciuc, 1940 május 21. 
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4 tzob*. konyha, kamra,  fürdőszoba  és mellék-

belyieégek  /úuiua hó 1 re kiadó.  Cim a kiadi-
hivatalban 

V n r r Á l o Ó n i r básakhos ajánlkozik. — Önállóan 
V  Oii 1 U i c a u y t B „ U j ruhé' , átalakítást ós javí-

tásokat W Vidékre is elmegy. "WU Olme megtudható 
a kiadóhivatalban. 

Eladó a Gyilkostónál 
1500 négyzetmeter telek, legszebb 
helyen. Oim a kiadóhivatalban. 4-4 
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MODELL KALAPOK £ 
t l i naponként u j formák  olosó S 
árban, B M * t m l ü A t b . « t 6 k Q 

V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L * 
Ugyanott kéaaftlnok  mlzd iz - M 
aomü aAl kalapok elzdramdü ) ( 
anyag koaaáadáaával. Kataprt V 
Italahitáaa a legrövidebb Idő alatt. Q 

Meraaroa-OlM, I. 0. Brstlanu (Olaná- Q 
^ alum)-uaoa 111. aa., a BArháa kAaalébaa. C 

Egy 10 hónapos fajkan  eladó. Cim a 
VAkár-nyoadában. 




