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oltárt emeltek a temp'omkerltésben. BzentmUe
után ugyanciak n főpásztor mondott magasan szárszékel; lakossága bódolattal ünnepli bori
aya'ó beszédet a mai k»to!!kua ember köteleBBégeiról,

Útban az ég felé.

vn

5. Kedvono ekazerem: a rózaafüzér.
Kivatáaáról cs^lád|ávai, vallásával és fajával aaemben.
Velünk született lelki vérszegénységünk, hogy
M irton
Áros püspök falcaki bérmakörutjának Utána Adorján Károly kanonok Ismertette a bérmálás
1
mlnJaausp állomás», n'pj'-: vörösbetüs üoonpa n hltb'ii szentségkek kiszolgáltató<ával kapcsolatos tudni- nagyobbak akarunk iennl a szeretünk faltiloni. Ezt
célozna ruházkodásunk, egésa társadalmi s egyéni bofzék^y napoek. Mir 6r«.;»é?e e|,őit napokkal BBiltd valókat.
rendeakedésttnk. Hogy mennyire tényálló igazság ez,
Izgalomban rameg ai egész falu. Őiel hagyományaihoz
Ezután a püspök mintegy 300 gvermek z^gz^re
váló torhilaten ragaszkodáséval, a tűle teihelő lég- oszlottá kl a bérmálás szentségét. Mélyen^megíf^tó nem kell measire mennem, nem nyitok ba a flottul
i b b , i<!giobb és legszívesebb fogadást Igyekszik meg- volt, amint a 90 éves Kil&már Jzzos gazdálkodónak babutorozott Bzobákba-termekre, elég ha az emberoél
reid-»zal főpásztor» részire egyházi vazetői irányItiSi- o z'otta kl a főpásztor a szentséget Bérmakereaztapja maradok, annak Is csak a felső törasénél. Az aranyvil V r eayra telnek as o tmantl székely kla falvak Pál Ferenc, maga la 74 óv*a polgár volt. Bérmálás keretű lorgnettevel a kéabsn, brlllláns fülbevalók, drága
egymtsial: mlidentslé v.riţos díszkaput emelnek, után boBaélg 'tést folytattunk a Bosania okkupá'ásánái gyürük as ujjakou, vagyont érő arauyabroncBok a csukti ital nyr- ós foiyő fasort létasltenak az ut mentén a is részt vett öreg szlkulussal, aki még jól bírja magát lón, mind azt kiabálják szerteszét a nagyvilágba:
néaaétek, milyen gazdag vagyok, egész ékazerklraiokat
I«kosok, virág borlkja a ragyogóin tiszta templom
— Megtörtént aa a csod>, bogy a keresztapa hordok magamoi. Sok teklnletben Igaaa la van. ÖnoUAr vit, d? miod-tn dls?aél, virá(oál drágább és kedmint a b.rmakere8zlfiu. M>st már, hogyan kénytelenül megnyilatkozik a csalhatatlan belső énje :
vanbb miad^nöt az egyhásl záialók alatt összegyűlt, fijtalabb,
külsőre rám sokat ad, aaért külaejét tele aggatja buloliaoeplőbs, ódi saéke y viseletbe öltözött gyermekek, aaólitja » keresa*apját?
— Ét-e, én éppen uiy, mint eddif, Ferenc „flim", nokkal, hogy mutogassa értékét. Da ea még valamit
ifja?, leányok, asszonyok ói férfitk élé, eleven Ba^neB
sarf*la a dsztipuól a tempómig vezető uton, mart mert hogy igen jól vó'nánk egymással. Aztán hol kap- elárul. Mit ? Hogy a benső értékek parlagon hevernek,
a csillogó szemekben ragaszkodó szeratet, megindult- tam volna én nálamnál Idősebb koresatapát? Nincs nem törődnek vele, engedik elértéktelenedni. Félős,
hogy BB Ilyen külső értékekkel tele tűzdeli ember
ság, bisikeség, hűség és hála kösoyei mosolyogoak. igaaam ?
— Abba biaoiy Igaza volt Kalamár bácsinak.
Diogenes szerint minden vagyonát magával hordja,
hoiţy alj r-t a lóiágos főpésztor az ók kis ftlujokba is
— H l veszín bárra «ajándékképpen a „kereszt- cipeli. Kéaael foghatókba belyeal az értékeket, aaért
a bérmálás szentségének kisBo'gáltatására, vlgasatalást,
a belsőkre nem ad semmit.
megnyugvást, erősebb bitet, kitartóbb reményBéget és fiinak?" — ké'deztUk Pál Ferencet.
— Pár liier jó bort éB néhány CBomag pipaMilyen balga felfogás ea 1 Egyik kínai megállíta^keayebb szirdletM hirdetve.
vettem, mart mâţ nagy embere aa öreg a totta aranyban-eflüatben pompáaó gaadáját, hogy kincsei
Bi.'doţok Bzok, kik a főpásztor közelébe férkőz- dohányt
pipának éa a jó boraak. íztán ketten besaopogatjuk ragyogó fényébe tekinthessen B hálás hódolattal köhetnek és megcsókolhatják apostoli gyűrűjét. Edea- s azután is kedvlba járok, hogyan én ls tudok.
szönte meg eat az élveaetet, mely a legnagyobb bolt.nyak nnzufri tsrtják kicsinyeiket: hidd lássák ók
Bérmálás után tisztel» éa vo t a p'ébánla kertjé- dogságot adott neki. Hát en boldogság ? Teher annak,
la a jó fópáBziort éB legyen kiről mesélni éveken át ben. Drimba
I msgyefőni>l nevében Jarca ujtavlan aki viseli, mert gondot ad: félelmet, mikor veaatl el,
mlcdaddig, mig ulólag el nem jön a következő püspök- főszolgabíróé megye, SiáBi Qerő polgármester a város, vagy
válik meg tőle; teher annak, aki nézi, mert
latogatáB Ideja. E'felejtl a lakósság a mú robotos, Takács Ltjos v. banktisstv:?e!ő a református egyház, megvakítja,
igényelt felsrófolva B eddigi életmódjában
küzdelmes é'et mindaonapl nyllgót legilább egy pilla- Dr. Kolumbán J&aaef ügyvd a Nagyar NipkötŐBség, boldogtalanná,
elégedetlenné teszi.
natra... A püspö* látása nagyobb bizosságotes bátor- Papp Jkos főgimnáziumi Igazgató aa Intézet tanári
Ezek
B
B
éksaerek,
kölöntyük súlyos nehezékek
ságot önt az 9mb-rakb8. Felébreszti a kttho'.l.us kö- kara es Ifjúsága, dr. Qi< J asef üsvvéd a Katholikus az ember életében: eltérítik
igazi céltól, mindig
ltés: ^^rsţtet vallás, templom, Iskola Iránt. MjgcÖ7ell Nipszövelaég, dr. Nigy Bérlnó az 0 táregylet éa Sio- caak a mu'ó földre irányítják aatekintetüket.
Pedig a
a v t'lási és fijl ör-uditot. A főpásztor apoiOll azi- ciáila Misszió, Busás B .clke a leáoyifjuság, Nigy R *zsó halállal mindez véget ér.
vair-t p;dij szép és nigy elhatározások f«zaduak a főgimnáziumi tniár a legéiylfjnaée és végül Cjiby
A legaaebb ékBzer a kézen ÓB kézben a rózsafüzér,
iiUíkbio... T jrmá'zeay talajba tjlaluak a szárnyaló Karoly egyhé?;ondno<i az ..^ybázköziég képvlselótea- a szentolvasó.
gondolatunkat, lelküciket, éleBzűiiozlato oik lói-íkbsrézd tkba hu ló lg-jmigjal es illletí nevében üdvöaölte a főpáaztort, aki minden lünket Jézua ésÖiszekötl
Szüa Míria életével. Magas régiókba
bi dair kipiru't arc-ik tsfiJíltíAV hogv «sondiii * ealy- igyeé üdvuaiósro áaloo-súiba «ámazolt.
ouiöíik b íaaiáaidi bí é.ielinat, hor aa l> pui" u a*
meí, zöld vetés ai embersztvekben...
ucca Baja nem kíséri és nem bánt. Mennyire maga>ujJan'us
hó
2
án
délután
5
órakor
búcsúztatta
a
Jun us hó 1-tn vároBuns leányetyházküeíégebe: vároB hivőzösönsége a fópi^ztort, aki Taplocza kcz- tató aa olvasó gyermek-felnőtt, nő-feifl, élő hanoit
Zugodba látogatott el a főpásztor. Kis^reteben volt oégbe
át msg*zjkott kíséretével. A díszkapunál kezétíBO. Csodálatos módon tz emberi szívből előcsalja
czutt&l ia Adorján Kiroly kanonok, egyházi főtan- Xtntusment
Lásaló
biró fogadta. Bír ssaksdt aa a Baeratet s hálás ragaBakodás rózsáit s csokorba ls
f< ügyelő, dr. Cslpak Lajos kanoook, szemináriumi eső, mégta nagyközségi
saámban
jslentek meg a hívek. A füsl. Régente a szántóvető az ekeszarván kezében szorégens és Ferenci Béni püspöki titkár, valamnt Bíró főpásztor a plébánián egyházi
ruhába öltözködött és rongatta BB o'.vaBÓt, O'Connel ír képviselő aa országK;r?oc főe-p-ríc) ÓB Lt>Z:ó Djoes scgídielkasz. A Adorján Károly kancnok, Biró F
a Bzünetek alait ezy oszlop mögé bújva,
>renc fóespares, Fd- gyülésen
v iro-! l 'ól H »okan megjelentek a főpásztor fog*dás>ri.
imádkozta az olvasót, Hunyadi János kardja markolatr-ncz
B)ui
titkár,
P.
Hijdo
Lainder,
P.
Bijamio,
Q)1
ki egyházközség itt ls virágos diszk.pm aiiitott és Timás esperja ÓB Fe'cs-r Miklós p.ábános klasretébeu ja] hordotta a rózsafüzért, mikor KrUztu? hitóért harnyír- dJ fjoyő fasort iótasiiett egész a temp.OJkig. A
Cincbyról, a vllágbirü matematikusról fa,j3g>aza temp'omba sietett. Aa ajtóban Márkos Badre plébá- colt,
ték,
hogy
kocsijával felfordu't, mUor feizelt,
fópüBztort a díszkapu alatt Ghl Lukács m?gyjbíró
emelkedett saallemü, móly hatást kellő besaéddel elBŐ Bzava útközben
feleségéhez ea volt: hol is hig< luk el az
tspraasett b^Bzéddal üdvözölte, mijd Tö:e lmrike nos
nyújtotta
át
a
temp'.om
kulcsait,
melyet
a
főpásztor
nnLdo'.t vbrsís köszintőt éa nyújtott át gyöogyvlrág- ellsmeréséntk és megelégedésének klfejeaéae mellett olvasót? Mondjátok, nam Baépen gondolkodtak eaek a
nem helyeaen cselekedtek-e? Jibb világot érlek s őz
csakrot. A főpásztor gyalogosan tette meg az utat a
ls boldogabbak voltak. A mai ember kezdj9 ezeket
tomp omig, aho Biró Ferenc főssp-ras fogidta nagy- vlaBaa&datt.
A
templomban
Tompos
Bándor
kántor-tanlió
veszámú p-pság élén. A temp ómban öi'.ló Ab-rt kántor- aényletével saép í nőkkel fogadta sz lfjuiágl énekkar a utánozol, próbálja meg, megváltozik a világ képa isi
G.ovanni Bovlo nápolyi hitetlen tanár esta haza jövet,
tanító betaaltásábao Üdvöz.ó dalt énekelt 8 gyermekkar
A főpásztor vecs-ravét mondott, mely után látta, hogy édesanyja olvasót Imádkozik. „Mire ,ó sí
fe.;yeím9z^tten. A püspök ezután nigy p <pi segedletlel főpásztor!.
beszédben kösaönetet mondott a saép fogtdiaiá.ért a játékezer a kezedbe? Ugyan dobd oll' — mond»,
«zectmia-it mondott. E /angéllumkor Adorján K.roly rövid
valamint a gyönyörű saép, goodozott, a környéken párat- az anyóka letette: „Fiam, teljesítem kérésed-;!, eltektnonoz tartott nagybatá-u beaaédet, táiolva, milyen lan
temp'omérl. Utáia Ferenc Béni püspöki titkár beaaált szem sz olvasói, de mondd, adhassa valami joboat
hatásköre von a pdtpibnak és ml a látogatása caija.
jelentőiéKéről éa céljáról.
helyette?* — kórdazle. arrd megcsókolta anyja kezel
M 34 végeatével a fópiiztcr la besa-ílt éa közvetlen a püspoklátogatás
Juiluihó3án
reggel 9 órakor a piros szsgf 11 vei- a hitetlen tudós s vlasaatetie az örogedő kéabe a rózsabeavatva! itt IB elhlntetta a vigasztalás lelki magva't,
majd a tetrp omkeritésb-n 153 gyermek részmre szol- kei felékesített csoda Bzóp. főoltár előtt püBpökl nagy füzért, mert belátta, hogy nem lud jobbat adai anyjának.
gáltatta ki a bórmálás szeut-i9g4t. Bír Jiá'ás után ismét miiét mondott a főpáiator. Ugyancsak ő mondott szentLivalilere É;a la mikor megindult aa Igazi uiot,
ia. Iimótelten elismerését ÓB kösaönetét nyilbbszédet mondott a megbérmáltakuak és a híveknek. beszédet
vánította a templom, iskola és plébánia példás] mlnta- az ég felé, keaóbe vette a rózsafüzért, ez lett kedvenc
Ezután blttanvlzsgér* rzó'ltotta fel aa lsko'ás Bierü gondozásáért éa BB ősi hagyományok megőraé- éksaere, mert erről ráismernek s meglsmorlk: JÍZUZ
gyermekeket. A gyermekek L^z ó Dines Begédialkéez séérl. Rtiuuiatolt aaonban a csökkenő gyermb^á'dás B aa 6 édes Anyja: Mária.
Kórőri Lajos.
térd'Belra meglepő fdlkáaaültBéggel fdleltek. A főpási- sulyoB és végzetes következményeire la. A templomtornak aa Ukolás gyeim kekhea is volt pár kedves kMitézóben klsaolgá'ta'ott bérmálás Borán 243 an réA nemzet hangja.
acava éa mindeniket emiékérm.-cskévsl, Ihatva szent- szesüllek a Szentlélek Istec megerősítő malasztjában
Ztirai Miklós irta
képpel ajándékozott meg
Bérmálás útjában a plébánia kertjében is iskolás
Hlttanvlzsga után fog'dâa volt Balló A'ajos volt gyermekek nevéban Vágási Mária, Vágáal József ÓB
.Nyelvünk alkata* oimü tanulmányában :
egybázgondcok lakásán. A L <ány- és Ligényegylet B nedek Klári, ez egyhásköaBÓg nevében Qyörgypái
Siáa évvel ezelőtt igy nyilatkozott a csodálatos
tid vczöíta a főpásztor!, ma.y után Biró Fjrenc főaspu- Gibor egyházgondnok, a legénvlfjuság nevében Csedő nyelvlehetséggel megáldott Meaaofantl: ., A magyarok,
res beszélt az egyházközség éB blvel nevébeo. A fo- Páter, a leányifjuság nevében Gál l uska, a tantestület uţy látszik, még nem tudják, micsoda kincs lakik
gadás u áo tz egybáz*anécs társas ebédet adott as nevében Ambtus Bődre állami lgasgBtó-tanltó és BB nyelvükben". Talán csakugyan nem tudjuk még, da
mkola cagytermében, a főpásztor tiszteletérAa ebé- 0 táregyesület navében Ssáva Lukácsné köszöntötték éreazUk már- Annyit «ziraban tudói Is tudunk róla,
ddo réaztvett Drimba megyefőnök kípdseletehen Ban- a tópásztort, aki ezúttal la minden üdvöslésre külön hogy két BBerveBan ösaaefonódó erő táplálja, élteti,
ké» Btai, a megyei közlgaigatáB főnöke, Szász G*rő válaszolt. Kiemelte a példás hitéletet, a templom éB neveli: a hagyományozott eredetlsdghea való hűséges
poltárm=B'er, Kozán Inra gazdasági felügyelő, Tike Iskola szeretetét és Ismételten kössönetat mondott a rngaBBkodás és sz alkalmazkodás, a korlátlan fejlődés
B >nl varogl főjegyző, 041 Jtnos mezőgazdasági liszt- lakósságnak, mely d. u. 6 órakor hangoa üdvrlvalgái- képsssége. Hogy pedig érezni mit énünk, annak lolviselő, Btb., mind a falu Eaüiöttj9, az egyháztanéci aal buciuztatta ezeretell főpásatorát, kinek követkeaő mácBolására gyenge a Baavam. Rtvasa Lásalóval montnj«s számba valamint a hívek köattl IB mintegy állomása Csicaé kösaég voit.
dom tehát: .Igen, nekünk a nyelvünk nagyobb kincaünk,
ötvenöo. A pUspök láthatólag jól éreate magát. Mindenmint a földünk, mert régibb s akkor is él, amikor már
A
díszkapunál
Benedek
Péter
községi
jegyző
fokit aaemélyeaen keresett fii és mlndmklhez volt pár gadta a főpáaatort, majd Bzabó Akos, Antal Jullaka a föld nem a miénk. Nagyobb, mint a történelmünk,
kedves saava.
lakolás gyermekek ÓB a két évea László Ildikó kö- mert a történelem a nyelvben elfér, do egy nyelv nem
A főpáaztort több szülő arra kérte, bogy gyer- szöntötték a püspököt, aki itt Is emlékérmekkel aján- (ér el a történelemben. — Igaaán közös klocsünk: aa
agyetlen nemaell vagyon, amelyből a ssegény embermekei részére adományozott saentképre irja rá a nevét. dékozta meg a gyermekeket.
nek la éppen annyi jnt, mint a hercegnek s csak anaak
A főpásztor mosolyogva teljesítette kéréBüket és a
'.jjert
Ittvio.
nlnes belőle semmije, aki mBga dobta el magától.
szülők bodogan tették el emlékbe as „intogram* m«l
ellátott saentképet Volt is irlgykedés azok részéri', Salamon Gizi nói-szabó v a r r o d á j á t Titkos jegy, amelyben minden bábeli sttraavarban egymásra lamerünk, elmer, amelyet bttazkén hordozuuk
akik nem kértek ÓB igy nem kaptak névaláírást Háb«
n j r a megnyitotta Osikszeredában, a az emberi Bsellem mérkőző porondján. Bástyánk, véÍgértek „felárat" is aa aláirt képekért.

Junlus 2 án, városunkban bérmált a püspök. Hogy
minél tübben réutvebesaenek a főpáutorl misén: tá

volt Imre oukr&szda helyiségeiben delmi rendsaerünk, asent kapuk, amelyik menedéket
nynjt éa otthoanokat jelzi.
(a kőhíd mellett).
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a hagyományozó Intencióinak megfelelten aaon
Az uj román külügyminiszter hogy
az állam földmives-iakolát tartson fenn 19d0 íz, »ml*or
azt át kell adnia teljes berendezéssel egyUtt »z
ünnepélyes beiktatása. InEMKE-nek.
Az erre vonatkozó ezersődések még gré

Juniua hó 3 án délben ment végbe a Struzapalotában Ion Qigortu mérnök, az uj külügyminiszter beiktatása, Grigore Gafencu volt
kQIUgyminiszter, a minisztérium egész személyzete s a külföldi és román sajtó képviselői
jelenlétében. Gafencu a kővetkező beszédet
mondta:
Harmadik izben veszek bucsut Önöktől
és ettől a háztól, amelyhez ezekben a nehéz
pillanatokban, román gondolataim és gondjaim
kötve tartanak. Az idő nem alkalmas a sok
beszédre. Csupán megakarom köszönni Önöknek azt a bizalmat és sseretetet, amelyet irán
tam tanúsítottak s amellyel segítettek engem
abban, hogy szorgalommal és becsülettel teljesíthessem kötelességemet a király és haza
iránt. Köszönetet mondok főleg legközelebbi
munkatársamnak, Creţeanu és Grigorcea uraknak. akiknek hozzáértése, gyakorlata és barátsága támaszt nyújtott nekem minden körülmények között. Megvagyok győződve, hogy ugyan
olyan bizalmat és ragaszkodást tanúsítanak majd
utódom, Gigortu miniszter ur iránt, aki a hozzáértés és hazafiassag legkiíllnőbb tulajdonságaival vezeti tovább külpolitikánkat állandó éa
természetes vonalán. Valamennyien ludjuk éa
érezzük, hogy ettől a külpolitikától függ jórészt
az ország biztonsága és jövője. Ezért kicsik és
nagyok, közeliek és távoliak, gytllekezzUnk
körülötte, követve őfelsége, az Uralkodó magas ösztönzését és hittel szolgálva az országot
és az Uralkodót.
Gigurtu külügyminiszter a következő szavakkal válaszolt:
— Uraim köszönetet mondok Gafencu
miniszter urnák szíves szavaiért. Gafencu miniszter ur tevékenységű igen jól ismert. Nagyon
nehéz időkben vezette ezt a minisztériumot
tökéletes tehetséggel, hozzáértéssel és eréllyel.
Tevékenységével biztosította az annyira ohajiott
nyugalmat és jó megértést az ország összes
szomszédaival. Ma az ő kezeiből veszem át a
külügyminisztérium vezetését. Tevékenységem
cMjai állandó céljai külpolitikánknak, amelyet
őfelsége a király legmagKBabb vezetése alatt
folytatunk s amelyet annyiszor leszögeztünk:
a béke, a függetlenség és az ország határainak
védelme, az összes népekkel a főleg a szomszédainkkal való jó egyetértés keretében. Ez
a politika a megértés ea alkalmazkodáa szelle
mét kívánja meg s irányát nemzetünk életérdekei, földrajzi halyzete és történelmi fejlődése
jelöli ki. Az a szerep, amelyet a gazdasági kér
dések játszanak ma minden politikai téren,
reám nézve, aki élénken tevékenykedtem gazdaságilag, egy okkBl többet jelent arra, hogy
ezeknek a hérdéseknek kellő figyelmet szenteljek. Eanek a politikának a szolgálatába áliitom minden erőmet.
— Boldog vagyok, hogy ebben a magas
tiaztségben, amelyre az Uralkodó őfelsége bizalma kiválasztott, magam körül találom azokat
a bevált és kitűnő munkatársakat, akiknek
közreműködésére számítok, amint számított elődöd is.

Kun Koceárd életében készültek el s Igy leteebli
1890-ben zz algyógyi földmives iskola.
Uralomváltozás

éa

kisajátítás.

A háború utáni nralomváltozással az algyógyi
Iskola éa birtok a román állam keaeléBébe és használatába ment át. Az Emke a «ereidé alepján arra
kérte sz államot, hogy a szerződés lejáriával 1930 bsc
az iskolát a birtokkal együtt uiból edja á' az EMKE
nek. A kösbejött földreform törvéry végrehajtása Borán
azonban az izkola birtokaiból 1457 holdat kizajátltottak, csak a belsőséget, pariro', kerteket éB kevés
szántót hagyva meg 166 ho'd terjedelemben s ezen
kívül 200 hold erdőt. A kisajáiúás alka mával a dolog
még ugy nézett kl, hogv a meghagyott 356 holdon a
szerződős lejártával 1930 tói kezdődően az EMKE
tovább ls fenntarhatja menss« földön ltlreasé vá;t
magyar fdídmives-isko aját. Ai EMKE folytonos kérelmezése és ellenzése e'laníre, 1930 december 13 án
azonban az 1922 évben még meghagyott 356 ho d
földet az öspzes epületekkel együtt a Comitetul Agrar
kisajátította s ezzel véglegesen megpecsételődött a
magyar földmlves-tBkola sorsa ls.
Eaen utólag kisajátított birtokért és épületekért
elsőfokon az algyógyi járásblríság csuoán 500 000 lej
névértékű állampapír kártalanítást állppi o'T meg AZ
EMKE részére 1932 április 5-an hirdetett 5—1932
szamu határozatával. Ei ellen az EMKE felebbazóat
nyújtott be a dévai törvényszékhez.
1934 februér 17-én hirdate-.t ítéletében at 500 000
lej belvett, »z 1930 ban kisajátl ott 356 hold föd és
épületükért 3,280.173 lej névérttkti áiUmpapir-kártalaoltást állapított meg.
A törvényszék Ítélete ellen ugy az á'lam, mint
az EMKE a táblához felebbeztek, amely két izban is
helyszíni szemlét tartott, a legutóbbit a teljes táblai
tanács részvételével s a szakér ók u bóli meghallgatása
után 1937 november 11-áa hozott ítéletével a törvényszéki kártalanítási Összeget négymllllótlz6nhár0mezerkétszáihetvenhárom lejre emelte fel.
A Semmitőszék végleges döntése.
Ett az összeget az állam futóknak s az EMKE
kevésnek tartotta s ilyen okból » táblai ítéletet mind
Ket fél megfelebbezte. A bucureşti S^mmltósz^k, ra nt
végső lórum nz ügyet éveden át tárgyalta, mig v»gr9
1940 május 22 én ho»ott ihletével jóváhagyta a Tibla
aital megállapított 4 013 273 lej névértékű állampapír
kártalanítási ö^sz^gat, e'utaeúva a táblai ítélet ellen
beadott felebbezHBHket E ugyancsak az EMKE jivára
lOOoO lej pírköltséget állspito'.t mog.
Ötven éve szolgálja Sándor Józset
az EMKÉ-t.
Amikor erről a párról írunk, uem feledkezhetünk
meg Stodo* József voit szenátorunkró', a magvasát
élharcosáról, aki nagy tehetségével, mint sz EMKE
akkori titkára résztvett az adományozás s az iskola
létesítése kcrüM munkában s aki azóta Is -— aminek
Immár ötven eaiteadaje — á'lsndéan résztvett eme
ku'luráiis Intézményünk munkájában, unnak iráayitáaábao ós vezetésében. Pákéi HindorJózsef mais kitartó
aagy buzgalommal ügyvezető alelnöki minőségben ve
•itt az EMKE ügyeit, ez a nagy par is a síivén feküd',
0 volt az, azi irinyilott és szenved stt érte s ak
mindent megtett a lehető legjobb eredmany érdikében.
Kiváajui, hogy az Istan m-ig soká < tegve l»he!őva neki
magyar érdekeink szolgálatát ugy az EMKE ben, mint
mas tereiken.

Az értekezleten megállapítást nyert, bo^y n í
ügyet bésésen o!ini9znl nem lebet, mert a Község
lakó'-ága n^m «Varja áteng dM at edd g hirz-.:,! a
község részén- kisajátított, d) téveBen Dirtokbí nem
vett területet. Tebát bírói útra kell ter : n l bz U?yet.
Ennek vitelével az értekezlet m;;gbizi* dr. V O.eiea
tartományi ügyéBzt. Drmba megyefónbk javas pedig kimondotta BZ értekez'et, hogy u ügy tovibbi
elmérges'désónek megakadályozása érd-kéb^n a iaVó-t
8 ág h<>siná!ja a per eldólteig azt a terület«t, melyet
.Paraul lcoanei"-nek neví zoek.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hír. Dr. B?rkovicB Józeeí cail BÍP
redai orvos katonai szolgálatából hazatért éa ujy m ! l .
gán, mint bet-gse<(élyzói rendeléseit rregkezdte

— Veress Ernő pappaBzenteiesenek 25 eves
évfordulója. M«jus 31 éa ünntpMIn meg V«r-'ós K :ó
p^pal kamarás, kolozsvári plabánoshalyettes, pappi
szsutelésónak 25 éves évfordulóját. Az ezüatmise a'..,i.
mával Kolozsvár ka'.holiíuB társadalma
•> nnp. >
lésben részesítette Veress E-nőt, a randiivül értékes ^
muakatoljeaitményeket végző, ijazán hivatásénak 9 6
papot.
— Eiőleptetes. Marcu U piu. a helyt ii tudkleg'szitóparaccinoiBaghoz beoBz'.ott őrnagyot, a ju :as
hó 8 ül e.óiépts»tóiei alkalmával alezredes . ; .:,
tek ele.
— Meghalt Kovács András nyűg. tanítókepezdei igazgató. A folyton nuu ó ^orainSi 0 is
mét elragadott egy derek, muitás 6lítet u feer •
tetlon halál: 61 eves korában, miju< 31 D. M iro vásárhelyen meghí t Kovács índraB, 3 csUkomlyó
Marosvásarhelyra áihelyezatt rom. kat. tanitOZ^píó ny.
Igiizratója. 14 éven át szo'gálta mint tanár a t n io:
utánpótlás nsme3 éa fon os ügyét es uţyancsik • / <n
sío'.gslítábin töltött el igiz<a ói miaősjgbaa IC . ;
A jóságos leikü, darüs, klegysa^u yozitt életű igü -.
nak nem vo'.tjk eilensagel, cssk tiazte'.ői ea h
Cieudes, szerany muizalkod^sévil aobt-íem fal u. 0dott, padig kiváló t?nitó nemz idézek neve < d U.
a székely elemi oktatás vezateaere kez-i aló E; óra
fel sem lehet mérni, milyen foatus ós nebiz fe :, 0;
teljesített a l <gnehezubb időiben a kat, tanítói u aapitiág tarén. Majd a tzakelyfóld t u turt.irt<.-noi«.m uljs
caík kel ő^c tnáltatoí ezt a valláao1, f jál éa 'j ittst igazan »zerBlő nagy p p embert, ai.it 1 i>
rd-miriart pap«í k8pi«naaggal U kitüntet'» c S: n
Hi ttestét a msro .vásárhelyi tani ókópzó k&pon: . .a
ravataloztak fel 68 oa:i»n tem -ttek el nagy '
tel éa a katolikus iskolák t»-n«rl kbr-> éa ntvu. ..
részvételével a matoavánérbelyi tt műtőbe.
— A k a t o n a i b e h i v o t l a k e l n d u l a i u < előtt

jelentkezzenek. C i&szertda

v&rOH taoécsa fe ;
gya^or a<ra l/efci o.tak fl.'ytimet, hogy a váró
kötelesek jslentkezui a behívó rendelettel, u;y » 1
oulások előtt, mint a leszereléskor, vagy BZîibada»

a-

esetén, az erre vonatkozó katocsi Igazolványémert eiien?sa b n minden néven nevezandó eegel) igenyüVet f-a io» u-rss elvei-z tik,
— Hadirokkantak flgyelmeba A rom'- Hvataloa lep 120 ik nzámában megjaiect a ^atoc
roíkint nvu^dijik feieme éséról szólj törvén,r-0.
Kizö-jüir. bogy ez a törvény mo*t »em voaatkv^. *i
Urdaly, Hiuat es Buíoviiáosn <sló bzon budi D U
s o m , akiknak nyugdijad mind mai ospig njoi e.
gesitetfsk. Ezt a birt azért közö jiiz, bogy at erd
rakkaotak na tegyeo^k hiibiv^lo l^pBaez&t enn
törvénynek alapjan. Varjanak tovább, m-rt iíSr ; ,
bOjiy küiCD törvénnyel mego dják ezt a kérdést
Gyergyóbekás község saját lakosságá— Á helyezes Gvarfik E ak hMybaii t-i
val is harcol egy vitás erdei legeióert. bictoat folyó évi juaiua l-l hitá;iysl B^r.adra be
A gyergyóbékaei erőazaloa b:rtokfogla!ásokról lék át.
— Halalozas. BirVa L>jos nyu?. állani ias^
már több izben megemlékeztünk. Jellemző az ottani
lakósságnak a tulajdonjogról a kotott felfogására, bogy ígazgitó t nitó, azl 40 éven at hjaia szolgá ié a
a székely közbirtokossági erdős logelőterülstek miau ügyet. 78 lk éves ko álan, Borszék a, folyó évi il folytatott hi rjon kívül, magának a közigazgatási köz- hó 30-áa elbuiyt E huavtát fe'eiégén ki il .;yer 11
ségnek is hircot kell folytatnia polgáraival egy vitás Boría Erzasbtt dr. Petaitfy Pi'né és Birka Ai í
erdei legelőért.
Vilau'ní kiterjedi ro<oiai{ gy«szají
Végleges befejezést nyert a majdnem
A« előzmények vişgza nyuioak még az agrár— Az Oit es Maros elöntötte* az CSÍJ
klsajátitásolc idejébe. G,ergy0b0kâs községtől „B'kás- osiki kaszalúkat. A re>d>ivüli időjaráa Digy l .
husz éves EMKE per.
azoros"
név
alatt
elszakadt
éa
külön
községnek
nyilA Gróf Kun Kocsárd által alapított algyógyi vánított testvérfalu részére 88 ho'd erdei lege!őt"rüle- m:ru'ávo. n veti e ő az árnyékát. Az allands^ii
hogó eaő miatt az O t és M-iroa az egéaz cük: !.
földmivea-iakola ingatlanait annak id-jén kisajátították tet
sajátítottak ki az egyik havason, Cslkkarczfalva gyergyói medencében kilépett mídréból. Víz a 1 i>er
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), közs-g
Iskolája vagyonából. A kissjá'.iioit iek 8z oltmolléki kaszá'ók, a gyergyói raazezeo p
mint tulajdonos minden követ megmozgatott, bogy ba területenkatholikus
ertékü faá'lomány is volt. A község a vetéseiben okoz nagy károkat a megáradl M r
már a kisajátítást nem lebet megtámadni, legalabb a felmérette nagyobb
a területei, elkésiittette a kitermelési ter- Nam kell bővebben fejtegelnl mit jelent a kzsi.
va'ó értékét ltéjék meg a bíróságok A hosszas peres- vezet»!, elintézte
a telekkönyvi alakiságodat Is, uţy,
kedés majdnem husz évig tartott, mig most 1940 évi
a krz'ég 1929 ben a helybeli já ásbirósáj köz lelazaooiása e'b-'n a vármegyében, ahol ar állatt-flv
május hó 22 én a bucureşti S-mmltósaék végül ls hogy
tés fő létalspj* kezdett lenni a gazdanik. D< a ú
véglegesen kimondta, hogy elutasítva a táblai döntés bet jöttével birtokba is vette a területet.
onos hüvoa ei-őíénsel komoly veazed«lemDe í
A bírósági végzéstől számított tlzonegy év után mindenfajta vetése is a c-ikl gnrdsnak. E<yeb goc ellan benyújtott felebbezéseket, a táblai 4 milliós kártalanítási össieget jóváhagyta s eazel most már vég- a község mai vozetósége észrevette, hogy nem azt a Boka<sága között az időjárásnak ez a szaszoiyesaég
legesen befejezést nyert ez a majdaem husa esztendős területet kapta tulajdanába, melyet az agrárbizottság megdobbfnió aggodilmakat tsr.ogal ne bmugjia
hatalmas per.
részére megítélt a „Pusztaság" néven ismert erdó- bajjal klliKÖdő csíki gszda számára. Egyébkent f
Az algyógyi EMKE birtok története. réBtben, hanem egy másik erdőrószben, melyet P .nlea jegyiéere érdemes jelenőéi? ebben az egyenau sat
Hiatinaru és TarBii birtokoinak. Az előijárÓBág nyom- veszteti világban, hogy 1940 juníui 6 an, srnnor
Gróf Kun Kocaárd algyógyi nagybirtokos az ban lépéseket is tett a törvényes állapot visszaállítá- sorok
iródaak, Csíkban a fűtött szoba meg minü
Algyógy és a szomszédos községek határában fekvő sára, ami azonban — lóvén a Pantea és Taraai által
1813 boldaz birtokát a rajta lévő emeletes, 48 pzobás baszná't terüiet sokkal jobb minőségű — erős ellsn- jól esik.
kastélyával 1889 évben azzal a kikötései hagyomá— Veszett kutya garázdálkodott a varos
nyozta ez Erdélyi Magyar Közmúrelédési Egylet re állásra tulált, ugy, hogy a községnek most már stját ban A város úgynevezett L'pován reazeben v »r-1
polgáraival
kell
harcolnia
Igazságáért.
Ilyen
körülméhogy azon a tulajdonos EMKE földmives iskolát létetutya garárd ilkodott és több embert és állatot ni i
nyek között mU tehetett ismételten Drimba Jizief mart. A kutyát sikerült agyonütni, azonban a veszel
altaen és tartson fenn.
alezredas-megyefőnök
?
—
értekezletre
hivta
ös
ű
a
0£
sag megállapítása csak nagy cehézségek kötö i történ
i . . » ^ \ E , I K B ; ? n 8 m e 8 f í u r hozzájárulásával ,z\vármegyeházába
a
Békás ezoro« község elöljáróságát
feladatot ugy oldotta mag, hogy az időközben még Pantea Hostioarut, dr. Val. Otetea tartomány ügyészt' betett meg, mert a város egyetlen állatorvosa is katorsl
lósorozáioa * ott, izékhelyétől távol. A sér'iiit emberee yéb
P f ' u íi
'
htgatlannal együtt 1890 ben Ioan Bors lnipactor a C.-iki Mezőgazdasági Kamaro ket a kórházban részesítették eltó segélyben, sboanan
kezelésre átadta a magyar államnak aaaal a feltétellel.

igaagatóját éa D. Dan kataszteri biztost.

elszállították a brassói P^steur-lntóaetbe.

23 aaáa.

Gyergyói
ţlţt
Feltűnés.

CSIKI

LAPOK
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ROVATVEZ.ETO: CSIBY LAJOS.
swaniiaiiiiiiiiiissMsaaiiHHe
— Két öngyllkoaaág egyetlen nap alattMárton Sándor 61 éves gyergyédllról gazdálkodó gyógyíthatatlan betegaége miatt nadrégasijával lakásán
f^lakasstot'a magát. — Ugyancsak kötéllel vágsett
magával Varga Péter 64 éveB gyergyóremetel pásztor
ls, Bkl ea erdőn egy fenyőfára akaaatotta fel magát.
Tettének oka Ismeretlen.

fajtájúak jelentek meg a p'acon rendes sarkokkal,
da két ujnyi vastagságú parafával feltöltött
A társaságban egyszer csak megjelenik
egy hölgy. Nem különösen szép, da túlságosan talppal. De ez aem volt elég a női oipődivatnak.
Magjelentek az uj nyári oipők rikító BZÍelegáns — már amennyiben az olegáncia aa
u:olsó divat aaabályaihoa való alkalmazkodáat nekben, vastag fatalpakkal. Ezek köztftt az a
jdlenii. Ea mégis óriás feitünéat kelt; olyan rikitószinü cipó viszi a pálmát, melynek talpa
— Lefejeate a moadony egy vasúti fékező
feltűnő, mint amilyen a békeévekben egy erő- hullámosra kieaatergályoaott fából van. Hogyan feleaégét.
Arlon Vaalíe gyergyószentmiklósi vanuti
sen kifeatett nő volt, aki felékazerezve éa tollas- lehet eaael lépni, azt az latén tudja.
fékező feleaége ebédet hozott azolgálatban lévő férje
kalapban jelent meg valahol, abban aa időben,
Kellőképpen még fel aem óesudhattunk a részire. Amint BZ állomáson kereste férjét, nem vette
amikor legfeljebb varietáosillagok éa könnyű oipódivat által keltett rémületből, mária folyta- észre, hogy teljea BebeBBéggel berobog Madéfalva felől
nők featettók magukat.
tódott a dolog azzal, amit a női kalapcsodák a aaemélyvonat. A moadony fellökte, az asszony a
kerekek közé került, melyek valósággal lefejezték. A
között láttunk. A kalapok általában kiCBinyek vizsgálat
megindult annak megállapítására, kit terhel
A most megjelent saQrkeruháa hölgy azért éB
tiszta caoda, hogy megülnek a nöi fejek a felelősség
a haláloa balesetért.
feltüuő, mert ninoa rajta egy parányi ruza aem, búbján.
rendaaerint merész csúcsot
egy leheletnyi púder aem, nem lebegi körül ábrázol, Formájuk
mely az ég felé tör. Vannak azonban
„Gyermek-mise" Csíkban.
illatfelhő, ruhája hosszabb a mostaninál, ékazere olyanok is, amelyek csonkakup formáját mutatnincs s a kezén ninos körömlakk. Furcsa ea a ják és a pálmát aaok a kalapok viazik, melyek„Eogedjétek hoszám a kisdfcdeket*.,.
fehéres, fénytelen köröm s furcsa a kendőzet- nek ninca teteje. Ezek ugyanis drágábbak éa
Aa újságíró nehéz, robotos munkája, felelősségteljes, komoly elfoglaltságot Igényel. Alig van idaje és
len arc, amely egészen olyan, amilyennek az a női divat szempontjából az ár a fontos.
alkalma arra, hogy az idegölő, küsdelmes, rohanó idők
hten megteremtette. Da ami legkülönösebb
Hol vannak a régi idők. amikor ilyenkor, sságuldáaában szünetet tartson és megpihentesse testét,
rajta a frizurája. Nincj örökondolálva, nincselelkét. Pedig apró, kedves, másnak talán f«i Bem tűnő
nek a fejetetejére gyűrt fürtök, haja vége nincs nyár kezdetén gyönyörű florenti kalapokban megfigyelésekre la azüksége van, hogy üdítő harmatpompáztak
a
nők
?
Igaz,
hogy
abban
aa
időben
telkuakoritva, vagy behajtva. O yan sima a
ként frissítse fel szellemét, további munkakészaagdi.
haja, sötétbarna, soha hidrogénszuperoxidot nem olyan cipőket, amilyeneket moat viaelnek a nők, Ilyen felejthetetlen s csak a gyermeki lélek sldataáágából, friss üdeaégéból forrásosó élményben voll részem
látott haja, mint egy szorosan fejhez simuló caak a nyomorékok hordtak.
pár hónappal ezelőtt. Azita, mint elhagyott csigabágKülönben mit bírálgassunk buta férfiszemmel ban a tenger mormolása, állandóan zsong benntm a
sapka s a nyakán hátul szorosan becsavart
konty, a kettéválasztott frizura alatt, ahogy
iuzeket a holmikat a nők viaelik éa ők magával ragadó emlékezés ereje. Elmoudom, hadd
fürödjenek meg olvaaólnk ÍB a hószínű tuzta, imádnagyanyáink viselték. A kacérsághoz éa a mo- pedig tudják, hogy mi jó éa azép nekik.
ságos gyermeki lelkek kegyelemteljea forrásvizében.
dernséghez való ilyen teljes hűtlenség, ai egyViseljék egészséggel 1
(a. 1.)
Qyergyóremetére szólított a köteleBB g. Vasárnap
szerűségnek ez a kihangsúlyozása teBzi feltűls ott ért. Legoépaaebb cslkl közaég, három ssentmlsón
nővé afiatal asszonyt, akinek halk mondatai s
ia asnfoláBlg megtelik a nagy templom. A kösbeeső
H Í R E K .
egédz viselkedése igy egy olyan nőtípust hoz
mlae 9 órakor az u. n. .gyermek-mise". Ezen csak
—
Halálozás.
Öav.
Vákár
Lászlóné
szül.
-.özénk, amelyről márkáit hittük, hogy végkép
iakoláa gyermekek vesznek részt. A gyergyói nagypen kiveszett, mint valami nemes madárfajta, Bogdán Veronika 79 éves korában, folyó hó községek ezen dicséretre méltó szokásáról hallottam
már Láazló Ignác fóespereB úrtól, mégis mélyen
amelyet kiirtott aa emberi erőszak, vagy amely 4-én este beállott azivbénulás következtében ugyan
meghatódtam, mikor a hatalmaa templomba belépve,
hirtelen
meghalt.
Temetése
folyó
hó
6
án
caü
Kevésbé volt életrevaló a igy elfoglalták helyét
csnpa ssékely ruhás falusi gyermeket láttam as ösaaes
a színesebb tollazatú, hangosabb és éhesebb törtökön délután 6 órakor, örmény Baertartás padsorokban, szentélyben, mellékoltárok előtt; de elfajok. Egy pár percig elnézik éa elhallgatnak azerint ment végbe, nagy részvét mellett. Az foglalta a templom legutolsó férőhelyét ls az átló gyers talan edesanyjuk jut az eszükbe, da aztán elhunyt nagyasszonyt, közvetlen hozzátartozói, mekek Bzorongó tömege, önkéntelenül ls felkiáltottam
újra bangosabbak lesznek, szó! a rádió és tán- a Vákár, Csiky és Lázár családok, valamint a templomi bejáró előtt:
— Istenem 1 Mennyi aok drága székely gyermek 1
colni viszik a társaságban lévő modern fl»tal kiterjedt előkelő rokonsága, mint igazi anyát,
Boha életemben ennyi kerekfejtt, értelmen arca,
iacyokat, akiknek körmük fehérré fakult s szá- nagyanyát, testvért éa jó rokont gyászolják, egéazségeB
gyermeket együtt nem láttam. Taiáo míg
akivel
egy
példáa,
családjáért
élő,
becsületes
juk színtelenné vált az örökös lakk és rúzs
a katholikua nagygyüléB alkalmávai Caíksomiyóa, a
kegytemplomban. Lehettek vagy 1200-an. Piroiposagáa
Matt, amiket hi soká használ valaki, elvesei az munkásélet költözött el az élők Borából.
szomU, eleven életgyermekek. Külön a fiu*'
!.'let természetes Bzineit.
— 50°/o os kedvezmény. A Oyilkostó,csillogó
külön a leánykák.
>
Csak pillanatra borult el az arcom, amikor ruháMost már senki sem törődik a szürke, fiatal mint üdülőhely (localităţile climaterice) ebben
nővel, aki a dívány sarkán ül és némán issza aB évben is megkapta az 60% os utazási ked- zatukat vettem azamügyre. Da essembe jutott, ssékely
ezsk, lerongyolódott, sokat küzködó, nélr'eketéjét. A háziasszony ül mellé udvsriasság- vezményt. A kedvezmény junius hó 1 én kez- gyermekek
külöző, a gyermekáldást még la megbecsülő székely
dődött
ea
tart
szeptember
hó
30
ig
bezárólag
a
>ji és próbálja szórakoztatni. Senki sem kíváncsi,
aaülők gyermekei. Bizony ízagányesan voltak öitözva.
hogy mi a véleménye háborúról ÉB napi szen- következő módozatok mellett: Minden, Oyergyó- Többen foltozottan, rossz lábbeliben, d* minden ragyogó
zációkról, könyvekről ésfilmekről és aa egéaz szentmiklósra váltott jegy érvényes a vissza- tiszta volt rajtuk, mint fénylő ssempárjuk ártatlan,
• ,etrol. Táncolni nem kéri ful aenki, mert a utazásra, 60 kim. távolaágon belül azonnal és hófehér kristály tekintete.
A leánykák egyik padjora belső végén hsiyetnva'&bb férfiak kissé félnek tőle, tu'aágoean boríték (plic) nélkül. 60 kim. távolságon felüli kedtem
el az9rényen, valahogy ne kellek feltűnési.
helyekről
érkezett
utasoknak
a
megváltott
jegy
.uzieletreméiló. Kártyázni hívjak, de azt mondja
Igy la gyanakvó tekintetek értek. Magkezdődött a
mellé
borítékot
ia
kell
venni
azon
az
állomáson,
azolid mosollyal, hogy nem ismeri a kártyát.
csendaa Bsentmlse. Dr. Hailanda Jánoj plebánúa mondja.
ahonnan jött, amivel aztán innen, vagy más 60°/,- Közben Mltá'y Imre éz Fábián Mlháiy segédieiköszek
Most már csodabogárnak nézik s mialatt a OB kedveaményt élvező helyről caak 8 nap el- valamint Borbáth József főkántor tartják fena a rendes
rádió bolond amerikai jazzt harBOg, teljesen telte után tud viaazautazni. Kivételt képeznek éB fegyelmet.
A gyermekek kezében Ima- ÓB ónekesköm v. Címe
megfeledkeznek róla. Egy modern,fiatal lány a szombat, vagy ünnepnapokon váltott jegyek,
odasúgja partnerének. Nem tudom mit szeret amelyek boríték nélkül is érvényesek, ha az .Egybegyűltünk I" Aatán Borbáth kántor ha^uo meg
a lapszámot, könyvlapok halk nessazéee h<vUi : ajta az ura, olyan szimpla. Igy mondja: saimpla illető, az ünnepét vagy vasárnapot követő nap mondja
szik egy pillanatra B aatán a főkántor egyetlen Intéezzel azt hiszi, le ÍB tárgyalta a szürkeruhást (hétfőn) éjjel 12 óráig visszaindul. Fontos, a sére 1200 gyermek ajakán — orgonaklséret n jlkü! —
felcsendült egy áhílatoa egyházi eoek... Magasan szárViszonyt, aki nem érdekes, nem mai, nincs itt megváltott jegy megőrzése.
nyalt az ég falé. Éreztem, hogy az Ur odaf jni a felbök
j^mmi keresnivalója s meg ÍB látszik rajta,
— Bncarest hónap. A minden évben felett tekintetével megsimogatta miadi&lE ez^kily
hogy nem érzi jól magát éa caak az ura kod- megrendeaett
„bucureşti hónap" és „könyv-hét* fiacska éa leányka födetlen, buksi fejét s jóságos atyai
éért jött le ma este.
folyó hó 5 tői kezdetét vette, amely junius hó szolid lélekkel, a templomi ablakok salnas Uv gf <stPillanatnyi feltűnést keltett B az'án elfelej- 20 ig fog tartani. A Gfr. vezérigazgatósága erre minyelre hulló ragyogó napsütés szárnyán IÍZJV.Ú,
hogy jólesően tudomásul vette, meghallgatta a ragaszjiték. Mert mi már ugy hozzászoktunk, hogy az időre ia 50°/« ot engedélyezett. Az elutazás- kodó,
harmatos gyermekszívek tiaata, sujérjótaijoa
minden kendőzött, hamis, gépi és más, mint a nál egéaa jegy váltandó éa egy boríték (plic), vetéBbe zsendült Imáját...
valóságban, hogy megijedünk attól, ami termé- amelyre aa illető nevét, jegyszám és dátumot
Színt Lánárd francia apát, a köaség és a HÍ apóra
szetes és csakugyan olyan, mint az élet.
aa elindulásnál a pénztárnok köteles feljegyezni. gyermekáldás védőaaentje atyai meleg tekintettel simo(M. L.) Viasaautaaásnál — ami 6 nap múlva érvényes gatta szemével a főoltárról szarattpit...
Majd ének után egy tiszta, csengőhangu kia l^ány
— ezeket csak Buourestiben láttamozzák. Az kezdésére,
gzipen hangeu'yoava, azavalókórusazarüen
ilyen
jegyekkel
nem
lehet
megszakítani
az
utaharsant fel a mlseréBzl közöa Ima...
A nöi divatszeszélyek csodái.
zást. — Aki szombaton indul éa hétfő éjjel 12Aa áhítat friss Illatos, ssüsfehór rózsabimbó!
Elámul az ember, ha a technika csodáit ig viasza ia tér a fővárosból az 7&°/(-oa ked- nyiladoztak
látja, de sokkal bámulatra méltóbb az, amit a vezményt kap, vagyis aa indulásnál megváltott kertjében. eztán tovább a gyermeklelkek tarka virágos
női divat terén kitaláltak. Amikor először lát- féljeggyel a fennti módozatok mellett viaaza
— „Uram Jézus Krlaztua I Te mondád: hagyjátok
tu'< meg a kirakatokban a coturnmszerü uj ia jön.
a gyermekeket hozaám jönni éa na tiltsátok el tőlem.
Odabajtjuk fejünket.forrón dobogó Ssent Szívedhez"...
t ői cipőket, nem hittük volna, hogy akad olyan
Iskolai hirek. öasaea iskoláinkban,
Az áhltatsaerü elfogódottság megharmatosltja
nő, aki viselni fogja a magasan feltöltöttaarku
a háláa köszönetet mormol ajakunk:
ortopíd cipőhöz hasonló va'amit, azután belát- befejeződtek a tanitáaok aót a viaagák is. A ssemünket
— Ml, BB élst nagy gyermekei, akik korán derehirtelen
rövidséggel
befejeaett
tanév
ünnepélyes
tuk, hogy tévedtünk. Az uccák teli vannak ilyen
sedő fejjel, a tülekedő, önző, rohanó, kavargó, küzdelcipőket viselő nőkkel. Vannak még ilyenebbe- évzárója 9 én, vasárnap lesz.
mes életsorsban csupán kis gyermekeink tlsata kék—
Haláloa
baleaet
a
aaénbányában.
Ilié
ket viselők ia, mert közben ez a divat is fejszemének biztató tekintetéből meríthetünk erőt, kitárTeodor
35
évea
Balonalai,
hicaumegyei
Illetőségű
munlődött. Az első ilyenfajta oipők legalább egy- kán a darmaneati aaénbányában dolgoaott. Munkaköa- táét, reményt, örömet, háláa salvvel megkössönjük a
Istennek, aa 0 lélekformáló BBolgálnak éa
szinüek voltak. Aa ujabb cipőcaodák Barka ezer- ben i n szénnel terhelt kocal kiugrott a sínekről éa jóaágoa
nektek
aaékely
gyermekek, hogyha caak rövid Időre
féle színben pompázik, kiugráaok éa bemélye sa éppen ott dolgoaé munkáat valósággal felhőn lepi- la Jobbakká, tisztábbakká,
gyermekiebbé tettetek...
dések vannak rajta. Még jóformán el ae oao- I totte. Beaaállitották aa Itteni kórbáaba, abel 5 napi
Albert Jttvin,
Ualódáa
utáa
aérttléaolbe
belehalt
dálkoahattunk eaeken a oipőkön, amikor ujabb
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I. Endretői — Set. Laezloig.
Amint előző közleményünkből láttuk Sít. latján
» magyarok elBŐ királya 90 éves korában 1038 aug
16 én fiu örökös nélkül balt el. Emiatt válságos idők
következtek a nemzet és keresztény bit életére, Nem
volt senki a rokonságból, aki követhette volna a trónon.
Elsősorban unokatestvére Vazul jött volna számításba,
de ó pogány volt. Majd bele is keveredett egy litván
ellen tervezett merényletbe, amiért látván megvakittatta
éa 3 fiát Eadrét, Bálát ós Leventét Lengyelországba
száműzte.
Ilyen körülmények között került a magysr trónra
látván nővérének, Draeolo O.tó velencei dogétól való
fia, Péter, atit egy III. Henrik német czászár elltn
viselt gyászoavégti háborúja miatt elűztek és Aba Sámuelt vá'asztottak királynak, aki latvén nővérének volt
a férje. Rivid uralkodás után a már emiitett ménfői
csata utáa H nrik német császár Péteri másodszor is
a magyar trónra ültette, aki Atta Sámuelt kivégeztette.
Péter másodszori uralma nem tartott bokáig. A
nemzet elűzte és mint megvakított fogoly fejezte be
űietét
A megvár trón igy ismét válságba került, litván
baláia után 6 évvel mar negyedszer. A trónra ezúttal
fidégi Árpád rokon kerül és pedig Vasú nak a kü.fó.dre
száműzött fiát I. Endrét (1046—1060) hozzák haza.
Endre Lengyelországban keresztény lett. Tóié remélték
nemcaak ar ország függetlenségének a nemet hűbériség alól való felmentését, de a kereszténység kiirtásai
is. Az ország lázadágba borult. Vata puszliló msgvarjai
Gellért püspököt Is a Dunába taszítottak. D-. Eadre
bölcs számiiással leverte a pogány iáz&dast. M«jd ezutén érintkezésbe lépett III Henrik császárral es ügyes
politikával sikerült e,odázni a vele való fegyveres leszámolás). Közben hazahívta Béla öccaét, akivel orosz
szokás szerint megosztotta országát is és akiváló Bélával megerősítette katonai hatalmát is, Ezek után
1051-ben és 1052-ben Béla hadai Vértesnél, majd Pozsonyaát súlyos vereseget marnék Henrik császárrá.
B jke azonban caak 1058 ban köttetett, amit or Endre,
a 6 éves fia, Salamon számára feleségül kérte H>nrik
14 éves leányát — Juditot, ^zzal a békével vegetért
Németország hűbéri igénye M gyarországra, de az uj
rokoni öaaseköttetés iámét uj alkalmat szolgáltatott a
németeknek, az ország belügyeibe vaió beavatkozásra»
Endre ugyanis még fia születése elótt azt ígérte
Bélának, hogy ráhagyja az országot. Fia születese után
azonban megváltozott a he yz:t. Fegyveres csszetüztsre
is karúit a sor a ket testvér között, a koronás király
és a legendás hírli hadvezér hozott, amely Bala győzelmével végződött 8 a foglyul esett E^dre király, akit
manekliléB közben lovai össze.ipcrak, 1060 ban meghalt. Utána B)!H követte a trúzon, aki csak 3 évig
âlte tul bátyját. Rivid uralkodása alatt bíhorut viselt
a némeíeekel, bsr ónként fe'aj^n otta trónját, a még
apja eletében megkoronázott s Németországba menekült Salamonunk, akit a németek fegyveres erővel
hoztak vifcszr.. Bála ezt a csatát elvesztette és azt o°m
IB sokkal élte tul. IV. Hanrü, Fehérvárra kísérte Salamont éB ott Umét roegkoronás'a. Ezzel hslyreá'lott s
béke Nametorf.zággal a teídetét vette S ilamon béketien uralma (1063—1074) Bela fiit — Gaza, L4>z ó és
Limbert kiegyezlek S jiamoaual s egyldeiţ négy voit
az egyetértés az uaokatastvérek között. Kizöaan ver
tek visaza Erdélyben » kelatról betörő azokat, vagy
fakete kuookat. A« erdélyi Caerha'om melletti ütközetben alapította meg vitézi hirne7ét Béia második fia
László, aki Szent László néven irta be később nevét
nagy királyaink sorába. Ebben az időben került magyar
késre Nándorfehérvár ÍB.
Az orazágot alig védték meg a délről éa keletről
veazélyeztaió ellenséggel szemben, máris összevesztek
a király és Béla fial. Fegyverre került a sor és a
Mogyoród mellett lefolyt caatát Salamon elveszitre,
trónjától megfosztották.
Gaza következett a trónoa (1074—1077), akina'í
előaiör az eiüzött S ilaroonnak a sogorával IV. Henrikkel kellett megküzdenie. Majd VII Gergely pápával
kellett elismertetnie magát. Közben VII Dahasz Mihá y
bizánci Ciászér koronát küldött G'zácak barataága
jeléül, amely ma a Slilveszter-féle koronával összeforrasztva aaaak alsó részét képezi.
Gsza és Salamon között békéltetést kezdett különöaen a pápa, amelynek során Giza már-már hajlandó
is voit a trónt átedal a Pozsonyban tartózkodó Sa'amonnak, amikor hirteien meghalt. A nemzet köivéleménye ekkor egyhangúi ig László mellé állott és 1077ben királlyá valaez'.oita, — akinek csaknem 20 évig
tartó uralma aia'.t ismét békés, alkotó korszak következett a nemzet életére.
— Ha a tavirat szövege elváltozik. Guttman Imre bucureşti kereakodó Tibor nevű fia 1936-ban
aradmagyel rokonaiaál nyara t. A gyermektől ety pár
hátig nam kaptak levelet és a* agzódó aiülőt kértak,
hogy sürgóaen adjoa h rt magáról. Erre az aradi rokonoktól a következő szövegű távirat érkezett a szülők
cimére: „Tibi este moarta, vins', ami magyarra fordítva azt jelenti: Tibi halott, gyere. A kétségbeesett
szülők azonnal rohantak gyermekük koporsójához- Ott
az a kellemes meglepetés fogadta, hogy a Tibi fiaknak semmi baja nincsen. A Tibi rokonai ugyanis a
következő szövegű táviratot adták fel: „T.bí este foarte
blns", vagyis magyarul : Tibi nagyon jól vzn. És a
•Tibi este foarte oinfa" szöveg a távlráiz kezén elváltozott „Tibi este moarte, vine" re. — Természetesen
Guttmann Imre beperelte a postát és meg is nyerte
a pert. A posta vlszoat Guttmann Olga kürtösi poslakezalő és Joanas O.ga aradi, távirdáss ellen Indított
vlazontkereaetet.
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LAPOK
Jó családhói való But felveszek tanulónak, Dijbuki'
kereskedő, Obimesfnget
Vém^Vs^'5

Uj rádió szaküzletemben

cnak

fe^eyk

yv irM-e

*

szorgalmai ű >f, Dróc«a Imr-, Csíkszereda
MEGHÍVÓ.

elvállalok bármilyeo javítást.
Akármilyen t'pusu és bárMtől
vett rádiókat leggyorsabban
javi»ok

Uj, iiao teljesilniéüíü aktamulatortöltö
töltést leggyorsabban végzek.
Minden akkunulatort azoccsl
toltésra kapcsolok.

Rádió Vécsey
Morourea-Ctuo, Str. I. C. Bratianu 46
az Ori Kaezinó épületében, a régi üzlettel
szemben.
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A Szépvizi Első Takarékpénztár Részvényükaz 1939 üzletévről
Xlll-ik évi rendes közgyűlését
Szépvizen 1940 évi junius hó 29-én délután i órától
kezdödöleg, az intézet helyiségében tartja meg, r,
a részvényeseket tisztelettel meghívja.
Tárgysorozat :
1. Elnöki megnyitó, a szavazati jogok igazol jnak számbavételére három tagu bizoifság, a kuz^y
jegyzőkönyv hitelesítésére ket részvenyes kije,
2. Igazgatósági jelentés az 1939 üzletevrol
3. Felügyelő bizottság jelentése.
4. Zárószámadás előterjesztése és a mérleg
állapítása.
5. Határozalhozalal a 2—4 pontokra vonatKoz. . ^
és a felmentvény megadása iránt.
tí. Indítványok.
Az alapszabályok 17. §-a szerint a halán
képességhez legalább 2000 részvény képviselete
részvényes személyes jelenléte szüksége».
Frumoasa—Csikszépviz, 1940 évi junius hu
Igazgatósa^
Cassa de Păstrare S. A. din Ditráu, Jud. Ciuc

— RÖVID HÍREK. A nyugati nagy háboiu első
menete a német hadsereg kétségtelen fölényével és |hatalmas
győzelmével véget ért. A német haderő huszonöt nap alatt
elfoglalta Hollandiát, Belgiumot, bekerítette, tönkre verte az
az angol expediciós hadsereget, mélyen benyomult hazak
Iranciaországba és a szövetségesekre olyan csapást mért,
Înscrise in Reg. Bancar sub Nr. 1'. s. 2(19U4. Jüil. Ci„
melynek következményei kiszámíthatatlanok. Az angol expe
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diciós hadsereg roncsait sikerült ugyan visszamenteni f
Activ. Cassa: a) Numerar electiv Lei 2">.>iy
szigetországba, de több mint nyolcvan hadosztály hadianyaga Portofoliu de titluri: 1. Titluri româneşti: 1. Cu \
került a németek kezére és a foglyok végeláthatatlan tömegei
fix: a) Efecte publice v. n. Lei 5,00U.— In portul
menetelnek a német fogolytáborok felé. A német jelentés
B 4,400.— Portofoliu de scont: I. Plâtibil in ţar,
szerint eddig 1 millió kétszázezer togoly került a németek
Cambii fără garanţie în portof. Lei34,83 l J.- b) Ca:
kezére. A német haderő 25 napjának ez a teljesítménye
páratlanul áll a hadtörténelemben. — Abból az alkalomból garantate cu ipoteci. In portof. 174,020— Lei. i
hogy a németek a történelemnek ezt a legnagyobb csatáját Lei 20«,859.— Debilori: 1. Din ţară: a) Debitori gd
taţi cu garanţii diverse. Cambii de circ primite din ..
befejezték, Hitler vezér éa kaneellár kiáltványt intézett
német néphez. Elrendelte, hogy egész Németországot ki- In portof. Lei 106.412 — Creanţe in conversiune cum
lobogózzák és három napon keresztül minden harangot meg- Legei din 7. IV. 1934. (cola redusă) Lei 2,134,'U.
kondítsanak a német katoua tiszteletére. A kiáltvány ezekkel Imobile: a Pentru locuinţe funcţionari Lei D2..ju,
a sorokkal zárul: A liarangzugás fonódjék össze azzul az bi Alte imobile Lei 51,390.— Total Lei 143,by
imával, amivel a 'német nemzet most újból követni t"gja Conturi diverse debitoare Lei 110,0to — Conturi iu . •
Bait. Mert ezen a reggelen a német hadosztályok és repülő lori (debitoare Lei 7,135,— Pierdere: a Dm J .,
rajok ismét elindultak, hogy folytassák a harcot a szahai curent Lei 82,141,— Tolal general Lei 2,823,514.
ságért és a német nemzet jövőjéért — Amint a német
Pasiv. Capiul social Lei l,ti00,000.— Fondir.
vezéri főhadiszállás bejeleutette, a német haderő a belgiumi rezervă: a) Rezervă legale Lei 540,551.— Fond.ir
győzelmek után ujabb fám..dásba kezdett. Az uj támadás amortisment: a) Pentru creanţe dubioase Lei 124.U>
junius 4-én hajnalban kétszáz kilométer szélességben indult b) Pentru imobile Lei 8,7bb.— Total Lei 132,>
meg a tenger és a Maginot vonal közötti területen. A né Depuneri spre fructificare: I Dinţară: Depunori
metek ezt a támadást harcikocsik néikiil kezdték meg, i Pe termen Lei: 750.320,— Creditori: 1. Din ţara
régi módszerekkel. Tózérségi előkészítés utáni gyalogsági Creditori reduşi.Sold neexigibil. Pe termen Lei: uJ.'^
támadással indultak el a Somnie, az Oise és Aisne tolyók Conturi diverse i creditoare) Lei 287.071,—Contu:
közötti területeken. Az eddigi eredmények azt mutatják, sitori (creditoare) Lei 50,028,— Total genera.
hogy angolok már sehol nincsenek és a franciák egészen 2,823,514,—
magukra maradva harcolnak. — Magyarországon széleskörű
Conturi de ordine. Debit. Cauţiuni slalularc
mozgalom indult meg a mostani háborúban elesett rnSmet
47,000,—
Ipoteci, cesiuni, mărfuri şi garanţii divers
katonák árváinak Magyarországon való nyaraltatása ügyéhen
455,700.— Deposile de lifiuri şi alic valori in pá-:
—• Churchil angol miniszterelnök junius 4-én mondotta
alsóházi beeiédét, amelyben beszámolt az angol expedíciós Lei 222,041.— Tolal general Lei 724,741.
Conturi de ordine. Credit. Deponenţi de cam
hadsereg katasztrófájáról. Ebben tőleg azt hangoztatta hogy
a belga hadsereg fegyverletétele volt a vereség főoka. X^m statutare Lei 47,0o0.— Deponenţi de ipoteci, c,
tagadta a beszámoló a németek győzelmét, igyekezett meg- mârfuri şi garanţii diverse Lei 455,700,— Depune:-:
állapítani azonban, hogy az angol és francia katonák vitéz- titluri şi alte valori în păstrare, a) Din ţară Lei 22J
sége megakadályozta a teljes összeomlást. Végeredményben Total general Lei 724.741. ennek köszönhető, hogy mégis sikerült ü50 ezer embert
Profil şi Pierdere încheiat la 31. Dec. l'J5 '.
megmenteni és átszállítani a csatornán. Az angol miniszterDebit. Clieltueli de administraţie: a) Sala:
elnök 30 ezer ember veszteséget jelentett he halottakban indemnizaţie Lei 139,979.— b) Diverse Lei 11,1
és sebesültekben. Hadianyag veszteségünk óriási — mon- Total Lei 184 409,— Imposit şi taxe Lei 16,098 — i
dotta Churchil. Majdnem ezer ágyút vesztettünk, hátrahagy- general Lei 200,507.—
tuk összes szállító és páncélkocsijainkat. Mindaz, ami törCredit. Report din beneficiul anului preced
tént Franciaországban és Belgiumban, az óriási vereséget 46,092.— Dobânzile încasate: a) Dela porto:",
jelent. Churchil igy fejezte be beszédét : Tovább harcolunk. scont Lei 3,192 — b Dela debitori Lei 58,0'J-I.
Minden áldozatra készek vagyunk. Soba nem adjuk meg Lei 61,286,- Venitul imobilelor Lei 7,000.
li.
maguukat. Még akkor is, ha az anyaországot igába hajtják
diverse Lei 3,988. — Pierderi: (Pierderi anului c.
és kiéheztetik — amit egy pillanatig sem hiszek — tenLei 82,141.- Tolal general Lei 200,507,—
gerentúli világbirodalmunk, amelyet a hatalmas angol tlotta
Ditrău, la 31 Decemvrie 1939.
véd, folytatja az ellenállást, aniig az Újvilág hatalmas erejéConsiliul de Administra
vel a kellő időben közbelép az llvilág felszabadításáért és
Grefa Tribunalului Ciuc Secţia Firmelor.
megmentéséért.

Prezentul bilanţ şi contul de profit şi pici >
vizează de noi, pentru a se publica in Monitor:
— Gazdakörök és közbirtokossáj/ok ft'Jyct- cial şi în Buletinul Oficial Bancar.
tnébe .' íizászvidekröl
hozott, fcivaioan sikerült
Mercurea-Ciuc, la 20 Maiu 1940.
nemesitéiű 0 hónapos, igen szépen fejlett fehér
Judecător,
Grefier.
kan eladó Oyönös Gyulínál Csíkszeredában.
Indescifrabil.
indesrilrabil
— A vilsg vallasi statisztikája. Az 1939.
évra voaatkozi egyházi évkönyv renddvül érdetes
világvallási statisztikát állított össze, amelynek főbb
számadatai » kővetkezők : A föld összes lakosságé
kereken 2 122 668.000 Eaek körül a katolikus egyhás
agja 398,277 000, pro:estáns 201 millió 868,000, orth.
161,305 000, egyéb kere^ténv 9 348 000, zsidó va'ásu
19 891,000 mohamedán 296 177 000 hindu 252 462000,
budbista 180 990 000, cfntol'ta 18 800 000, egyéb keletázsiai vallanok itovutője 393 000 000, egyéb pogány
115 millió 828 000, felekezeten kívül és nincsen róla
adat 77,742.000. — Siázslékbun kifejezve a katolikusok a föld lakoaaágáaak 18.8 százalékát tesrk ki, a
protestánsok 9 5, az ortodt xik 7 6 százalék, egyéb
keresztények 0.5 Bzázalékát. Tehát az ösazes keresztények 364 százalékát teszik ki az emberiségnek. —
A nem keresztények százalékos megoszlása: zsidó
Villásnak 0 8, mohamedáaok 14, hlnduisták 11,9, budblaták 8.6, sintoisták 0.9, keletázsiai vallások 18 5.

egyéb pogányok 6 4, felekezeten kívüliek 3 6 asáaalék.
...

MM.a kSl

Gyakorlott varrónő iu^nym°^n

fele női ruhádat divatlap szerint Hasakhoz ÍB elmeii.
vidékre is kiutazik. Cime a Vékar-üzletben
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Marcurea Cluo, I. O. BratUau (Ólma*zium)-tuooa m . az., a Sörház kőselebea.
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