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Székelyek nagygyűlése

Szí J^níaf napja a somíyói fiegyíempíomóa

n.

Az elmúlt bit politikai eaeményekben dúsan
minden pünkösdi bucau, mely Csikeomlyóra a Bzékelyek
Juniua bó 13-in aaent Antal
napját nagy
Nagyasszonyának lábalhoi tereli óket. Igaal eokadalom ünnepélyességgel fogjuk megülni a kegytemplom- keadődött. A legérdekfesaitóbb politikai harcnak aa
ea, a lelkek nagy találkozója, melyre a aaent BÍŰI ban. Ez a templomi ünnepiig lett a kilenokeddi egéaa világ előtt a francia kormányválság bizonyult.
.A győztes" Franciaország belpolitikája ma semmivel
meghívja bensőséges aieretettal a székelyeket. BI IB buosuk bete jótéte ia.
sem nyugodtabb, konszolidáltabb, mint legyőzött ellenjön a kőiéiből minden épkéilábn ember, caak a háaD.
e.
8
órakor
etendet
szentmise,
10
órakor
őriők maradnak otthon: ai öregek, betegek éa apró ünnepi mise, ennek végén szantbaszéd éa virág feleié. A kormányok egymást váltják, ujabb és ujabb
szanálási klBérletek történnek s kőiben a katasztrófát
gyermekek. A távollabbak küldöttségeket menesztenek megáldát.
sejtő külföldi nagy tőke fejvesztetten vonja kl aranyalt
a S.úi Márléhoa, hogy kéréseiket tárják fel előtte.
Egét* délelőtt gyóntatunk!
a pénzügyi zavarokkal küzdő állambél, melynek költSikadalom, de egy akaratuak, egy ailv-lélek aaegéss,
Délután '/a 7 órakor a gyermekek
m eg- ségvetését a hadikiadások teljesen aláásták. A kormányegygyé olvad Imájuk és énekük: a saent SZŰÍ dicséválság megoldása most még sikerűit. Bouisson vezeretévé. Egyformán tűrik el aa idó vlaaontagságát: hl- ál dáa a, utána veosernye.
deget-meleget, eiőt-napiütéBt, sarat-ssárazaágot, éhséSzülök! Hoztátok el gyermekeiteket, bogy tésével pártközi kormány alakult, amelyben a szoclállsget s szomjú lágot. Aa nt fáradalmát meg Be éralk, ritzetüljenek a nagy csodatevő áldásában. Ez a ták és kommunisták kivételével minden párt képviselve
feledteti velők aa a goidolat, hogy haaa mennek, ott- atent áldás egyúttal náloga it annak, bogy Szent van. A két munkáspárt távolmaradása Igen kellemetlen
helyaetbe hozza aa uj kormányt legnjabb éa leghatalhon leaanek, besaélgetnek, jól klbeBzíl k magukat égi, Antal külőnőa pártfogásába vetzi az ő kedvenoeit,
édes Anyjukkal.
a gyermekeket, akikért annyi csodát eszközölt ki masabb szövetségesével, Orosaorsaággal szemben. —
Pedig ea a szövetség életfeltétel Franciaországra néave.
Ekkor lehet látnl-hallanl, hogy lud egy nép Imád- az Istentől.
Bem jellemzi jobban, mint aa, hogy e szövetség
Aki otak tebeti jöjjön el it regyen részt az Mi
koanl, miként tudja anyját saeretnl. Anryl mélyBég:
létrejött annak dacára, hogy Laval és Satalln moszkhit blaalom; akkora magaaBág: áhítat, áldoaatkésaBég ünnepségeken.
vai találkozáaakor nem tudtak megegyeanl a kommunyllatkoilk meg pár nap alatt, hogy minden Biemlélő:
Sumuleu, 1936 juniua 5.
nista propagandának Franclaoraaágban való beszünteellenség-jóbarát tisztelettel bájol meg ea előtt a megtésére nézve. A szövetségnek ilyen feltételek melletti
A Ferenorendiek.
győiődéaael vallja be: .aa nem lehet, bogy ész, erő
megkötését Is nagyban siettette aa a tény, hogy Anglia
éa oly szent akarat hiába sorvadoaaanak egy átok tuly
Hitler háborús beszédére nem nyllatkoaott elég hatáalatt; még jőni kell, még jőnl fog egy jobb kor, mely
rozottan, vlBaont Orosaország előtt la ott van a kétután buzgó imádság epedea saáaearek ajakán*.
oldali megtámadtatás vesaélye német és japán részről,
Eleő pünköadkör aa apostolok együtt voltak a szűnjön meg egyazer már ezen az agyonnyomoritott földda- ami végzetes lehet aa oroaa politikára.
Boldogságos Bzúi Máriával az utolsó vacsorateremben rabon. Találkozzanak végre a aiivek az egymás iránti megOőring balkáni útja. Aa oroaz francia szerződés
és várták a Sientlelket. Minden évben ÖBaaegyülnek becsülés és a felebaráti szeretet lálekmentesitő hullámzásáa székelyek a somlyói barátok szép, nagy templomá- ban. l-egyen ur rajtunk a jobb érzés, acélpajzsként mered- fontosságát bizonyltja aa a tény, hogy ennek ellenBulyoban az liten Anyjának csodás szobra köré a várják a jen az uszitók elé, melyről lepattog minden támadás, melyet aására Giring porosz külügyér azonnal a Balkánra
Szentlelket. Soba nagyobb szükség nem volt rá, mint nem rághat keresztül-kasul az alattomoB uszítás szuja s utazott a német érdekek ottani kiépítésére. Román lanem pusztíthat el az elfeledés rozsdája Bem.
pok szerint G'irlng Magyarországnak Ígéretet tett, hogy
napjainkban
Ez az év a fellobogó gyűlölet lángok, a marakodás, Horvát Szlavónia egy részét visszaadja és cserébe
Nem bánt ea senkit, egy falat kenyér, a mindent elnyelő falánkság jegyében indult. A többségi Jugoszláviának gazdasági engedményeket tesz. Franciamadarat IB lehet fogatni vele. ba értenek a nyelvén nép egyes politikusai kihasználták a hosszú politikai küzdel- országban aggodalommal flţyelik Jugoszláviának a
s Bzlvéhea tudnak saólnl-férkőznl. Aranyat megér aa mekben megszerzett babérokat a nevüket, multjnkat megta- németekkel való kac >rkodását, amelynek sikere a kisügyesség", mert helyén áll az esze békében és bajban. gadva, oda dobták magukat a legkönnyebben megazerezhett) antant összeomlását a a franciák balkáni politikájának
KAJ a székelynek az Igazságtalanság, hogy máskép diadal, a népvaditás mezejére. Erdélyből indult ki ez a csődjét jelentené. Qöring Bu'gárlát ia meglátogatta B
kezelik, minthogy azt megérdemelné, nem egyenlően mozgalom. Abból az Erdélyből, melynek egész történelmi ott Igen meleg fogadtatásban résaeBÜlt, Bőt Ígéretet
bánnak vele. Ezt jött elpanaszolni édesanyjának, meri múltja a szabadságért, kulturáért való küzdelmek szakadat- kapott arra néave, hogy Borlaa király Hitlerrel Isaemáshol 1nem hallják, vagy félre értik szavát. Hogy lan láncolata. Erdély szabad földjén talált menedéket mindig mélyea megbesaéléaeket folytasson. Göring terve aa
megkérj ) az Isten-Anya a Szentlelket, bogy aa igazság az, akit azabadság szeretete miatt üldöztek. Erdély hegyei volna, hogy aa orosz-francia szövetség és az érdekkölelke szállja meg a népek vezető t, országok Intézőit, mentették meg a népvándorlás viharainak sodrából a román rükbe tartozó caeh-román blokk ellensúlyozására létrevilágOBltsa meg elméjöket, erősítse mag akaratukat, népet a ugyanazok a hegyek adtak menedéket Csaba hun- hozza a Balkánon a lengyel-magysr-bu'gâr, esetleg
ha netán az eredeti bűnön kívül aa emberi gyarlóság, jainak, a székelyeknek. Ugyancsak Erdély őrizte meg leg- jugoszláv és görög hatalmi csoportot,
Bővén szenvedély a tu'zó nemzetleskedés láza folytán tovább az őspogány vallást, hogy aztán legerősebb védbásIngatagabbak lennének B erélyesen vezérelje őket a tyájává váljék a kereszténységnek. Erdély adta a magyaroknak Dózsa Györgyöt a a románoknak Hóra-Closca-Crisánt.
méltányló osztó-Igazság útjára.
Olasz—angol ellentétek. A két európai blokk
a szabad, védett földre menekült a Habsburgok
Az Igazság lelke Így vigasztaló Íz lesz a sokat Erdélybe,
üldözése elől a kuruc szabadsághős s ez volt menedéke, helyzete cstk akkor fog tisztázódni, ha e'dől a még
szenvedett székelységnek, mert bánata bizony jobb oltalmazó helye a fanarista görögök kegyetlen sanyargatásai egyelőre mindentől távolmaradó Anglia és Olaszország
Borzot, fehérebb kenyeret, megértőbb bánásmódot elől menekülő román bojárnak ia. E iöldön találkozott a hovactatlakozása. Anglia politikáját mindig a józanság
megér,
szabadság minden rajongója s ezt a kicsiny országrészt és a báttérbenmaradás jellemezte. Nyílt állásfoglalást,
Soktdalom a pünkösdi buc u, szent földnek tekintette mindenki, aki feltudta fogni a sza- erőszakos beavatkozást őtőle csak abbén az esetben
mert cserakeresked^B folyik, bűnbánó könnyel bocsá badság eszméjének nagyságát. Miért akkor most e változás'/ lebet várni, ha érdekei közvetlenül veszélyeztetve vannntot vesznek, n?héz, fárasztó zarándoklattal irgalmat Miért kell megtagadjuk önmagunkat s az egész történelmi nak. E;yalőre még az a helyzet, hogy sem Francia,
vásárolnak, földet cserélnek be I-tennél égért, mulan- multat ? Csak egy kia gondolkozásba, egy kis józan belá- sem Németország felé nem nyilatkozott. Valószínű,
dóságot adnak örökkévalóságért.
tásba kerül, hogy újra önmagunkra találjunk B úrrá legyünk hogy Franciaországot fogja támogatni, mert az abesszin
kérdésben ellentétbe került Olaszországgal. Olaszország
E mennek fáradtan, gondsulytottan, szegényen, az elazabadult indulatokon.
be'ső bajairól a figyelmet eltakarni akaija a ezért terkönnyes szemmel, búiterbelten, visszatérnek kipihenve,
Az év első hat hónapja a gyűlölet jegyében zajlott le. jeaakedő gyarmati politikába kezdett. Szomálföldön sireményteljesen, lélek-gazdagon, öröm piros arccal,
megtlsztultan. Bucsuflába magukkal viszik aa otthon- Most, a második félév küszöbén, álljunk meg egy pillanatra került engedményeket elérnie Franciaországtól a szabad
maradottaknak a SÍÚI Anya béke csókját, vigasztaló éa szálljunk magánkba. Annál ia inkább, hogy olyan szépen keaet kapott Abesszínia felé is. Itt azonban szembekemosolyát, biztató szavát: nem hagylak el titeket, egybeesik minden ezen a félévet váltó héten. Most megy át rült Angliával, kl nem nézi jó szemmel az olasz tera tavasz a nyárba, mintha csak uj ruhát akarna ölteni az jeszkedést, mert az veszélyezteti az afrikai angol
virrasztva állok őrhelyemen.
ünnepi hétre. Az egéaz világ most ünnepelte a hősök nap- gyarmatbirodalmat. Azonkívül Abesszínia természeti
ját, azokét a hősökét, kiket elpusztított a politika, az anyagi kincseinek kiaknázására Anglia 1b pályázik. Olaszországban a aajtó Igen ellenséges hangulatot teremtett
a legszebb éa legtartóaabb érdek, a hamis jelszavakat okádó politikusok lelkiismeret- Angliával szemben B maga Mussolini is közeledést keUgyancsak e hétre esik a kereszténység nagy pünkivitelben a legjntanyoaabb lensége.
B a magunkbaszállást jelképező bucsuzarándoklat. S rea Németország felé, hogy az angol állásfoglalást
a r a k m e l l e t t e s z k ö z ö l a kösdje
most ünnepeli az ország királyának 5 esztendős trónra lépé- ellensúlyozza.

A gyüIölethintés

Könyvkötészeti munkákat

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.

sét, a nemzeti megujuláenak ez évben különösen nagy pompával megtartandó ünnepét.

Aki egy népet látni bkar lélekkel a magasba
Szálljunk magunkba e sok ünnepen, román és magyar
emelkedni, as menjen pünköidkor Cslksomlyóra.
J Jjj el lgaasáe Lelke, töltsd be a híveid, aa egész egyaránt. Ne bomoljon ránk a gyülöletlavina, a politika
emberiség Bzivét. Ta pedig aaékelyek Nagyassaonya: ezerszövevényü csalafintaságaiból s ne zúgjon kórusba a
jöjj Ta la köaénk, áld B vigasztald meg árva népedet: gyűlölet orkánja felénk a román sajtó hasábjaiból.
Dobja félre a többség ezt az utálatos gyűlölet köpö
Körösi Lajoa.

Háló, ebédlő ós iroda berendezések
a legegyaaerflbbtől a
legfinomabb kivitelig

ailyoa
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beaaoraahatók:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő UztMlték Mellett részletfizetésre la.
19-

nyeget s huzzu ki méregtogait az izgága uszítóknak, hogy
mi Be kényszerüljünk örökös panaszkodásra, sérelmek kiteregetésére B ne okozzon gondot a cenzornak az elszenvedett
kíméletlenségek fölötti elkeseredett kitakadásunk, vagy jogorvoslásért való kiabálásunk.
Fogjunk össze mindnyájan a második félév küszöbén,
tekintet nélkül fajra, nemzetre, felekezetre s vessünk gátat
a romláaba vezető gyűlölet hullámnak. Csak az összefogás,
az itt élő népek teljea egysége, összhangban való együttműködése hozhatja meg számunkra a békét, a fejlődést, a
boldogulást a utódainknak a gondoktól mentes, iellegek nélküli jövőt.

A belpolitika leguámottevőbb eseménye a románnémet kereskedelmi egyezmény megkötése, amely miatt
Manoleecu—Strunga kereskedelmi minisztert Igen sok
támadás érte. A román lapok szerint egy ilyen egyezmény több, mint véd- és decBzövetség és félő, bogy
emiatt az orosz-francia barátság veszélybe kerül. A
szovjetsajtóban már moBt ls varnak tiltakozó hangok
B maga Tilulescu Is kellemetlenül meglepődött, mikor
megtudta, bogy háta mögött a kormány egy tagja teljesen ellentétes politikát Ua. Szerinte aa egyezmény
u'at nyit a németek gazdasági terjeszkedésének a Balkánon s ugyanakkor Bzabadteret ad a nemzetiszocialista propaganda kifejlődésének. — Titulescu haragja
mindig vessélyt jelentett a kormányra néave

Ellenzéki gyűlitek.

A nemzeti paraaztpárt népes gyttlést tartott CaerR a k e t t h u r o a á s o k szakszerűen éa olosón. novltzban, ahol a párt egész vezetősége megjelent. A
Cim a kiadóhivatalban.
gyűlés jelentősebb eseménye Mlhalachenak a paraszt

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.
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Adót ázatni ezután vasárnap is lehet. A pénzügyjutalmául a cártól hitalmaa kiterjedésű birtokot kapott
a katbolikus egyházi vagyonból a lengyelországi Túrok- miniszter rendeletet adott kl, hogy az adópénztárak
ban. Mikor elfoglalta, megakarta hálálni a cár jóBágát. vasár- és ünnepnapokon délután 1 óráig nyitva tartsaöiazehlvta a birtokon lakó népet; Câupa szegény len- nak, mert Igen sokan vannak, akik fizetni akarnak
gyelt a igy szólt: „Mindnyájan kaptok tőlem egy-egy vasárnap, mert máskor nincsen idejük. - No no, talán
jó darab földet, caak vegyétek fel a katholikus vallás nem olyan sokan, mint E hogyan gondolja, pénzügyhelyett aa oroBZt". A szegény, nyomorult ÓB éhező len- mlnisBter ur. S a vasárnapi munkaszűnetról szóló törgyelek Így szóltak: .Felség, ha valaki lovat akar ve- vény az semmi?
lünk cserélni s a lován felül még ráadást ia ad, akkor
Lengyelországból érdekes birt közöl a Curentu'.
a ml Iovu'ik föltétlenül jobb az övénél. Így a ml val- A hlr szerint a varsói rabbi e'őtt megjelent Pinsk tarlásunk Is értékesebb lehet ez orosznál, miután fenség tomány egyik falujának küldöttsége én bejelentette,
még jó darab földet igér, ha vallásunkat fj!cs»réljük hogy a? egósz község át akar térni a zsidó hitre. A
az oroszokéval. Mi hát maradunk tovább is katholltu- rabbi utasította őiet. hogy kérjék ki a hatóságok beleaok, mint eddig.*
egyezését először. Miután a hatóságok az áttéréshez
Európa rohan a biztos puutuláa felé, állapítják aailgségas beleegyezést megtagadták, a küldöttség kimeg a tudósok. A szentatya, aki az emberiség ütőerén jelentette, hogy ők ugyia a szombatot fogják tartani
tartja a kesét a figyeli a beteg világ lázas megnyilvá- és zaldórlus szerint fognak élni.
nulásait, belekiáltja váteszl hengján a z lirzavarosvllágba:
Újítsunk meg mindent Krisztusban; még akkor la, ha
a megújhodás nyomán aa első századok vérzivataros
Korábban megírtuk, hogy a székelység fővárosáIdeje köszöntene rá a világra.
junius 28, 29 és 30-án a dalnak nagy ünnepe
P. Qábor Anasztáz. ban
lesr. M"girtuk azt IP, hogy a varseryen részt vesz a
ml dalárdáuk 1P. Most jelent meg a Dalosszövetség
körlevele, amely a verseny rendjét és az azzal kapINNEN-ONNAN.
csolatos ünnepségeket ismerteti. E-zerict jur us Üti én
Megélhetési különbség az európai államokban. délután félhat órakor a targul-muresi nagy állomáson
A londoni TimeB egy kla kimutatást közöl az turópai sorakoznak fel a dalárdák a onnan bevoru'nak a váállsmokban levő életviszonyok közti különbségről. — rosba. Az ünnepélyes fogadás a ref. kollégium udvarán
Szemléltető például az 0 lent i xpresz étkező koceljá fog megtörténni, amikor a koszorusleányok sz összes
nak ótlopját veBzI, abol egy és ugyanazon eb'd 0 asz- dalárdák zászlóit f«idlBzltik. Ugyanezen nrpon este
országban 2 60 dollár, Frarciaoráréghsn 2.40, N^met- 8 órakor a Dacszövetségnek rebdkivüll közgyűlése
oraaágban 2 Csehországban 1.75. Ausztriában 1.60, less, amelyen megtörténik a vera«nycEoportok beoszJugoszláviában 1.40, Magyarországban 1.25, Törökor- tása éa a dalárdák vtraeny-sorrendjének kieorsolása,
szágbsn 1 20. Romániában 0 90 Görögországban 0.65 valemint a birá'ó bizottság megalaViéBB A közgyűlés
dollárba kerül. Amint látBzik Románia olc óség tekin- után a dalosok a Tornakertben ismerkedési estélyre
tetében a második helyen áll, Görögország után. Most jönnek ÖBsae.
jó vo'na a kereseti lehetőségek statisztikáját is megA következő nap programja, reggdl 8—9 ig közöd
nézni, bogy a kettő milyen viszonyokon ven.
kari próbákkal keadődik, amely után kezdetét veszi a
A román gvümőlcseiport
elég iol fi j'ődik. Ez kötött kari verseny. Ei tart egósxnu 1 órakori?, amiKorunk erkölcsi és anyagi leroogyolódottBága kö- év januárjában 50 vagon alma meut Csehszlovákiába
aepette eljutott, abboz a mélyponthoz, amely pont a és 5 vagon Palesztinába, 3 vagon dió Csehszlovákiába, kor ebédidő következik Diluán 3 órakor folytatódik
pusztulás ós megaemmlsttléa biatoa jeleit mutatja. — 1 vagon Lengyelországba, 2 é-i fél vagon Németor- a verseny a befejezésig U;4uţ mindjárt megkezdőd'k a
Eizmeáramlatával, uj*aerü hangaatoB jelszavaival a szágba. A gyUmö'cB i xport fejlesztése érdekében s szabadon választott verseny, attfily estig fog tartani.
minden randelkeaéaére álló eBaköB felhasználásával gyümölcs értékesítő Bzövetkezet 130 aazaló kemencét A következő napon, vagyis 30-án reggel 8—9 ig a
Igyekszik megfoBatanl BB embereket lelkUk legdrágább épített éa négy gyárüzemet léteBltett a gyUmö'cslpar női és vegyeskarok közöskari próbái lesznek. Utána
kincsétől, évezredes hitttktól. A biztos hit ÉB meggyő- céljaira. A Bzövetkezet cz évben még 100 kemeuce folytatódik és b:fejsződik a szabadkari verBeuv. L -vin
cődia magas színvonaláról a kétely B nyugtalanság építését vette tervbe. Eiy kemence ára 60 ezer lej, 30-án vasárnap, a versenyen leszerepelt dalárdák közreműködnek a különböző vallásfelekezetek templomaival
blaonytalan ingoványaiba tereli a lelkeket, hogy még amiből 30 ezer lej as állami síubveocló.
tartandó istentiszteleteken. Ebéd után, délután 3 óraaat a bo'dogságát ls elrabolja, amit a vallás enybetadó
Az Adeverul egy kia jegyzetében felem'iti, hogy kor BZ e hunyt da'ojok emlékezetére a róm. kath. és
keble nyújtott a fáradt ÓB vergőgő lelkeknek. Eddig
klassott mellén összekulcsolta kezét a munkás B hittel Alex indrla városka rendőrségének rgésB személyzetét ref. timetőkb^n emlékünnepélyt tartanak aa összes
fohászkodott B Isten, kit jóságosnak mondott az imá- felfüggesztették állásá'ól holmi szabálytalanságokért r dalárdák Utána d liünnipé v lesz a következő rulisorr il
jában, a magas égből éreahető módon lehajolt hozzá B helyükbe máB városból vittek rendőrséget. Az Ad -vé1. Király himnusz. Éneklik az összes dalosok
rül megjegyzi, hogy nagyon mlrd-gy, meit azok I*
meghallgatta.
2 Gall: ,A szeretet himnusza'. Éneklik aL
csak a ml rendőreink. I'yen jó véleménye van egyik összes férfikarok.
legnagyobb lapunknak a hazai rendőrségről.
3. Arany—Saruly: „Enyhülés'. Éneklik a nőiBeludzsisztánban
óriási földrengés pusztított, karok.
4 Rívfy: „Rendületlenül". Előadják a férfikarod.
Ami eddig érték volt, ma elértéktelenedett; a melynek 40 ezer áldozata van. Qu^tta vároa lakóinak
5 Konovits—TirczB: „Reményhez". Éneklik a
kincs haaatalan lim-lommá éB semmivé, sőt sokak sze- 75 százaléka ott veszett.
Az Egyesült-Állemokban az árvizek nkoznBk vegyeskarok.
mében aárrá ÓB szemétté változott. EzfrS van aztán,
6. A verseny eredményének kihirdetése.
hogy az emberek, legssentebb meggyőződésüket, amiért órlá»i károkat. Eddig 124 áldozatról és 17 millió do'lár
D'Iu'án 6 órakor díszközgyűlés következik a koapáik eaeraaer meghaltak volna, ma nagyon Bokszor kárról érkezett jelentés. Viharok és árvizek puhítaemberi tekintetből ugy cserélgetik, mint a felöltőt. Ezek nak több államban s o végleges kárt megállapítani vetksző sorrendben:
1. Sübó J nő — Tárcza: Székely dalosok jeaa emberek talán mind elfelejtették azt a régi igazsá- még nem lehet.
got, amit a költő mondott: .A szegénynek drága kincs
Károly király Mihály nagy vpjdával a hét ele ligéje.
2 Uiaepi beszedet mond Dr. I .czédy J >ksm°.n
a hit, tűrni és remélni megtanít B neki mig a sir rá jéu B 'Szarábla meglátogatására Indult, mely alkalomnem lehel, mindig tUrnl éa remélni kell."
mal Hotinban, Szorocában, Baltiben igen négy ünnep- Ödön szövetségi elnök.
3. Tárcza: ,Utolsó dal". Előadia a ko'ozsvári
ségek voltak.
Iparos dalkör. Vezényel Zsizsman Rezső orgonsSzegénység, nyomor, aorecsapáa mindég
A francia bank arany készlete állandóén csökken. mú.'ész.
volt a földön. Emberi gonoszság B elveíemültBégben Május hó 31 én 169 láda aranyat vittek Amerikába
4. Erkel Ferenc felett emlékbeszédet mond dr.
Bem volt hiány. Ezek adták az egyháznak a legdlciőbb 140 millió értékben.
Willer József országgyűlési képviselő.
napokat, mert a vértengerből a iaszonyu vérpáráhól
100 romén frontharcos éhségsztrájkba kezdett
5 tírbel: B Elvennélek'. Enek'l a Kolozsvári Tó
győztesként mindig az egyház került ki. A hitükhöz Bukarestben, hoey jogait klvivja. A frontharcosok gyű- rekvée Dalegylet.
Vezényel Kárpáti Emil.
hü emberek vértanuk B BZ egyház erőaaégei lettek.
lést hívtak egybe a nyugdíjtörvény megszavazása miatt
6. A jubiláns dalárdákat éB dalosokat üdvözli
Valahol egy érdekes történetet olvastam. Valóban s a gyűlés Borshusáasal jalölte kl a 100 éhsógsztráj- Kovác* Elek alelnök.
frappána éa korszerű. Egy orosz tábornok vitézsége kolót, hogy e tettel la cselekvésre birja a kormányt.
7. Versenydijak kiosztása.
államról tartott hatalmas expozéja volt. Ugyancsak
gyűlésezik és agitál a Bratlanu Gheorghe-féle alkotmányos front ls, mlg Vaida Iaslba késtUl, hogy Cniával kössön fegyverbarátBágot.
Svájciban mult vasárnap népsaavazás volt. A
BaoclállBták ós aflxftaetéseB alkalmaaottak azóvetBége
együttesen egy ötéveB gazdasági tervet dolgozott ki a
munkanélküliség klküsaöbölésére és a valuta megrend
Biabályoaására, aa oroBs azociállsta államforma mintájára, amelyhez kiegészítésül az amerikai Rooaevelttervból 1B vettek át egyea pontokat. A Javaslatot 350
eaer ember alálráaával benyújtották a szövetBÓgtBnáceboa, mely népBaavsaáBt rendelt el. A mult vasárnap
megtartott népszavazáson a szavazásra jogosultak 84
százaléka azavaaott. A terv mellett esett 426 eser
szavasat, mig ellene 566 ezer. Igy a tervet elvetették.
Az uj francia kormány sorsa hamar eldőlt
Lapunk máa Helyén megemlékeztünk a kormányalakítás
körülményeiről. A jobboldali pártok öBBzemDködéBével
létrejött Bouiason kormánynak a kamara bizalmat
szavazott ugyan, de a vita hevében BouisBon miniszterelnök elszólta magát, bogy meg nem egyeaéB esetén
szándékában van a parlamentet feloszlatni. Ba az elaaóláa annyira megljeaatette a demokratikua felfogású
pártokat, bogy a felhatalmazási javaslatnál leszavazták
a kormányt, mire aa visszavonulni volt kénytelen. A
kormánybukás előidézésében nagy része van Herrlot
radikális szoclállsta pártjának, mely megtagadta vezérit és a szoclállsta pártokkal a kormány ellen szavazott. A váratlan kormánykriiia nagy bonyodalmat okozott, mert hirtelenében senki Bem akarta a kormány
alakítást vállalni. Végttl IB Laval külügyminiszter kapott megbiaáBt aa uj kormány megalakítására, kl azt
csak harmadszori felBaólltásra fogadta el. A kormányváltságnak még további fejleményei lesznek.

Dalosverseny.

Világfordulat.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.
I i i u l Táa&tts a
Kocsi nélkül, CBak ugy gyalog
A hajnalban ki lépked,
S Héten komor hidegen.
Mint magányos klBértet.
E?er fény hint htoat, ruhát,
Ragyogva dú<an adva
Nincs egyetlen augár, smely
A szivén megakadna.
Komor alak — rezdül a BZÓ Jött a sötét hegyekből,
Halott fenyők tájairól,
Szomorú viaek mellő1.
Ott lezuhant sslkla a ctöod
(Isten őrsi holt várát)
Hajnal ha néha Indul IB,
Nem Ju'.hat soha fán át.
Aki egyBzer oda került,
Hajnalra aoae várjon.
Iiy megy át sötét-hidegen
Végig a nagyvilágon.

Holló Ernő.

Két régi okirat.
Aa okiratok mindan időknek beiaé'ő bizonyságai.
Nem csupán eseményeknek egyszerű fenntartói, hanem
korok, nemietek művelődési állapota, jelleme ás atnyi

sok mioden irányú lelki vonása hü tükrei. Hz a mai
kor nem egy okirata kerü majd a késő nemzedékek
kezeibe, bizonyára, amikor azok felett elmélkedni fog,
p ugy fogják leszűrni véleményüket a mai idők rend
szerérő1, loiki világáról, műveltségi ál!spo;áról és sok
mioden egyébről, amiként mi tesszük ert az elmúlt
korok okiratait forgatva kezeinkben, tzon idők emberei,
hatóságiival szemben
Kit okiratot közlök, melyek m r láttkk régesrégen n >pvllágot a Hazánk s a K'ilfó'd egy-egy Bzám&ban, de fe'ujitanl éppen érdemesek ma is nem egy
okból.
Mindkettő idézet. Hogyan idézett a török hatóság
a hódoltság korában és hogyan idézett a magyar hatóság, igaz valamivel későbben Beszéljenek maguk aB
okiratok. A győztes török gőg talán nem 1B valami
fontos ügyben mutatja hatalmát; — a magyar hatóság
egy lopási ügyben Idéz, akkor, amikor a lopás bűncselekménye megítélésénél a mai korénál súlyosabb
jellegű felfogás volt uralkodó európaszerte.
A török idézet c z i m a é a e : Adassék ezen Ury
lövellünk az S^pornay B roaak nagy hamarsagal kezeb.
B e l ü l : My küezűk Mihametbasa, BZ hatalmaB győzhetetlen Török császárnak BB Dunán Innét leró hadaynak F ő Parantsolloja, titkos Tanácsa, és É-sek Újvárának Helttsrlójs. Ezen Czimerea Levelemet látván
Te hamlB hitetlen disznó Sopornai B ro, nagjon parancsollom tenéked, ha éllnt?det, és fejedet szereted, hogy
se órát, Be napot ne várj, hanem mingyárt nagy bamarságal BB Sínt a Göogzöt (Györgyö-) hoztan hozzám.
HamlB ellető (életű) dlazno, Imár egynéhány Levellem
ment hozzátok, azoa Santa disznóért, myért hogy Bnyvártok, ne hozatok hitetlen ebek. Meghlattjátok, hogy
•ereget ki kttldök raytatoic (reátok) mint a disznókat

erre kettőztetlek, as tömiöta finf.kén elrotvá^utlak
benőteket, az illen tökolieseen hamis szofogedatianságtokért, ha ezen Ltvellemre be nem bozátok n»i;y
hamarsággal — Dstum Érsekújvár Anro 1661.
A magyar idézet azövege, m^yet Boraodmegyo
alapárja küldött egy tolvajnal-, a következőiig harcaik: M.eko'c városában lal>o na Balog RUz Mihálynak
ezen maglBtratualla citatorio cer.ifícatoria levél törvényesen edassék. Isten álgya meg Kendet! Frissen emlékezhuiik K-nd reája, hogy nem goDdolván sem I-teo,
aem emberek félelmével, Mial oltzon lakó Deák> Lajonak, az Avaa Farkon levő Pmtaéjét erőszakosan feltörni, abból több Ízben Bjrt, Tejfelt és Büzkét Tolvsjképen hordani, éa Így Tolvvj tselekedetelvel mird a
jó Istent msgbántani, mind ptdlg keroeztóny Feiebaráttyát, vérea verejtékkel keresett Jo?aibec m rkároBitani bátorkodott; a mint hogv eaen To'vij taele
kedetét Jírásbéli Foö ÖíO gabiró Ur előtt is megi*
mervén, a Kártvallottal Barátságos megegyezésre in
lépett Kind. M vel p^dig a Ktrntk megtérítésén felUi,
az Illatén Tolvaj ssemélyek Országunk Törvényei szerint, Ji'esöl tlt. 15—0 p-trt. I a. igen keményen bűn
tettetni parant;oltatnának: A végre, hogy K <rd mara
megérdemlett büntetését elvegye, ezen Tettes Ns.
Borsod Vgyének Kiz Ditermlnstioj» erejével Manistratua'ls Flscalls Balogh Fdrentz Uram kévánságára
Kendet folyó 1790 ik Esztendőben Augusz'us havának
23-lk B több utánna következendő N>pjaio,ittMiskoitz
Városában Tartandó Tztea Törvényes Ssék elejbe
SaemélyeaBBn megjelelendőt Törvényesen Citálom éa
Certificálora maradván Mlskolta Die 24 a Julii 1790
Keidnek Jóakarója, Tktea Na. Borsod Vgyének O.d.
V Ispánja, Ragályi Jósaef.

Kössá tessl: Dr. Nagy Jeni.
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Bato 9 órától kezdődőleg díszhangverseny
a
következő műsorral:
1. Énekel BE 1 só dijat nyeri nőikar.
2 Énekel a vándordíj-nyertes dalárdi.
3. Pályadíjnyertes mű rét előadja Liailó Árpid
zongorám ű ?éss.
4. Énekel a férfikarok I csoportjának győztese.
5. Eaekel a vegyeskarok I csoportjának győztese.
6 Zsi'zsman Rezső orgonaművész játéka.
7. Énekel a vegyeskarok művészi csoportjának
győztese.
8. Dr. Inozédi Joksman Ödön magyar nótákat
énekel cigányzene kíséret mellett.
9. Énekel a férfikarok művészi csoportjának
győztese.
11 érától táncmulatság zárja be a dalos ünnepségek gazdag Borozatát.

csiK

J

LÁPOK

agyanként a neveteket, mert a kiállítás sikerének érdeme egyformán mindeniketeké, akik a rátok bízott feladatot teljes
odaadással végeztétek.
Junina 8.
Es Vámszar Qéza tanárnak, ennek a munkás tábor veA restauráció napja. Ma öt éve, éppen pünkösd
zetőjének a nevét la oaak félve emlltjQk, mert ml felnőttek
azlgornan ügyelünk arra, hogy valaki közúlQnk kl ne tűnjön, szombatján történt a nagy esemény, hogy Károly herfőleg munkássága révén. De talán ő a többi után ezt a sikert ceg, kit trónöröklési jogától megfosztottak, az országba
la kibírja.
visszatért és a régenstanácstól átvette az államügyek

KÜLÖNFÉLÉK.

*

*

•

vezetését. Juniua hó 7-én érkezett repülőgépen aa or-

A klá'litás junlus hó 11-ig megtekinthető mindennap
délelőtt 10— 1-lg, délután 4—8-lg a gimnázium Somlyó-felőli szágba B 8 án királlyá deklarâltatott, a napot pedig a
nemzeti ünnep ak sorába Iktatták. Azóta minden évben
szárnyán.
(—)

A magyar rovásírás és Sándor László livípse.

Bányai János, a Székelység kitűnő szerkesztője
a Csiki L tpok 13 Ik saámában a cslkszentmlklósi feliratról Irt cikkemmel kapcsolatban közölte, hogy .a
csikszentmiklósi felirat" néven ismert és 1501-ből
• • *
kelt csíki Bzékely rovásírás Németh Qyula ujabb megDilárdánk vegyeskara szakadatlan próbázáBokkal állapítása Bzerint tulajdonképen a cslkszentmihályi
készül a Székelyföld nagy dalos ünnepére, ö ven heten templom felirata, ami bizonyára elkerülte figyelmemet.
mennek el innen a székelység fővárosába, hogy ott Bányai kívánatosnak tartja a helyszínén a régi adatok
képvlBeljék városunkat a dal ünnepén éB kiontsák a felkutatását az adatok hlteleB eredetének megállapítása
dal szárnyain szivük szeretetét, hitét éB reménységét. végett
Ebben a gondokkal terheB nehéz világban nagy áidozat
Bányai észrevételére cupán az a megjegyzésem,
ez az 57 dalos lélektő', akiknek legnagyobb része hogy én a magyar rovásírás hiteles emlékeit éB H jbesanyagiakban szegény, de mindenik gazdag lelki kln- tyén Gyulának Bzt a kétségbe nem vonható megállacsekben. örül a lelkünk, mikor a versenyre készülő pítását ismertettem, hogy Csíkban 1501-ben a ciki
kórusban együtt látjuk városunk minden társadalmi Bzékelyek még használták a rovásírást. Tudomásom
rétegének képviselőit, ahogy annak lennie kell és lennie volt és van arról, hogy a feliratot sokan a cslkszentkellett vo'na a múltban ls. T»nér, orvos, ügyvéd, Ipa- mihályi temp'om feliratának tartják, de ez még kétségros és kereskedő együtt énekli a „Böloső előtt' cimü telenül bizonyítva nincsen. Hazen SebsBtyén Gyula
versenydarabot, mintha ezzel ls szimbolizálni akarnák, maga 1B megemlíti a Magyar TudományoB Akadémia
hogy létünk és jövendőnk a tőicsőndül el. A bö'ciőn által kiadott kitűnő munkája 57. lapjának második
amelyet kikezdett a modern élet rákfenéje B mely bekezdísíben a cslkszontmlhályl állítólagos eredetet.
Ea ezt a müvet ismertettem a Csíki Lapok olvasóival.
puaztu'ásBal fenyegeti jövőnket.
*
Ez a trú birtokomban van, igy bát nem kerülte el a
•
»
figyelmemet az eredet felől támadt, ma még végérA dalárda elnöksége kéri a versenykar tagjait, vényesen el nem döntött vltB. Ismétlem, célom az volt,
hogy aenkl se mulasssa el az eBti próbákon pontosan hogy a cilki székely rováBirást ismertessem, nem pedig
megjelenni, mert minden mulasztás béniija aa együttes az, hogy a felmerült vitát eldöntaem vagy annak részsikereit. Felelősséget kell éreznie mindenkinek a vál- leteibe bocsájtkozzam B'zonyos azonban az, hogv a
lalkozással szemben. A próbák az összes szólamok- felirat 1501-ből való és csíki székely rovásírás. Ciknak minden este fél 9 órakor kezdődnek.
kemben ez volt a fontos.
»
*
*
A Csiki Lapok 15. számában Gaál Sándor tesz
A dalárda vezetősége kéri a tagsági díjjal hátra- megjegyzéseket a cslkszentdotrokosi Sándor László
lékban levő alapító, pártoló és rendes tagokat, hogy balálraitéléséről irt cikkemre. Megállapítja, hogy a
bátralékalkat a napokban jelentkező megbízottaknak Cslktaplocán, a régi udvarházban elfogott Sándor
szíveskedjenek kifizetni. Tagsági dijat csak attól kér Lászlót, aki a cslkszentmihályi székely főnemesi csaaz egylet, akinek sajátkezű aláírással vállalt kötelezett- ládból származott éa már 65 éveB volt, 1849. október
sége van az egyesülettel szemben s ezt bárki kíván- 18 án Ko'ozsvárt tényleg kivégezték, tehát nem azonos
ságára igazolni is tudja. Ne térjen tehát senki ki a a 34 éves cjlkazentdomokoBÍ Sándor Lászlóval, akit
fizetés elől azzal, bogy .nem vagyok tag", mert ez szerintem ugyan halálraítéltek, de később kegyelmet
nem szép dolog akkor, mikor az egyesület az aláírá- kapóit és két évi várfogságot szenvedett. Orbán Basokra alapította egésa egzisztenciáját s igy jelen vállal- lázs semmi közelebbi megjelölést nem használt, ugy
kozását is, amely vállalkozás nem egyéni kedvtelésből, látszik, hogy a caikazentdomokoBl S 'indor,L tazló halálrahanem kőzős érdekünkből történt.
Itélésóről ő n=>m tudott, ennek folytán közöltem én a
#
cslkazentdomokoil Sándor László halálra tálésére vonat*
•
A dalárda, mielőtt a versenyre elmenne, a verseny- kozó, eddig Ismeretlen, hiteles és nagyértékü adatokat,
dirjbokat egy fagylalt-est keretében befogja mutatni mint az 1848 BB Idők caikl székely emlékeit.
a közönségnek. Ezen estére a folyó évi tagsági diGiál Sándor hoazászélása után kétaiglelenül
jak kiűzetését igazoló nyugták, tagoknak belépő- megállapítható, hogy 1849 ben két csíki főnemes Sánjegyül fognak szolgálni.
dor Lászlót Ítéltek halálra, kik közül a calkezentmihályit
kivégezték, mlg a cdkszen'.domokosi kegyelmet kapott
és két évi virfogBágott szenvedett. Cikkemben nyomaKáaiaaaka
kiillMa.
tékosan hangsúlyoztam és ezt Gsál S. is elismeri,
A kétesértékü művészeti kiállítások között, amikről a
mindenkori és mlndenholl helyi sajtó fejvesztés terhe mellett hogy az én adataim a csikszentdomokosi S indor Lászlóra
köteles dloshlmnuszokat zengeni, végre egy valóban értékes vonatkoztak, amelyek minden részükben helytállók éB
kiállítás, amelyik, hanem la kényszeríti a látogató-a mti váazl megfelelnek a történeti hüaégnek.
mivoltát, mégis kellemes meglepetést kelt, sok tannlságot
Dr. É, Gy.

ünnepli a nemzet a nagy eseményt, bogy eképpen
fejezze ki királya iránti tiszteletét, AZ Idei ünnepség,
az öt eBBtendős évforduló, talán éppen a dátum pontos
ismélődése miatt, sokkal nagyobb jelentőséggel bír.
Az öt évi kormányzás alatt megerősödött, konszolidált
uralmat, a nehéz időkben, Bok megpróbáltatás közt IB
helyét királyi módon betöltő országfőt ma százszorta
nagyobb pompával övezi körül a nemzet szeretete ÉB
megbecsülése, hogy e napon újra eggyé forrjon király
és nép, a kölcsönös szeretet minden kapocsnál erősebb
egymásrautalásában.

— A vaautl igazolványok határidejét meghosszabbították. Az I. O. V. által a hadirokkantak
részére kiállított 75 százalékos kedvezményes utazási
igazolványok határidejét, t.mely juHus elsején jár le,
a vatuilgazgatóság meghosszabbította 1936 január 1-lg.
Ezen idő aiatt a hadügyminisztérium az I. O. V. hivatallal karöltve gondoskodni fog az uj igazolványok
elkészítéséről és a régiek kicseréléséről ugy, hogy
január elsejére már mindenkinek birtokában legyen as
uj igazolvány.
— As adófelebbozosi tárgyalásokat vezető
bizottságokba az Iparkamara, a Kereskedői Kör éa
Ipartestülettel karöltve a következő tagokat delegálta:
Juniua hóra a kereskedők részéről: Solymossy Károly,
Pt.pp Károly póttag; iparoBok részéről: Biró József,
Griger Károly póttag. Juliua hóra kereskedők részéről: B trbat Octavian, Zaidner Altréd póttag; Iparosok
részéről: Fanke Ferenc, Bartha Géza póttag.
— As Iparteatülot majálisa egyike azon
benaőségeaen meghitt nyári mulatságoknak, melyek az
iparosság minden rendezvényét jellemzik. Az Idei májállst junius 10 én, pünkösd másodnapján (kedvezőtlen
idő eBetén egy héttel később) rendezi meg az Ipartestület a katonai céllövőtér felé eEő területen- (Kádárföldje aarka). InduláB az Ipartestülettől a reggeli órákban, vlg zeneszó mellett, amely már jé előre blztoBitja a szabadban eltöltendő nap hangulatát. Városunk
minden polgárának figyelmét felhivjuk az iparOBBág e
hangulatos nyári ünnepségére, mely a pünkösdi ünnepek főszórakozáaa lesz.
— Eljegyés. K i s s Gáspár Brassó és N a g y
Zsuzsánna Ciikszereda, folyó hó 6 án tartották eljegyzésüket, Csíkszeredában.
— Hősök napjat az idén is a szokásos ünnepségek keretében tartották meg. A hatóságok és lakósság egyformán kegyeletesen emlékeztek meg a háborúban elesett hősökről. Az ünnepség a királyi hlmnuszszal kezdődött, melyet az Astra kórusa intonált. Ezt
gyászistentisztelet követte, majd az Iskolákból, hatóságokból, társadalmi egyesületekből és ünneplő közönségből álló hatalmaB tömeg körmenetté alakult át,
melyet a katonaság zárt be. A körmenet a bősök
tametőjébe voault, hol a különböző felekezetek Istentiszteletei éB a hőiök sírjának megkoszorúzása után
I. Borcan, a helyi gör. kel. egyházközség lelkésze,
Ioue;cu Grigorle őrnagy éB Pu'cbard János róm. katn.
főgimnáziumi tanár tartottak emlékbeszédeket. Délután
nagyszabású ünnepBég volt a Vigadó nagytermében,
nyújt és reményeket ébreszt.
az ösBZwB iskolák reBzvételéve), melyet a Petre Pasnicu
A helyi róm. kath. főgimnázium növendékeinek kézimunka és r«jz kiállítását néztük meg. A kézimunka teremben A tg.-muresl, marosvásárhelyi keres- törvényszéki elnök és neje vezetéBe alatt álló ABtra
Iz ésesen elrendezett kiállítási tárgyak: karton monkák, (a kedelmi és iparkamara közleményei. ku luregyesület rendezett.
munkák, rajzok, a nSvendékek egy évi, nagy szakértelemmel
— Vamszor Gézát, a helyi róm. kath. főgimés szorgalommal irányított munkásságáról adnak hü képet.
No. 440/1935 Of Reg. Con. — A Kamarák Szö- názium r*jz- és kézimunka tanárát, a Kemény ZsigMennyiségileg és minőségileg la a famnnkák adják a vetsége közi', hogy a Pénzintézetek részére a .Regimond Társaság tagjai közé beválasztotta. VámBzer
kiállítás különleges jellegét. A vtzető tar ár helyes érzékkel és
népismerettel látta meg a növendékekben a furó-faragó szé- strul Bincar'-ba való bejegyzési határidő újólag meg- Giza pár esztendős csíki munkálkodásával megmutatta,
hosszabbíttatott
f.
év
auţu'ztus
l-ig.
kelyt. Ezt a veleszületett tehetséget igyekezett nemosak mü
hogyan lehet szerényen, faltünéa nélkül nagy eredmévészi, hanem hasznos Irányban Is fejleszteni. A kiállított tárNo. 615/1935. A Banca Naţionala (elhívja a
gyak a székely nép lakóházának, gazdasági épületeinek, hasz- romániai adósokat, akik Lengyelországból áiut Impor- nyeket elérni éppan a legháládatlanabb foglalkozás,
az ifjú tág nevelése terén, ő honoBiiotta meg Csíkban
nálati tárgyalnak, eszkSzelnek kloslnyitett hasonmásai, meglepően pontos kivitelben, az arányok és szerkezeti felépítés töké- tultak, hogy legkésőbb junlus 10 lg jelentsék be tar- a virágzó turistaéletet, amellyel elvonta a serdülő
letes figyelembe vételével. Láttunk klost ositovátát, alig 15 tozásaikat az Oficiul de Control al Devizelor, Bucureşti fiatalságot az ebben a korban jelentkező káros szenrm. széles, de m'ndene megvan neki, mint a nagynak. Sz'nte (str. Doamnei 8.) vagy pedig a Btnca Naţionala fiókszőni lehet rajta. Lát'unk szekeret, szántt kocsit lovakkal, jainál. A két példányban kiállítandó „dfclaratiunt,"- vedélyektől. Ezenkívül igen jelentős eredményeket tud
felmutatni a népművészeti és régészeti kutatás terén
olajütit, ványolót, fürétzma mot stb., gyermekjáték nagyságnak tartalmaznia kell: 1. az adós pontos cimét, 2. a ÍB B igy a választás minden tekintetben arra érdemes
ban, de vltézQl üzemképes állapotban.
hitelező pontos cimét, 3. a tartozás összege az Illető emberre esett.
Ea láttak a kiállított tárgyak a a tárgyakon felirt nevek
mögött a kipirult gyermekarookat, a oslllogó szemeket, amelyek devizában, 4. az árucikk megjelölése, melyből a tar— Bezártak h á r o m osiki felekezeti izkolát.
visszanéznek a faluba 1 A faluba, ahol ennek az apró ereazea tozás ered, 5 a számlákból, szerződésből vagy más
kicsi háznak az eredeti Ase van a előtte az eresi alatt haris- Iratokból megállapított tredeti fizetési hely, valamint A közoktatásügyi minisztérium értesítette a helyi tannyás székelyember far farag, az ő apja I Igy kaposolódlk az az esetleges utalások, 6 ba az ellenérték lejben letétbe folügyelőséget, hogy a minisztérium mellett működő
Iskola munkája a mindennapi életbe : a nagy főgimnázium
állandó tanács elrendelte a madéfalvi, CBikazentkirályi
sok nyelvű nagy tudományával Igy nem szakltja el klosl nö- helyeztetett, pontoz megjelöléBe a letétnek, 7. aláírás. és dítról felekezeti ÍBkolák szeptember elaejével való
vendékét a falutól amelyből vétetett és a hová lekolál végeztéA Vámvezérigazgatóság 63916 sz. 1935 május bezárását. Indok: Madéfalván a régi Iskolaépület rossz,
vel vissza kell térnie, hogy otthon, az ekeazaiva mellett maiad* testvéreinek átadhassa azt a todáat, amit az Iskolában 30 án kelt körrendelete Bzerint az 1935 ápril. 1-ével az uj épületbe pedig nem kértek szabályos beköltözkapott. Jöjjön be a falu az lakolába és az Iskola menjen ki a kibocsátott importengedélyek csak ugy érvenyesek, ba ködésl engedélyt. Szentkirályon és Dltróban olyan tanfalura. Néprajzi gyűjtés szampontjából osakvem kész eredmény- a Banca Naţionala delegátusa által transfrrvlzával
nek tekinthetjük a kiállított tárgyak legnagyobb részét, amelyek láttatlak el. Az ilyen Importengedélyek 3 hónapig ér- erők vannak, kik a nyelvvizsgán elbuktak s igy csak
első második osztályban taníthatnak. A tanfelügyelőség
bármelyik néprajsl múzeumban la helyet foglalhatnának. Hlszszük, hogy ezeknek tervszerűbb kiegészítése a jövő évi munka- vényesek. Kivételt képeinek ez alól a gépekre és gép- már intézkedett ls a rendelet végrehajtásáról.
alkatrészekre
adott
engedélyek,
melyek
a
láttamozáatól
teremben, szerepelni fog.
— Aa idei katholikas nagygyűlés Marosszámitott 6 hónapig érvényeBek.
A néprajzi anyagon kívül, művészi szempontból figyelNo, 669-1935. A Kamarák SzövetBége 4302— vásárhelyen lesz megtartva augusztus 31 és szeptemmet érdemelnek a fa ea gipsz faragások. A kiállított szobrok
ber 1—2 án. Annak programjára idejében visszatérünk.
és leszliletok némelyike nem oaak nagy kézügyességet éa rá- 1935 Bzámu értesítése alapján újólag felhívjuk az érde— Halálozás. Bors Mihály, a szatmári csendőrtermettséget de határozott mlivészl tehetséget la árnl el.
kelt kereskedő éa Iparos munkaadók figyelmét, bogy a
A rajz éa karton anyag a kézOgyealtő gyakorlaton kívül katonai előkészítésben résztvennl köteles alkalmazot- szárny közlegénye 24 éves korában, kötelessége tela nö rendékek művészi képzeletének, díszítő készségének éa talkat feltétlenül engedjék el a foglalkoztatásokra és jesítésekor Bzerzett betegségében egy évi szenvedés
Ízlésének helyes Irányításai Igazolja
ealdóben ne használják fel más munkák elvégzésére, után, folyó évi május 21-én a Bzatmári katona kórházKülön kl kell emelnünk a kiállított tárgyak közül a mert különben a vasárnapi munkaszüneti törvény 25 §. ban elhunyt. E hunytat Bora Mihály éB neje üyőilfy
sutal ai ogrósáno kicsinyített másolatát él városunk dombormüvű képét. Ez ntóbbl szorgalmas tanu'ók 3 évi munkájának alapján felelősségre vonatnak és a biróság által Bulyo- Juliánná mint szülők (Csatószeg), valamint két testvére
gyáBZOlják.
komoly eredménye, földrajz tanításhoz kiváló szemléltető esz- san meg leBanek büntetve.
köz és késóbbl korban mnzeálla érték.
— Országosvaaár Oyergyoban. Az érdeklőKiállítók, ktosl munkásai egy jobb jövőnek I Köszönjük
— ö z v . Dr. Nóvák Albertné házaban Csik- dők tudomására hozzuk, hogy a gyergyósaentmiklóai
nektek ezt a jóleső énést, amit munkáitokkal nekOnk nyújtot- aaeredaban, a várót legforgalmasabb helyén, lolyó országos állatvásár junlus 12—14 én, a kirakóvásár
tatok éa azt a reményt, amit sso'galmatok és tehetségetek
pedig Junlus 15 én lesz.
bennünk fölkeltett. Bár megérdemelnétek, de aem lijak kl évi junlus bő l-re egy üzlethelyiség kiadó.
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— A. tanfelügyeldaéghez rendelet érkeaett a
— Tflrvényizéki hírek. Lányi Lajoa madéfalvl • ) < o < c x ) < o < c ) o c x x i t i » i < o « o ( a o o o c j
közoktatásügyi minisztériumból, hogy készítsenek ki- oapBiámoB egy 6 és egy 8 éves leánykát cukorkával
mutatást mlndaaon tanítókról, kiknek felekeaetl vég- magához édeBgetett és azután megtámadta. Liliom S R u h á k , a s z t a l n e m ü e k , s á l a k ,
zettségűk van t aa államnál Unltanak. A tanfelügyelő- tlpráal kísérlet miatt 6 évi börtönre Ítélték.
ö z s e b k e n d ő k , z s a b ó k , stb.
ság saerlat ebbe a kategóriába egy csíki tanlté esik
— Pál Iţnâc (Veress) gyergyóalfalvl bírót az
bele, de aat sem bocsátják el, hanem utasítják, hogy ügyészség vád alá helyezte a Mtrzefcu-törvény alapján,
a J9vó tanév elejéig ssereaaen képesítést egy állami mert a felsőbb rendeleteket nem hajtotta végre B törX Bpeoiális g é p e m e n j u t á n y o s á n
tanltóképaóben.
vénytelen eszközökkel dolgozott. Biróság a vádat nem
— A k o r o s m á k v a s á r n a p i Bárórája. A látta belgazoltnak s a bírót felmentette.
k é s z í t e m . Kiváló tisztelettel:
— Fórlka I<tván tekerőpatakl gazda apjáva' M
munkaügyi mlnlsatérinm a vasárnapi munbasiDnetl
*
összekapott,
amiért
BZ
megütötte.
Fírika
apjára
támadt
törvény pétrendelkeaéseképpen rendeletet adott kl,
6ÁB0R ÁR0NNÉ
melyben elrendeli, hogy a korcsmák vasárnap déli a mikor anyja emlBtt sikoltozni kezdett, kővel meg- *
KÉZIMUNKAés KALAPÜZLET, MERCUREA-CIUC
*
ütötte
anyját.
A
biróság
tekintetbe
vette,
hogy
vádlott
12 éráig és délután 7 órától aárva tartani kötelesek.
Vagyis a korcsmák vasárnap déli 12 tői délután 7 lg verekedésért már 3 havi fogházzal volt büntetve a most
hat havi fogházra büntette.
tacthatnak nyitva.
— Cerenlc Ioan 42 éves várhegyi munkás 6000
— P a t a k b a eaett a kisgyermek. Péter Andráa
cslcsól gaada 3 esztendős András nevü fiacskája a kert lejt kért kölcsön Bakos József remstei gazdálkodóból
még a konverzió előtt. Miután fizetni nem tudott, egy
melletti patakba eBett éa megfulladt. O yen gyakoriak tehenet
adott a pénzért. Később bejött a konverzió s
mostanában a gyermek-szerencsétlenségek. Miért nem Cerenlc kiszámította,
hogy Bekkal o'csóbbsn úszta volna
vlgyáaunk jobban a gyermekekre?
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsémeg a dolgot, ha a konverziós törvény alepján egyez— P a n a m a a s a g Alfaluban. Gyergyóalfalu kedik. Ejy éjszaka tehát hazahajtotta a tehenet Bakos
get, hogy 1935 májua 1 én megnyílt
megint hallat magáról. Most állami Iskolát akartak Istállójából. A bíróság lopásért egy havi foaházra Ítélte.
1
építeni, amlhea a kőaaég 3000 m fát meg ÍB szavazott.
— Par'u Nicolae volt ditrót adóellenőrt, kit azzal
AI értékesítést azonban árverés nélkül, suba alatt
Csíkszereda, I. G. Duoa-uooa 110. zaam.
akarták elintézel, természetesen áron alul. A belügy- vádoltak, hogy feltörte a saját adóhivatala kaBBzáját
A legújabb divat szerint, a legmérséminiszterhez feljelentés ézkezett aa ügyre vonatkozó- és onnan 358 ezer lejt elvitt, B törvényszék 3 évi fegykeltebb árak mellett, kitűnő azabásu és
lag a az onnan delegált veaérfelügyeló a prefektussal házra, 5 évi hivatalvesztésre és 362 ezer lej kártérílegekő azaloE-munka kidolgozással kéés tanfelügyelővel egyetemben letiltotta a kitermelést. tésre ítélte.
szítem garancia mellett a legújabb
— Bajkó Marcella gyergvószentmlklósi szolgáló
— Anyák n a p j a Szépviaen. Aldoiócsütörtökön. ügyében, kit állítólag Popov Mária nevü társa a vonat
divatú öltönyöket, sportruhákat, Frenfolyó év májúi hó 30 án rendezték meg Szép vizén az elé dobott, a bíróság elrendelte az t xhumáláat.
clcoat, R<glan továbbá smoklng-zsakett
„Anyák napja" ünnepélyét, az elemi iskola apróságaiéB frakk öltönyöket a legkiválóbb BZB—
Öngyilkoaaágok.
Fielscher
György
80
>
ves
nak élvezeteB műsorszámaival. A jól sikerült ünnepély
básBal. KereBBe fel és meggyőződheti
legkiemelkedőbb pontja Lásiló Ignác rém. kath. glm vaslábi lakós, hozzátartozói távollétében az ajtó Barkára
felakasztotta
magát.
náiluml hittanár besiéde volt, amelyben méltatta az
C R O I T O R I E LA PRÍMÜL RANG
— Ugyanazon Időbeu Máthé Vencel 16 éveB száranyaság fogalmában rej'6 erőt a családok éa népek
Keresztes Kálmán.
életiben. A rendezés Sándgr Zsigmond kántor érd»me, hegyl fiu, a szénapadláa gerendájára akasztotta fel
magát.
Férfi
és
egysnruha szabászat táaitáiat vállalom.
— kl nagy fáradsággal tanította be a kis elemistákat.
— H i r d e t m é n y . A csíkszeredai állami adóhivaHáromféle különböző beosztások,
t-ig
— Hogy u t á s z u n k a ftlrdöjegyekkel ? Több tal 1935 juiius hó 19-én délelőtt 9 órakor a csíkszepanasz jött szerkeBBtőségünkbe, bogy a vaeutl hiva- redai pénzügyi gárda Regina Marla-uccai lakásán elártalnokok a fürdójegyeket nem akarják lebélyegezni. verez 442 kgr. bruttó rezet, kéri az érdetlődő közc'n
Nem akaijuk feltételezni, hogy az Illető vasúti tiszt- Béget, minél nagyobb számban megjelenni. EUdáBi ár
viselőben van a hiba, mert meggyőződésünk, hogy a piscl árfolyam szerint.
P^rcp'or, Q. V. Z .itz.
néhz az utaa tévesen értelmeal a jegykedvezményt
— E l a d o k : Zongora, rádió, p o r s a i v ó éa
és hasonlóképpen félreérti a vasúti tisztviselő román
nyelvű magyaráaatát la s innen aztán kellemetlensége egyéb ingóságok. Cim a kiadóban.
származik, amiért aztán a vasúti hivatalnokot okolja.
ellen kizárólag
A fürdőjegy kedvezményekről jó tudni legalább ennyit:
Van néhány fürdőhely a Prahova-völgyben, ahova e
Kárpáti-féle
vasúti pénztár féljegyet ad ki B visszafelé IB féljegyet
(Oradea mellett).
válthat az utas akár aznap. A többi fürdőhelyek ra a
vasút egész jegyet sd kl s azt a visszautazásnál a
(ROMÁNIA PÖSTYÉNE! 11)
pénztárnál le kell bélyegeztetni. A jegy csak akkor
IIIIMIIIIIMIMIIIIMMMMIIUIMMMIMinillllMIMIIIIIIIMMMlllllMMMIMIMIIIIMIMMMIMI
érvényes visszafelé, ha az illető nyo'c napot legalább
49 C hőfo'.u, naponta 19 millió liter vizet > dó
eltölt a fürdőhelyen. A harmadik kategória azok a
hen«i*, rád umos hévviz forrás. Mlod nfélw reumafürdőhelyek, melyek az utas kiinduló állomásától 60 km
tlkus bántalmak valamint női betegségek ellen
IHllMIIIIIIIIIMIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIHIIIillllllMlilllllllllllllilllllllllltlIlllllllllininilll
körseten belül esnek. Ezekre aa állomásokra egész
páratlan gyógyhatású
garantált higanymentes
jegyet adnak, amit le kell pecsételtetnl a vaautl nénzés kitűnően bevált kétárnál éa még ainap vissza lehet vele jönni. De ez
csak a 60 km. körzeten bellii eső fürdőhelyeknél.
szítményeket használjon.
(Pi. Innen Tusoádfdrdőre vagy GyergyószentmiklóBrs)
ISZAPFÜRDŐK, ISZAP-PAKOLÁSOK, MORFÜRDŰK
IClzétrólagogan
éa MESTERSEGES SZÉNSAVAS FÜR0ÜK
— A Balkán-ollmpiász m a r a t h o n bajnokb e s z e r e z h e t i :
WC állandó orvosi felügyelet mellett I " M
ságát osiki flu n y e r t e . Az ország összes lapjai és
Bportemberel arról a fényes győzelemről beszé'nek,
I. OSZT. T E L J E 3 P E N S I O
(SRI(SER KÁR0LYNÉ
amelyet a román atléták már máeodBzor Bratnak a
(szálloda, fürdő és három°sori étkezés)
3
8
Parfüméria = lllatszertárában
Balkán-ollmpiáizon, ahol a Románia színeiben seerep'ő
Juniua, Szeptember hónapokban 200 L M naponta
Gáli LajoB brassói atléta már másodszor hozza ei B
M. CIUC - CSÍKSZEREDA
Jalius, Augusztus hónapokban 240 L-l n'pmta.
marathoni futás elpő diját. A győzelemhez nekünk IB
II otzt. pensio napi 100 Lel
van egy szavunk. Gál L*>josra ml Is büszkék vagyunk,
gyerm kek penziója napi 100 Lel.
mert közülünk került ki, cslkdánfalvl szármizáBU székely flu Gáli LajoB, kl a Bzabóm»sterBég kitamláea
után BraBBóban telepedett le s a sportban Ilyen sz/p
teljesítményeket ért el. 8 korét sportszerű, alkohol-ó'
W
50 u/o-os vasúti kedvesm'ny egóss éven át érvényes.
mentes, rendszeres életmódjának köszönheti a pé'da
n
adásul Bzolgálhat fajának. Sierényen, észrevétlenül
Különféle •sorakosésok:
*—6
Indult, de nagyra vitte.
ti ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGATTenisz
Könyvtar
Szabadfilrdö 1
Elitélték a g r i m e s b ü k k i e r d d ö r gyilkosát.
ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
Még a tavasz folyamán történt, bogy Maree Ioan gylti1935 ivLAN
január l én működését újtól megkezdette
mesbükkl hatósági erdőőrt három falopáson ért csángó- w o o o o o o
tir i u ó l l o l í a asámadasok vezetését, ellanó'-legény leütötte. A nyomozás során letartóztatták Vlrágb
ti
György 18 éves legényt, aki beismerte, hogv a gyill l a l J a Sését, mérlegek, adob'vallások
£ C l V aelkéasitéaét
a törráoyes eiöiráiok szerint.
kosságot ő követte el a abban két társa, Nagy György
*
tíz
naponként
uj
formák
oloaó
Vidéklek
minden megbiaáaát azo:inal teljestti,
és Mlklóa aegédkeatek neki. A megtartott tárgyaláson
ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvé- >f
árban, m.*ertelclja.tliet61r
ti ninden
a bíróság Vlrágh Gvörgyöt 15 évi fegyházr*, Nagy ţ ţ
dünk áll a megbiaók rendelkes«sére. 17 — w
Györgyöt 6 évi és Miklóst 5 évi fegyházra ítélte, AI *
ti
VKNCZKL
TANÁRNÉNÁL
Kösvetitjük iiázak, villák, telkek, mesógazdaság
elitéltek felebbeztek.
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azsurozását

A közönség figyelmébeIII

Keresztes Kálmán uriszabósága

Szeplők, májfoltok
és pattanások
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BENZOE-KRÉM,

PÚDER és SZAPPAN

ÚJONNAN BERENDEZETT

Egész éven át nyitva!

«
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A „MUNKA" »
»

8 M
MODE:
O D E L L KALAPOK J

— Köaaönetnyilvánltás. Mindazon jóbarátoknak is Ismerősöknek, ak'k felejthetetlen édesanyánk: özv Kalamár Péteroé
szQl. Konosag Varonlka elhunyta alkalmával riazvátukkel
fájdalmunkat enyhltanl Igyekeztek, ezúton mondunk hálás
köszönetet.
A gyászoló osalád.

O gr amott kószálnék ntlsdesnemtl nfil kalapok eizdrendfl
anyag hozzáadásával. Kalapek

átalakítása a legrövidebb Idő alatt.

Calkaaereda, I. C. Bratlaau (Glmmáalum)-ueoa 111. aa., a Bórháa közeiébea.

— A n e d v e s m e l e g b e n tAmegesen lépnek
fel a l e v é l t e t v e k ugv a gyümö'csöaökben, mint a
díszkertekben a rózsákon éa egyéb dísznövényeken.
A levéltetvek Igen kártékonyak, mert elszívják a növény nedvét, összesodorják a leveleket, nyonukbsn
fellép a korompenész és a hangya Invázió. A megtámadott növény elsatnyul, deformá'ódik. A levéltetvek
ellen ezért sürgősen kell védekezni. A sürgősséget az
oonservatoriumi módszer
a körülmény indokolja, bogy a tetvek h hetetlr n arányszerint, j u t á n y o s á n ad:
ban szaporodnak és minél később védekezünk, annál
S P R E N O Z G I Z I , Osikszereda
nehezebb éa költségesebb lese emiatt. A védekezés
Btr. Cap. Vulovioi (Hargita-uooa) 38.
rendkívül egyszerű éa O'CBÓ. Dohányluggal vidékei
hetünk ellene, de mivel annak töménységét nem lsnerjük, ^«egyszerűbb, ha Thanolt veszünk. 1 kg. Th no'
elég 400 liter vizhez. Ez kicsinyben ia kapható ugy,
hogy házi kertben ia jól használható, sőt ennek l°/o os
bármilyen mennyiségben kaphatók.
oldatában a szobai cserrpss növények Is megfllrösztCim a Vákár könyvkereskedésben.
hatók síükaég esetén. Az Erdélyi Gazdasági Egylet,
mint minden növényvédelmi kérdésben, ebben 1B kész- ELADÓ 1 drb 4000 literes, 1 drb 6000 literes, 2dr^
séggel nyújt postabélyeg ellenében felvilágosítást.
7000 lteres vlztartány. Cim a kladóbsn.
4-
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HEGEDUORÁKAT

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények

r**

birtokok vételét, elalását vagy bérletet

Sa.@aebIatTÍm«9£esemseae@iae»
Calea Stefan-cel-Mare 21. szám, földssint

Cl!
T< G ŰZ M OS Ó ÉS VEGY
..GLORIA"
TISZTÍTÓ INTÉZET
szakképzett vezetés mállott vállal Ingek és gallérokon
klvtll a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi uton

nói- és f é r f i r u b á k ,
t a v a s z i k a b á t o k , ••
gumikabátok, paplanok
MF* t i s z t í t á s á t
va'atnlnt elbontás nélkall festését, azonnal és jutányos
árban — teljes megelégedés-e.
A t. kösöaaég bizalmát és pártfogását tisztelettel kéri:

SZABÓ

LÁSZLÓ

veg7tlsztltó és kelm-festö, Herourea-Ciuo,
10
Bnlev. Ferdinánd 62.

