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ben áll. A hatalmak átcsoportosítása megkezdődött és
folyamatban van. Románia nem maradhat ki as uj alakulásból. Egyik fontos lépése mindenesetre a Magyarirta Tatnádi Éltbea Gyula dr.
A Ctiki Lapok idei 3 számában „A közeledés" orsaághoa való közaledea vo'na, meliyol száz>dokra
clman Igenfigyelemreméltó cikk Jelent meg gróf Beth- kiható közös érdekel vannak. Megértép, engedékenylen István karácsonyi békesaóaatáról, a Duaavölgye ség és a jövőbalátás kell éhes, serami más. Az ellennépeinek kőBÖB érdekeiról, Magyaromig ea Románia tétek klegyenlltéBét éB a békés megugjuaikj a belső
együttműködéséről. Bethlen békesióiata aoaál figye- klengesztelódés, a politikai és a gazdasági megerősölemreméltóbb, mert a köaelmultban Jorga éB Vaida dia fogja követniI

Románia politikája.

Bgtai ívta
U I 180.Félévre
,
«0. Negyedén* . . .
40.—
a
Külföldre agy érre
, 440.H l r d a t é s l A l j a k a lasoloaóbban asimltkataak.
adatnak Tlaaaa
Késliatok
Nyílttéri kOalanéayak
dija aoionklat L«l 29.—
Mafjalaalk adata vaaáiaap

a kormánynak ebben aa Időben szabályozni való kérdései voltak, akkor teljesen Indokolatlan volt a parlament megnyitásának eibalasatása.
Esek a rendelet-tör vények nem voltak a törvényelőkéBzUŐ tanács előtt, nem tárgyalták le eaeket a par-

lamenti blaottaágok s ha bárminő Baerkeaatéai vagy
nyomdahiba csusaott ezekbe, nincs méd eaek kijavítására.

Szerettem volna bővebben foglalkoanl a közoksilntén békehurok at pengettek meg. Románia komoly
tatási minisztérium átszervezésére vonatkoaó rendeletveaeiőpolltllu»! tehát epen ugy látják a dübörgő lépetel ls, melyről soz mondani valóm lenne. Egyelőre
sekkel közeledő veszélyt, amely Romániát éB általában
a Dunavölgyében elhelyezkedett kis népeket pusatuDr. Pál Gábor orsa. képviselő kéri a községi vá- megállapítom, hogy ámbár a Manlu-féle törvény a közláaaal fenyegeti.
laBztásokra vonatkozólag érvény ben levő törvény követ- oktalanba a vallásügyeket la beolvasztotta — amit
mar akkor helytelenítettem — moat ebből aa uj
Európa éa a világ képe ma két ellenaégeB tábor kező rendelkezéseinek közléset:
a vallásügyek hlányaanak, tehát olyaa
áthidalhatatlan küsdelmót tünteti fel. A világháború
Községi tanácsba megválaszthatok mindazok a szervezetből
igaal győateae az orosz pánszláv politika lett, m*ly községi lakósok, akik a kösBagi választól névjegyzékbe fontos kérdés ÍB, mint a kösoktatás és vallásügy aaétgyóaedeimeskedett a pángermán áramlatod felett is. felvétettek, ha betöltötték 25 lk évüket és Írni-olvasni vála&eláaa, rendelettel esaköaöltetett.
Angelescu közoktatási miniszter: KÜlSn törA bolaeviamuB megfertőzte éa két táborra aaakilotta tudnak. Nem választhatok meg olyanok, akik a közsegaa egéaa világot. A harcos bolsevizmus behatolt Euró- gel önma&ur, testvéreik, (Liic vagy szülőik aaeraődéaeB vényt fogunk erre náave benyújtani.
pától keadve a Csendes Óceán salgetvilágáig, Esaak- viszonyban vannak. Nem Urtoanak esek köze a közGyárfás: Aa Intézkedéssel érdemben egyet értek,
ea Délamtrlka, Kína, Brit India, Holland-Iodia nepmll ségi ingatlanok bériéi. Nem választhatók továbbá aa hlaaen helytelenítettem a két tárca egyesítését
liól közé. Európában Franciaország
állami, megyei éa köaségl alkalmazottak, valamint
a bolsevizmus karjaiba rohan. Cieborsság a bol- azok, akik vagy akiknek családtagjai vagy alkalma- idején ÍB. De aat hiszem, hogy ennek kellett volna
előbb jönnie a csak azután lehetett volna átszervezni
aevltmua melegágya. Spanyolországban véres harcok zottjai a kJzaegtől italmérési jogot bérelnek.
duinak a vörösek ás a nemzetiek között. Görögország,
A jelölő listák a választana kitűzött határnap uj alapon a közoktatási minisztériumot, melyhea a
Lengyelország, Balgium, Nagybrlilania,
terü- előtt 8 hétköznappal előbb teecdók le a járásbíróság- teteles törvény szerint ma Íz még hoaaá tartóénak a
letein állandóan terjed aa ügynökök által hirdetett, nál. A leleteit egy jelölt Is eszközölheti, ha a többi vallásügyek 1b.
saerveaett éa pénzelt bolsevizmus. O.oazország 160 mil- jelölteknek alairásait jegyző, köijegytő, járásbiró VBgy
lió, Kína 400 millió néppel jar elől. Mindenütt gyorsan dgyved hitelesítette. Ha ez a hitoieaités nincB meg,
terjed a bolseviamus, mert erélyestn ellene caBk az ugy az összes jelölteknek együttesen se.l megjelennlök Ket ürb, 6 üonapos yorksirei kon eladó.
auiorltárius .totális" államok, Németország, O.aszor- a járásbíróságnál. A jslölés 2 példányban nyújtandó
Aa allatok aaepan fejlettek éa el vannak látva
Bzág és Portugália védekeznek. A többi aiiam mara- be a a járásbíróság arról átvéteti elismervényt ad és
tenyészigazoivánnyal. Cim a kiadóhivatalban.
kodik éa veszekedik egymással, vagy bent a kisebb abban Igazolja, bogy a jelölés a lörvéoy rendelkezéBégekkel, ahelyett, hogy öasaefognának éa belső erejük seinek megfelel.
Siáktlr líiMk.
központoaltáaával drákói aaigorral szállnának saembe
letett liBta visszavonása vagy megváltoztatása
a végveszéllyel, amely már kapuikat döngeti. Pél- csak A
Az
„Ezer
székely leánynnp'-ok megrendezésével kapaz előbb felsorolt zzabá-yok megtartása mellett
dátlan könnyelműség a nemzetek nemtőrödőmtége 1lehetséges.
csolatosan merült tel az a szép és igazin értékes elképzelés,
hogy a székely népviseletet, dalokat és nem utolsó helyen
A Ciuoi Lapok ldóaett cikke n?m említette BethMinden küzsúgben 10 *Ú£>>égt laa^usoN válasZtaLiii. a táncokat is megismertessék a mostani genericióval. Nagy
len látván gróf milanói beszedet, mely európai szen- J.g szerint
a köza-.gt tarác-cn*? a tornán n- mzeti nevelő hatásuk volt ezeknek az ünnepélyeknek, sajnos azonzációvá nőtte ki magát. BithU n szerint maNamcrország egyházaknaktagja
valamelyik lelkébze cs egy tenyleges, ban nem találtak kellő megértésre s igy önhibijin kivül
és Oroszország között az ellentét erősen kiéleződött vagy nyugdíjazott
a községből, a községben lakó kénytelen volt népüuk lemondani erről a nagytömegeket
és látszólag világnézeti alapon épül fel. A világnézeti legidŐBebb orvos tanító
állatorvos, a heiyl gazdasági mozgató, impozáns, sohasem tüntető, de mindig tanító ünneellentét mögött azonban egésaen reálit hatalmi érde- bizottság tagja ea avagy
községben
lato erdőmérnök, vsgy pélyéről.
kek ét törekvések it kiütköznek. Aa ellentet akkor hatósági erdóőr. A jogsaerinti tagoknak
csak tanácskoUgy hisszük ez a körülmény indította el a napokban
vált tu'yossá, amikor NemetorBaág észrevette, hogy zási jo^uk van.
sajtó alól kikerült „Székely táncok" cimü könyv gondolatit
Oroszország Csehországon kerezztül az egész DunaA jelölő UstáhoB mértani jelt Is lehet választani. Lehet, tévedünk. Nem iontos. Fontos az, hogy megjelent a
medence után nyul s a balkáni hegyekig niccs
Ha több lista vao, a fzav&zóhpok költségeit a székely táncok és azok kottáit rendszerbe foglaló könyv s
olyan katonai erő, amely megállásra kényszeríteni
képes lenne. Aa orosz-nemet ellentét mego.dasat még község viseli. H i Bzcnban valamely listára meg a le- igy népünk légi értékeinek egyik része kézzel foghatóan
tdoll szavazatoknak 10°/»-a rím esett, akkor ezen lista biztosítva vau a jövő számira.
a távolbalátó próféta lelke sem jósolhatja mag.
Uáudy Mária és Vámszer Géza 122 oldalas, kottákkal,
Elméletileg három módon nyerhetne ez aa ellentét jalöltjell terhali az összes azavazó iapok nyomtatási
elintéaéBt. Az EIBŐ, bogy háborúra kerül a sor s vagy aöiisegelnek felereaze, melyet a pánaügyigazgatóaág a táncok leírását szemléltető ábrákkal és eredeti fényképekkel ellátott könyve áttörő és értékes munka. A szerzők
orosz-szláv, vagy német befolyás ala kerül a Duna- bajt be egyetemleges kötelezettséggel.
A megválaBBlotl tanács alakuló üléséről Indoko- nagyszerüru átérezték feladatukat és jól oldottik meg azt.
medence és a B iikán Egy mábik m goldás a területek
vagy érdeksaferák békés megoszlása volna Nemetor- latlan! elmaradó tanácsos 1000—5000 l?jre birságol- Előszavuk szerint az volt a céljuk, bogy a már veszedelmeBzág és Oroszország között, aminek vetztd»'me kézen- kató. Akt aa eskütételről iet tzbsn ltdokolatla&ul tavoi sen feledésbe menő székely táncokat és azok dallamait megmentsék az utókor számára.
fekvő a közepeurópai népek ezempontjából. Ez azonban van, elvesatt a tanácaoseágot.
Németországnak sem volna érdeke, mert közvetlen
R ikonok caak harmadfokon tul Uhetnek a tanács
Ez az elképzelés tökéletesen sikerült. Bándy Mária
szomszéddá válna O.aszorazággal éB eaen terület állandó tagjai. Hi köaelebbi rokonok választattak meg, akkor közismert közvetlenségével és humorával élvezetes olvasminyt
súrlódások ku.fo-rása lenne közöttük.
aa marad a köaségi tanács tagja, aki a többséget nyert varázsolt ebből a száraz témából. Látszik: nagyszerűen ÍBA Bzóbanforgó kis népek többségében aa európai listán saerepel, mas esetben pedig aa idősebb.
tneri a székely nép érzelmi világát B minden értékes gyöngyáltalánoa érdeknek, de különŐBen az olaaa éa német
A birót és a hilysttes birót a tanács választja, szemet hozzáértéssel hoz felszínre. Ott is szemelőtt tartja
érdekeknek la a barmadiz megoldás felelne meg. A de caak a választott tagok közül. Alkalmazásban levő a formát, ahol kizárólag oktató jeleggel ir, tinclépésekre,
aaobanforgó területen a természettől kijelölt hArom pap vagy tanító nam lehet bíró vagy lielystlesa.
mozdulatokra tanít. Az anyaggal tökéletesen tisztában van
nagy gravitációs centrum fekszik. Aa egyik a nagy
s lia nem is ad tudományos munkát, nagy az érdeme, mert
lengyel-litván sikság, amelynek centruma LengyelciMig alig nrbáuy újságcikk foglalkozott a székelyek jellegország, ahol a Vizetóazerep-t a lengy-d n >puek kell
zetes én művészi szempontból is súlyos éltéket jelentő
visnle. A másik a magyar medence, a harmadik prdig
táncaival.
a szenátus 1037 évi január hó 22-iki
aa aldunai román medence, amely egy u. tal a KárVámszer Géza illusztrálta, elő és zárszóval látta el a
ülésén, a parlamenti szünet alatt kiadott
pátok keleti peremét 1B átö.e i. A három oidairtl körülkönyvet. Az anyaggyűjtés terén is kitűnő munkit végzett.
rendeletek ratiűkálására vonatkozó törvevő Baláv tenger vesaélyével aaemben hivatását és
Eveken át tanulmányozta a székely falvak életét, belső
vényjavaslatkor.
önállóságát csak akkor lesa képea a jövőben megórlaberendezését s igy tisztában van e nép minden természetű
Gyárfás
Elemér:
Tökéletesen
egyetértek
mindnle, ha elkerül megegyeznie a magyar nemzettel, amelymegnyil vaníliásával.
lyel határos. Aa egéaa jövő attól fdgg, hogy sikerül-e azokkal, akik e helyről előttem oly suyosan kifogánagy érdemük a társszerzőknek, hogy hűen,
ezt a három gravitációs központot ugy kiépíteni, solták a rendeletekkel való kormanyaás rendszerit, ahogy Általában
a nép lélek kitermelte, vagy másoktól itvette és
ameiy aláássa a parlamantárlamust. A pariamentl rendmegerősíteni, egymással harmóniába hozni
magához idomította, ugy adják a táncokat és dallamokat.
összefüggést
hogy szer mellett a törvényeknek a parlamentben kell megNem — úgynevezett — „piacos" könyv ez a munka.
saületnlök,
alapos
megfontolások
után
s
ezzel
teljesen
egymással kezetfogva, as idők viharában megállhassanak. Ea egyaránt olasz, német, magyar, román ŐBBzeférbetetlen, bogy egy tömegben s egyetlen BBB- Éppen ezért értékes. Nem hiányozhatik egyetlen olyan azévaaásBal elfogadjuik 46 már kiadott rendeletet, melyek kely ember asztaláról sem, aki a népi szokisok, kulturik és
éa turópal érdek ls.
vaskos kötelet tesanek kl, több száz lapra kiterjednek művészetek fenntartó erejében hisz. Népszerűsíteni kell a
Bethlen kétségkívül Európa egyik legBBámotte- és több eatr szakaszból állanak, melyeket Benki Bem könyv alapján a székely táncokat. Feleleveníteni, tovibb
vőbb politikus!>, aki Milanóban ez o asa külpolitikai tanulmányozott.
fejleszteni, hisz az alap meg van hozzi s valóságos tánctársaság meghívására tartott előadást. Nagyértékü előA kormány arra kapott felhatalmazást a tavasz- költeményeket lehet csinálni egy-egy székely táncból.
adása, amellyel a világsajtó behatóan foglalkozott,
A könyv 60 lejes árban a Vikár könyvkereskedésben
kijelöli és megmutatja a Dnnavölgye népeinek aa utat, zzal, hogy a szünet alatt rendeletekkel szabályozza a kapható.
me yet Romániának la saját jól felfogott érdekében költségvetés egyensúlyát a az áll»mi Igazgatás egy
saerűsltését célzó kérdéseket. — Én ÍB megállapítom
követnie kell.
— egyetértésben aa előttem szólókkal — hogy egész
Ramán'ának • Bathlen által vázolt nagyvonalú sorozat olyan intézkedés van előttünk, melyek Bemmlfale össaefüggésben sincsenek sem aa állami igazgatás
a legazebb éa legtartoaabb
külpolitikát kell folytatnia,
egyaaerüaltesevel, sem a költségvetés egyensúlyával.
Jugoszlávia
már
észretlrt.
Magegye
kivitelben a legjutanyoaabb
1
Még sajnálatosabb, hogy e rendeletek nagy részét
z-itt Olaszországgá , Bulgáriával éa köaeledást mutit
árak mellett eeakAaAl a
évi október hó 16 u;án adták kl vagyis a parlaMagvararsaágbos I?. Ai ó ujabb külpolitikája kétség

Tájékoztatás.

Dr. Gyárfás Elemér beszéde

Könyvkötészeti munkákat

telenül már a fent vázolt uj európai orleot <cló Jegyé mentttssaettiéaénekalkotmányos határideje ntán. Ha

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.

oldal.

Versenyfutás a békéért.
Mir fel aem tűnik, agy megasoklnk ea utóbbi
években a kormányok külügyminisztereinek versenyfntáaál a béke maa. Aa ojev beálltával ea a veraenyfntáa nemhogy alábbhagyott volna, hanem Inkább még
meghatványozódott. A népek milliót tájékoaatlanul néalk
eat a végsőkig feaaltett tempót. Kíváncsian fürkésalk
aa njaágok baaábjain a veraeayfnláaok eredményeit
Aa eredmény nem kielégítő. A politika beaaorkánykonyhájából, ami árdeklődéare aaámot tarthatna, kevés
aalvárog kl. Ml aat hlssallb, hogy akik a boaaorkányüatöt kavargatják, aiok aem látják tlaatábban a helyietet, mint akik UvUl állanak. A nagy ldr-oda aaaladgáláaban valamit fóanek a népek Márnára a politikusok a ml ngy látják, hogy aa ldó elkOaelgett arra,
föltálalják csodálatos főatjüket. Aatán a népek egyék
meg éa lássák, mit lehetett hit nélkttl es kljegeceaedett vllágnéaet nélkttl kotyvaaalaal.
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molyra foidulnl. A következmények végzetteknek Igír
keanek. Az értelmesebbek éubeksptak. Mir p'óbá'nak
menekülni a kövelkeamények elől. Most már aBeretnék
a lavinát pusztító útjában megállítani Aa Idő nagyon
előrehaladott. A körülmények mind erre mutatnak. Aa
előjelek csalhatatlanul mind eat igaaolják. KÖaben a
versenyfutás a béke körttl nem aattnlk, sót mind aaenvedélyeaebb és őrültebb tempóban Baágnld.
P. Oibor Anasztáz.

Apróságok.

Magint akasztanak, vagy ifibe Ifinek majd egy néhány
.apostolt" Moszkvában. A forradalom nagy mohósággal falja
fel saját gyermekeit, még pedig legjobbjait. Es teszi ezt
olyankor, amikor világszerte folyik bolsevista ellenes propaganda. Néhol komolyan a parancsaralom ellen, de néhol
álszakállban egy más ábrázatú parancsuralom mellett. Mindkét irányú propagandán tnl tesz maga Sztálin és a bolseA békét mindég óhajtottuk, de moat a legjobban vizmus. A tömeggyilkosság vakitó fényjel, amely figyelmezáhltoaunk utána, mert ngy éreaattk, hogy éaarevétlen&i tet, hogy mi vár az emberre ott, ahol akár bal-, akár jobbcsusalk kl a ml késünkből. A nagy kljelentéaek, ame- oldali parancsuralom gondoskodik a boldogságáról.
lyeknek ae aaerl- ae saámuk, nem nyújtanak elegendő
*
bisiosltékot, amiért érdemen volna a mai békét la fel*
*
A napilapokból közismert dolog, hogy Budapeaten
áidoani. Kétségbeesve kapkodunk utána, Mason ha meglépaaaott ruhában, roogyfosaláoyokban tengődött Is .Transsylvániai CikluB" keretében négy kitűnő irénk munköaöttttnk, a ha kigúnyoltak éa klaemmlaték ia millió káját hozzák szinre. Elsőnek Koós Károly .Budai Nagy
aaor, akik félreismerlek, most mindenkinek fáj szörnyti Antala* került szinre. Rég nem látott siker jegyében zajlott
pusatuláBa. Aa újév a beléje helyeaett nagy blaalmun- a .Bánk-Bán"-nal ogyütt emlegetett izig-vérig transsylvániai
kat nem igaaolta, a várt eredméanyel nagyon kéalk. dráma bemutatója.
Koós Károly ismét nagyot alkotott. Rácáfolt birálói
Minden parcben könyökünkkel auroljnk a háborút. A
feaattltaeg egy-egy időre Jótékonyan enyhül, de csak azon állitására, hogy nem ért a színpadhoz. Megmutatta,
azért, hogy aatán annál nagyobb robajjal törjön ki a hogy csak fi ért igazán. Súlyos, mindég idfiszerü gondolatovlssaaf ojtott emberi aaenvedaly. A világ mic den aarka kat vitt a léha egyvelegektől visszhangzó deszkákra s beelegedeiien. Borsába nagyon kevés ember van bele- bizonyította, hogy a közönség szereti a komoly dolgokat.
nyugodva. Akinek aok van, még több kellene, akinek Megérti, megszívleli, ha jók azok.
aemmlje sincs, akitől a sors mindem megtagadott,
És KOÓB Károly uz egész magyar nyelvterület olvasni
láaong a tehetetlenségében vadul toporaékol. Aa elé- szeretfi közönsége előtt köuyvalakban közismert darabja jó.
gedetlenség tetőfokára hágott. Inog mindenütt a talaj. Minden városban, sfit minden faluban szinre kellene vinni,
A béke tavoalk a népek közül. Hej pedig valamikor, mert sokat, nagyon sokat lehet tanulni belfile. Fényes, árnyéeaelőtt egy néhány esztendővel még mindenki hogy kot nem hagyó világosságban mozognak a problémák, bonfogadkozott, hogy nem kell .bábom. A frontharcosok takoznak ki az okok és okozatok s mozgatnak szinezet
egéaaen megundorodtak a bábot utói. H a a béke ügyét szerint régi, de alapjában véve mindig uj és örök problémákat.
ők readeanek, amíg ea a aemaedék él, blaonyosan
Mi transsylvániai kisebbségi msgyarok büszkék lehebáboiu nem lenne. Ea igy fest a képzeletben. A való- tünk, hogy bérceink közül indult el irodalmi történeti útjára
ság azonban egéaaen máa. A háborútól lrtóaó népek Budai Nagy Antal.
*
most boaazut lihegtek. Úgyannyira, hogy a peaezlmla
*
*
ták már azt mondjak, hogy a béke utáni versenyfutás
11 hetes és 2 napos hallgatás után újra megjelent a
nem komoly dolog, csupán aaemfényvesatéa éa porhin- Brassói Lapok és Népújság. A nagy lspvállalat gépei és
tés a tájékoaatlan nep Bsemeben. Mt-r mindenki látja, kenyerükért aggódó munkatársai ismét dolgoznak. A lepok
bogy a feszültség kirobbanása elkerülhetetlen. Csal megjelenését felfüggesztő belügyminiszteri végzést visszaaz óvlntésktdéaek megteremtésén fáradoznak *s Ule vonták. Minden bizonnyal a kormány is belátta, hogy rentékeBek. Hogy ea a vihar minél keveBebb áldozatot geteg ember kenyere forog veszélyben s a lap sem szolgálköveteljen. 8 minél kevesebb kárt tegyen emberéletben. tatott soha okot ilyen erélyes intézkedés véglegesítésére.
Aa eimu.t években nagyon sokszor könyökünkkel
* ?
soroltuk a háborút. S akkor aztán megkezdődött a
Elvetemedett gyilkosságot fedeztek fel a uyomozó haversenyfutás a .béke érdekébon. Aa eredmény még tóságok Lunca-de-sus községben. Bodor Mihály Tankó (S6
ealdáig többé kevéBbbé kielégítő volt. A sikertelensé- éves csángó gazda, felesége és (íyörgy nevü fiátóI évek úts
gek korszakába érkeztünk most el. A népek felajaott külön él „görbepataki" házikójában.
idegekkel lesik a követkeaményeket Ugylátaalk, a világ
1986 április elején haszonélvezeti jogát eladta s rá
nem kerüli el sorsát. A romlás és puaatuláa halálma- néhány napra, pontosan húsvét elsfi napján nyomtalanul eldara csattogtatja Bsárnyait büszke kulluránk felett tűnt a faluból. Az a hir került szárnyrs, hogy a fővárosban
Mart ha mégegyeaer a bosssut lihegő népek találkoa- szolgáló leányaihoz költözött.
nak egymássel a harc meaején, aa végaetea leBz Európa
A falu napirendre tért a kérdés felett. Néha-néha, ha
kulturájára. A bosszú éa a düh tüzeli a népeket egyBodor esete szóba került, kiházasodott fiai és szomszédjai
más ellen. Mintha egy végaetea aötét éjssakán aa apois csak azt tartották furcsának, hogy közel egy év óta
kalypsala romboló angyalai véglgszáguldottak volna a
semmi életjelt nem ad magáról. A kérdést azonban nem
világon, ugy néa kl a világ. B os9n épesatt ember nem
viselték túlságosan a szivükön és nem bojgatták.
1B csodalkoshatlk.
Pár nsppal ezelőtt BUttogni kezdtek a fonóban:
Annyi esztendőn kereBztül mlndág felujltjuk az
— Az öreg Bodor nem ment Bucurestibe — hangozelső karácsony programmját, da aa emberlaeg nagy- tatták. — Gyuri lio és a felesége meggyilkolták s kis házirésae nem veszi aat komolyan. Legalább, amikor meg- kója alatt lévő pityókaverembe dobták.
vaióültásra kerül a sor a tapasatalal aat blaonyltja. H i
A hir az öreg csángó egyik nős fiához is eljutott,
nem kellett az embaraak karácsony békét lehelő aael- aki a község albirója kíséretében leifeszitette édesapja magáleme a a karácsonyi angyalkóius jön az apokalypsat» nyosan álló házikóját éa átvizsgálta. S ekkor kiderült a
romboló ÓB öldók.ő angyala, hogy végre valahára be- borzalmas valóaág: Bodor Mihály Tankót tényleg meggyillássák az emberek a kétazlnü versenyfutás hiábavaló- kolták. A mult év huBvétja óta borzalmasan megcsonkított
ságát Akik a népek türelmével áldatlan Játét ot ttatek teste a kis pincelyukban oszladozik.
mar azok ia megunták a sok huaa vonát a türelmüket
A lelet nyomán munkába lépett a csendőrség is. Leveaaltve a kérdaaek megoldását radikálisabb eaiköaök- tartóztatta a meggyilkolt gazda fiát éa ieleségét, akik be is
kel akarják vegbezvlnnl. A békéltető eljáráaok, a Bem ismerték az elvetemedett bűncselekményt.
legesaégl bizottságok éa nyliatkoaatok gyönge eszkö
*
zöknek bizonyultak a béke megszilárdításéra. Ideig
A községi választásokkal kapcsolatosan az összes
óráig mint csillapító eszkötök réBslet eredményt tann
Bitottak, atooban a beteg világ végleges kataeatréfáját politikai pártok erfiteljea munkába fogtak. Erejüket akarják
végérvényesen megakadályoanl nem tudják. A sok bizonyítani a választások során. Kétségtelen, hogy a nagy
békeváras és Ígérgetés után egysaer caak arra ébre- ösBzecsspás — országoB viszonylatban — a nemzeti parasztdünk, hogy újra fellángol a boraalmaa világégés. At párt és a liberálisok között zajlik le. Az eredmény sok
atmoszféra aaörnyen elő van kéBzltve. Eat csalhatatla- mindenre rá fog mutatni.
ÉrLhetfi, ha a nagy felhajtásból az apró pártalakulatok
nul érzi mindenki. HiBaen mindenki erről beBaél. Igar,
bogy aat aaokták nagyon bölcsen mondani, ho^y akt is ki akarják venni a maguk réazét. Ujabban a Magyar
mondja nem tudja a aki tudja nem mondja. Evvel Dolgozó Szövetség elnevezése alatt ismert magyar kisebbaaomben aaonbaa aa la régi aarkigaaaág: vox popull, ségi politikai alakulat is megmozdult. Vármegyénkben a
vox Dal. A nép aaava az Isten szava. A világon min- mult vasárnap Sandominic községben tartott gyűlést
Nem ismerjük a gyűlés eredményét. Nem tudjuk egydenfelé erről Írnak aa njaágok. Caak idő kérdése a
háború kirobbanása. P. d g még most aem hevertük kl általán vettek-e részt azon a székelyek és ha igen, milyen
a világháború csapáaalt. A nyomában Járó gaidtaági számban. Mi caak elvileg szólunk ehhez a kérdéshez. Ismé
háború pedig meg moat dühöng Javában. B ennek c telten leszögezzük: nincs szükség uj politikai alakulatra. A
bábomnak Bebesttitjel éa áldoaatal Itt vonaglanak köaöt- Magyar Párt alapszabályai minden jóakaratú kisebbségi matttnk. U^y tör fel halálhőrgéaük, mint a mazuri tavat gyarnak lehetőséget nyújtanak a munkára. Komoly élettel
saáaeserdsámra menő fu'doklé oroaa katonái mindent kell megtölteni a Magyar Párt alapszabályait s a lehetősémegreaakettető halalordllása. Ebbe a kiáltásba bele gét is kiküszöbölni annak, hogy osztály, vagy máa alaporasaket a világ. B tehetetlenül nézi az élet eme Uta kon gyengítsék az egységre szoruló kisebbségi magyarság
Bsitoltjail. A nélkülöaéa és a nyomor milliókat beterít erejét.
a Bápadság ljeaatő színével a milliókat toboroa egy
Minden józanon gondolkozó embernek be kell látnia:
táborba. S eaek Öklüket ráráaaák, hangjuktól morajlik a pártoskodások ideje lejárt. Régen ott tartunk már, hogy
a föld. Tdralmetlenűl követelik aa emberiesebb életet közösek az érdekeink. Egyformán szegény a kisebbségi
KÖsban a világ rohan a megsaokott gyorsasággal a magyarság minden rétege. Ebbfil kell kiindolni s a Madosz
beteljesülés felé.
munka helyett egyaégea a igy erős megnyilvánulást várunk.
Nem nj politikai alakulatra, hanem komoly és felkéA politika heeaorkánykonyhálában sokszor hoaaá
RMI értik aaooglŐMÖdaak. á játék kezd aagyoa ko- szült «unkára vaa aiKkaágUnk.

N a n az érdeklődés az orezáios mezOcazdasáflLi kiállítás
tatyacsoportja iránt.
A m"»»öí9zdts*gl kiállítás It relében r u d zik
évek rt» a Ipgnegyobb kutyát en u' atol at E l l n e k a
tiállitásotDak íz hvró : -nr> fol ozfid.S n«gv Mkere pb
a n lndon hlkalcmmal jóelőre t p srta ható feliü: ő
érdeklődés a b«z»l ' u y a k o l ' u r fcjód'set bizonyltj.-,
•ml hovaioválb a magyar í b i e n y m U a t a a j u t a ţ i
A'lumo* m-tgss Fzln'onalérn < m* 1 ! Ai e b t e n y a j i é s
am msr nettcsnk p^t-ízió, h m i m gaidatégi jelentősége
is van, különösen annál fogva, hogy a külföldiek érI klődését mindenkor felkeltik az érdekes külsejű
redetl magyar kntyák.
A most következő mezőgazdasági kiállítás kutyas p o r t j á b a n aa Ismert ebtenyésztő testületek nagy•icámu kutyakollekcaióval vesznek részt. A kiállításon
úgyszólván a Magyarországon található Sassea tutyaf jták képviselve lessnek, a legnagyobb saámban, mint
i elmúlt évben, moat la a nsgykedveltségnek örvendő
nsgyarfajta ház- és nyájőrző kntyák: pu'lk, pumlk,
omondorok éB kuvaszok, valamint a vadászkutyák,
i xterrierek, rendőrkutyák, Btb. fognak szerepelni. —
Kőben az évben a kláilltás rendezősége különféle látrtoyoa kutyabemutatókat 1B tervea, úgymint kotorékpatkányfogó versenyeket, vadá«a éB rendórkutya. «mutatót. A dijat nyert kutyákat pedig előfogják
v esetni.
A kiállítás Iránt nemcsak a főváros ebkedvelő
oaönaége, hanem a fsjtlsata kutyákkal rendelkező éa
-sokat tenyésztő gazdák ÍB nagy érdeklődést mutatnak.
É jpen eaért a kiállításra beneveahetők nem törzaköoyv <lt, de kétségkívül fajiisata kutyák la.
A vidékről falhoaott kutyákat 50'/o os szállítási
« dveaménnyel lehet a kiállításra felküldeni és viaszaszállítani.
A kutyák külön pavlllonban kapnak hajlékot. A
kutyaklil itási csoport iránt már moBt olyan nagy aa
é; leklődés, hogy a rendezőség a rendelkezésre álló
n lyeknek megfelelően fogadhatja el a jelentkezéaeket,
ét psn ezért tanácsos minél előbb bejelenteni a kiállításon va'ó részvételt. A valamely kutyatenyézztő egye«ti let kötelékébe tartozó IHllltók az illető egyesületnél
« ent»ék be a klállitáFon való részvételüket, mlg a
t .liHás iránt érdeklődő többi kutyatenyÓBZtő a kiállítás rendezőségénél (Budapest. IX , Köztelek-u. 8 BE )
j lantkezzék. A jelentkezés hater deje február 20. A
nslllláa Iráut érdeklődőknek Balvesen nynjt felvilágos í t a rendezőség.

Hogy is állunk a sutái turista otthonnal?
Őszintén örülünk annak, hogy ez a kérdés kezdi foglalkoztatni városunk közönségének véleményét Szeretnénk,
hogy a sutái ház épitkezésének befejezése ne caak a turisták álma, hanem városunk természetszeretfi polgárainak is
kili'jezett óhaja legyen.
Hiszen a Suta erdfi úgyszólván egyetlen közel esi'í
kiránduló helyüuk, a hová a napi, vsgy heti munkájában
szellemileg kifáradt ember percek alatt eljuthat és ahol
szeretettel, őszinte turistabarátsággal fogadnak minden vendéget.
A Sutafenyő erdeje a mi városligetünk. Kicsiny barátságos otthon az erdő aljában. Megvalósulása a turisták álma,
de a kiránduló közönség óhaja is. A kicsiny hajlék már ma
ÍB biztonságot nyújt szél, hideg ellen, de eső ellen bizonynem véd az meg. Nincs még töilelünk, hiszen a falak eincsenek még egészen felépítve.
Megépítjük azokat is. Fedelet is tenzünk. Mi turisták
ha kell tudunk dolgozni is. Ha az Egyeskő büszke sziklái
közé a hátunkon tudtuk felhordani a menedékházunk építéséhez szükséges anyagokat, hogy azt felépítsük és ha valaki
idegen látja a Suta erdő lenyővel borított meredekét átszelő
ugrósáno impozáns szerkezetét az aljában hacsak félig megépült menedékházzal, akkor ez az idegen szemlélő sem fog
kételkedni abban, hogy kicsiny egyesületünk az ö maroknyi
turistájával be is fogja fejezni a megkezdett építkezést.
Szükségünk van azonban a közönség támogatására.
Eddig sem hagyott cserben még bennünket a mi közönségünk. Ha mi dolgoztunk is, a munkakedvet — a teljesítéshez szükséges lendületet mégis csak a közöuség jóindulata
és telt kézzel való támogatása oltotta belénk.
A mi egyesületünk élő és valóságos egyesület, A tuistaaág eszméjéért, az embernek, mint természeti lénynek a
természethez való visszavezetéséért fáradozik. A mi egyesületünk a közönség áldozatkészségét valósággá — épületekké
tudta változtatni.
A mi kérésünk bátor és nyilt. A mi kérésünk a város
minden természetbarát polgárának kor-, osztály-, vallás- és
nemzetiségi külömbség nélkül — kilejezett óhaja. A mi kérésünk becsületes és szerény
Mindenkit kérünk, segitsen bennünket tehetsége szerint
a Butái menedékház épitkezésének befejezéséhez.
Mint a hogy eddig is minden támogatáat megkaptunk,
ugy a nagyközönség, mint hatóságaink részéről, bizva bízunk,
bogy a jövőben sem fogunk magunkra maradni ebben a
munkánkban, melyet városunk közönsége, de idegeuből jött
vendégeinkért teljesítünk.
A napokban turistáink meg fognak jelenni mindenkinél, kit barátunknak hiszünk. Kérjük fogadják őket szeretettel. Hiszen nem maguknak kérnek, hanem egy közös ideálért dolgoznak. Ne riassza el fiket feladatuk teljesítésétől az
sem, kinek nem adatott meg a lehetőség ahhoz, hogy adjon.
Hiszen nem mindenki adhat, aki adni szeretne és a ki jó
barátuuk nekünk.
A gyűjtés emlékblokkokon történik, melyek diszkönyvbe
foglalva togjik mindenkor hirdetni azt az áldozatkészséget,
mely a turisták otthonát — a sutái menedékházat létrehozta.
A turistaegyesület idegenforgalmi propaganda osztályának m e g b í z á s á b ó l :
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A intai menedékház továbbépítésére eddig befolyt u'ién e<fos<d flsetéseket ^z<>n há'rálékos t.trlozWk
adományok: Vámszer Géze, id. Uracsa Imre 1000—1000 ,.é 7 'iivld ilanArs.
lej. Dr. Búzás Márton 2000 lej. Kovács Jen«. Csedfi SánAz ad^Bob tehát a t»r-oj.á«iflesz' ţn't elUn rt-dor, if). Nurideány Márton 500—500 lej. Simon Ferenc, í r a nx m nrizá • bankok uíj<n Ixfl'rte^ Ir.pokst kft
Szabi László, if). Kováts Jenő, Máthé József 250—250 lej. kiá'litai-n k a tnriozá* eMzeg^ől. be'ee/.<(nitvs »• "' 6
Frank és Schmidt mérnöki iroda, fedél alá hozás mnnkála- ri*«le •*. befizot;o azo&uol a< naszegeket a trao«f «T:
tsinak összes költségei. Lőrincz József asztalos 1 ablak, /aló tekintettel*.
llj. Drócaa Imre, mázolási mnnkák.
— Köztudomásra hozzuk, hogy a Felső Gazdasági

Tanác* fe'állltáaáról és a Siakkamarák megszervsté
érői szóló 1936 évi április 19 én megjelent törvéoy
96. §-a értelmeben a kamarai választó lista kiigazítása
A hatni németek
az Uralkodó e'őtt.magtőrtént éa as as érdekeltek rendelkezésére áll a
H I P H Ot o R-th a români*' n-m t pán ELNÖKE HOSSZA «amara titkári hivatalában Targn Mureseo, strada Prl
kiballzatásou jelent meg Ó'elseje aőtt, akinek e ( narlel 1. szám alatt 1937 évi február hó 1-tól 16 lg
t<5rj«»rt»tte » ném»t n p sér-'raelt. A királyi kihal g^tá* bezárólag.
után T.ataresou mloiart- r lr,öik«l 1« b-<h*tó tárgyaia
A névjegyzékbe tévesen bevett vagy kihagyott
Ho^rat fo'y*att»k, m y--n m'eb n I
* V zM n-me- válasz ók ők maguk vagy 6 (öi) kamarai választó
t^k sére'mel ügyébt-u i><-n;uj ott mfmor.it.dum orvos- agyUttesen 1937 évi februsr ho 1-től 16 ig bezárólag
lási lehetőségeit.
konteatáclóval élhetnek a targu muresl Kreeked^mi
Ooga egyetemi tanár /etette az esküt Goga és Iparkamarához, mely 1937 március 2-ig határozni
Octavlant kinevelték a c'ujl egyetemen a modern fpg a felebbezóeek kérdésében.
Bsen uto'só határidő után a választól névjegysék
romin knitnra tanszékére és Január bó 22 én aa eakBi
le ia tette. Goga az előadásait f. ivi február hó 20-án a kamara hivatalában less kifüggesztve.
keadl meg.
Radek összeesküvési pora Január hó 23 án
keadte meg a Szovjet bíróság Radeknek és társainak
perét. Radek veiető szovjet újságíró, aki ellen as a
— A hadirokkantak küldöttsége. A csatolt
vád, hogy összeköttetésben állott Troczkijjal «a Sztálin t<r31etek hadirokkantjai Január bó 23 án a fővárosban
ura ménak megdöntésére összeeekövéBt készített elő. gyűlést tartottak. Elhatározták, hogy memorandumot
A főügyész vádbessédében halál büntetést kért a per teljesítenek az össaes miniszterekhez, amelyben feltáröBsses vádlottjaira.
ják helyzetüket és kérik, bogy a kormány tartsa köteA bolgár miniszterelnök Bolgrádban. A jugo- lességének az ügyük rendezését. A r<ikkantak szemészláv főváros nagy ünnepélyességgel fogadta a bolgár lyesen felkeresték Pop Valér minitztert, aki ígéretet
miniszterelnököt, aki a sserh—bolgár baráti viszony tett, bogy pír tolni fo^ja a kérésüket és minden Igyekezetével azon less, hogy as a szembetűnő megkülönkimélyitése céljából utazott Belgrádba.
Letartóztatták Feroasanuné gyilkosát. A galaii böztetés, amely a csatolt területek és regátl hadlnjugrendőrség jsnuár hó 26-én letartóztatta Teodorescu dijaaok között létezik végre eltűnjön.
— Hasassag. Strul Adolf corbul fakereskedő és
diákot, akit azsal vádolnak, bogy 1935-ben a bucureşti—párizsi expressea meggyilkolta Parcasazu esre- Zaharie Hedi (M.-Ciuc) folyó évi jsnuár hó 31 én hádesnét. A gyilkossággal vádolt diák mindent tagad. zasaágot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett)
— Eaktldtsaeki ltelet. Meg' mlékeatünk annak
Blum francia miniszterelnök beszéde. Blum
p
francia kormányelnök Liánban nsgy beszédet mordott idején arról a verekedésről, m-*lyn»k hőse Kémnn a
aa egyik szociállsta képviselő uiraválasatáaa alkalmá- BilázB Goeorgheoi lakós volt, ki 1936 október 30 áo
ból. A besaéd hangoztatja, hogy Franeiaorsság minden- este a B ró-féle korcsmában összeverekedett S siyem
kor késs Németországgal felvenni a két ssomsaédja István nevtt ivópajtáaával. A verekedés hevében Kémeállam érintkezéséből fakadó ügyek megtárgyalásának nes elvette Silyem bicskáját, majd amikor ai az éjsiaka folyamán bicskája után ment és K^meuest laká
fonalát.
Óriási árvizek Amerikában. Amerikában óriási Bárói kihlvatta, es dühében egy vab járompáicával
árvizek pusztítanak. Az Oilo völgyében edd g több agyon verte S lyem Istvánt. Az ügyet most tárgyalta
százezer ember vált hajléktalanná. A halottak száma a helyi törvényssek egy esküd zei i tárgyalás ktretében.
Az eaküdiBsék Kémenes Balázst 2 ós fai évi fegyházra
eddig earek'e emelkedett.
hélte.
Franciaországban folyik az önkéntesek tobor— Krenner Miklós kii-alyi kegyelmet ka
zása. A francia képviselőházban több jobboldali képviselő kérdést Intézett a kormányhoz, amelyben meg pott. Koa'udomata volt, higy az erdélyi újságírás
d jbbenéssel á'lapították meg, hogy a toborzási tilalom egyik vez^regyíniaegót, Kronntr Miklós dr.-t, kinek
megszavazása után is egyre folyik as önkéntesek to- cikkei Spectator néven jelesiék m -c az erdélyi napiborzása a spanyolországi vörös hadsereg számára. A lapok hasábjain, a c'ujl törvényszék 3 hónapi elzárásra
Blum kormányra pedig ráolvasták, hogy a gabona Ítélte és az újságírástól 3 evre eltiltotta „Hasvéti
raktárakból a piaci árakon jóval alól nagymennyiségű harangok' elmü cikkéért. A súlyos itéiet ellen Erdélygabonát juttattak a spanyol vörösek számára, ami által magyarsága királyi kegyelemért folyamodott, melyre
meg is jött a kedvező válási. A királyi kegyelem Krenóriási ajándékot nyújtottak a vöröseknek.
ner Miklós dr.-t u)ra visszaállította as erdélyi magyar
Németország és Portugália tárgyalásokat foly- ujBágbetü harcosainak Borábs.
tatnak. Portugália a gyarmatain különféle előnyöket
— Aa unitaríns Nők Szövetsége Targunyújt Németoraságnak a nyersanyag szükségletének
Muresen, a református, kaibolltui és uiitár uz ifjubeszerzésére.
A német birodalmi gyűlés. Január hó 30 án Bagl egyesűl»tek közreműködésével, 1937 február 6 én,
ült össze a német birodalmi gyűlés, amelvnek tárgy- péntek eBte 9 órai kezdettel a Ku űrpilóta termebes
sorozatán a kormányzási felhatalmazás és H:iler vesér népballada- és táncestelyt rendez, mely alkalommal
k ao cel'ár beszéde Bzerepel. Miután a Német birodalom Bzinre kerül „A szegény kicsi bojtái". írták: Gigyi
válaszát Bden angol kűlügymlnissternek és B nm francia László és Nagy Jenő.
miniszterelnöknek ebben a beszédben adja meg H tler
— A borseo 1 plébánost eltiltottak a hitigy érthető várakozással tekint a világ a birodalmi oktatástól. A targu-mureal tnnfelUgvelőaég hivatkogyűlés elé, mely döntő befolyással IOBS Európa jövő zással az llletékeB miriszter 878—1937. azámu rendelBorsára.
kezésére Ambrus J6zscf plébánost eliiitntta a bittan
tanításától és helyettesítésével Gheorghe P .SBat görögkeleti lelkészt bízta meg. — Az teko áaak 297 róm&l
katbollkus, 6 görög katho'ikus éa 1 gör. keleti tanú
lója van.
A villamositott kisipar a budapesti
— A oiuo i Állami Tanítok Egyesületének
Nemzetközi Vásáron.
köagyülese. A ciucvármsgyel Állami Tanítók EgyeAs ápriliB hó 30-án megnyíló Budapesti Nemzet- sülete
fo yó évi jatuir 28-án tartotta évi rindea közkösl Vásáron a m. kir. ipari és kereBktd )!mi minisz- gvölÓBé»,
a helybeli Vigadó nagytermében, Vasüe Chele
térium oly kis'p >ri c opor; felállítását trrveii, amelyben a villamosság f ilhasználásának népazerQíltese tanfelügyelő elnöklete mellett. Az ünnepéiyas keretek
érdekében különböző vilIrmoBiiott ezatmal műhelyek- között megtartott közgyűlésen megjelent a ciucl romitn
közélet valamennyi veiető embere. Különös jelentősében üzemben lesnek láthatók a kisiparban hsssnálható get
adott a közgyűlésnek, hogy ei alkalomból t?tiék
villamos gépek.
le a hivatalos esküt az újonnan kinevezett tanitók. A
köagyOIéa programmjában Cblrca lenűgyl felügyelő
A targa-mnresl kereskedelmi ós ipar- beszélt a tanító hivatásáról és kötelességéről, majd
Cretn vezérfelügyelő hosszas előadás keretében Igyekamara közleményei.
blzonyilani, hogy a székelyek eredete román,
No. 112—1937. A román—palesztinai kereske- kezett
évssázadokoa keresztül elmagyaroBltottak. A
delmi kamara kősli, hoey Palesztina kiválóan alkalmsa akiket
a közoktatásügyi kormány éppen azért
piac as aszalt szilva, dió, krumpli, hagyma, sajtfélék kulturzónát
létesítette
—
a vezírfeltigyelő — hogy visssa
es konsarvek elhelyeséeére; réssletes információk románositsák amondta
székelyeket.
kaphatók aa emiitett kamara Btatlsstikal hivatalától.
— A Vörös keresst oiuomegyel tagozata
No. 111—1937. A bucuroşii—egyiptomi konznl
közlése Bserint. az egyiptomi állsml nyomda réssére ezúton mond hálás köszönetet mindazon nemealelkü
szükséges papir szállítására árlejtés tartatlk; as aján- adakozóknak, kik az álarcosbál anyagi sikerét pénz
adományaikkal előaegltették és Így ai egyesületet
latok 1937 évi március 10, délelőtt 10 óráig beadhatók emberbaráti
és társadalomjavltó munkájában tehetséés 60 napig maradnak érvényben.
gükből mérten is támogatták.
Az elnökség.
No. 109—1937. „Piatlnon*. samotte éa kőárugyár
— Kós Károly darabjának pesti előadása.
cig, Tremoeua, Pdsen mellett, Csehsslovákiábaa,
Kós Károly „Budai Nagy Antal" című színművét a
ajánlja gyártmányalt.
No. 99—1937. A Banca Naţionala helyi fiókja huszita lázadás transsylván harcainak légkörében játBsódó darabot a Vígszínházban e bó 16 án mutatták
közli:
„Felhivatlk azon angliai hátrálókos adósok figyel- be. A fővárosi sajtó a legmelegebb hangon Ir a nagy
me, akik adósságuk törlesztésére még nem deponáltak színházi eseményről, melyet as Idény kiemelkedő sikevalamint ások la, akik réaaben már kifizették adóssá- rének mosdanak s ugyanakkor a transsylván drámaírás
gukat, hagy a 3saca NaUoiala u antariailt bankák siső meggyósóerejO msgnyllstkosázának.
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— Teaestéiy. A helybeli Iparos Nőegylet 1987
M február hó 7-éa (vasáraap) este 6 órai kezdettel
az Eur pí Biálloda nagytermeben teaestélyt rendes,
am-?i)r > ezúton U felhívjuk közönségünk figyelmét.
— Köszönetnyilvánítás. Mercurea-Ciuc és
vidéke rcfoimátusainak Nójzövetsége esuttal mond
hálás ö-zönetet a Bucuresii etteicmben Janár 24 én
tarlo-.t t-;»••!-ten való róbzvételükért mindazoknak, akik
megjeli nésückei a Nőszövetség fáradozását ugy anyagi,
mint erkölcsi tekintetben sikerre vitték. Köeainjük a
sok fáradoiást a rendesé háziasszony oknak, a nemes
gondolkozású adományozóknak. Köazönjűk Vass Gésa
vendéglősnek a figyelmes klsaolgáláat és a Munteanu
testvéreknek a jó muisikát.
A Ref. Nőszövetaég.
— Verekedes. Molnár Antal és Gál Mihály vrablal legények Ittas állapotban as nccán Sssieverekedtek. Gál bicskájával Molnárnak ötször a mellébe, háromszor pedig a hátába azúrt. A csendőrség Gál Mihályt letartóztatta.
— A Vörös kereszt ingyenes orvosi rendelője A Vörös kereazt helyi tagozata évek óta ingyenes orvosi rendelőt tart fenn a Prefektura épületében, mely rendslkeaésre áll mlndaioknak, kik BittkSs
anyagi viszonyok miatt a gyógykeieltetésl költségeket
fizetni nem bírják. Aa ingyenes orvosi rendelő müködiflére ezúton 1B felhívjuk az arra ráutaltak figyelmét.
— Törvénysaeki hírek. Tudor Gyula tuigheai
lakost a törvényszék tiltott erdőléBért 8 napi fegyháara
Ítélte.
— Tifrea Ionel blcaii mésiáros engedély nélkül
disznót vágott és annak busát kimérve elárusította.
Kihágás cimán tízezer lej pénzbírságra ítélték.
— Öngyilkosságok. Gábor Gargely tomestl
lakós falakasztotta magát. Tettének okát kntatják.
— KÖlió Mátyás 26 éves ciumani lakós Balntén
kötéllel vetett véget életének, as öngyilkosság oka
ismeretlen.
— Elitéit kereskedő. Nagygalacsl Gésa ghlmesi kereskedő as ottani állomás forgalmi irodájában
érdeklődött ügyes-bajos dolgai után. A forgalmi tisztviselő figyelmeztette, hogy as irodában vegye le a
talapját. A kereskedő a fityelmeitetést sértésnek vette
és szóváltásba keveredett Munteanu forgalmistával,
kit a veszekedésből kifolyólag meg ÍB vert. A szolgálatát teljesitő tisztviselő Nagygalacait hivatalos köseg
megsértéséért bepörölte. A bíróság aa indokolásnak
helyet adva, Nagygalaczi Gazát 6 havi elzárásra Ítélte,
melynek végrehajtását a kereskedő büntetlen előéletére
való tekintettel 3 évre felfüggesztette.
— Megalakult a megyei táraadalom védő
egyesület. As uj büntetőtörvény könyv előírásai Bzerint mindjn törvényszék sséshelyen ugy nevesett tárBadalomvédő egyesületeket kell siervesnl a kiskornak
védaimére és a bűntől való visssatartására. A napokban a helyi törvényszéken ls megalakult a megyei
társad alomvédő egyesület, melyaek összetétele papokból, tanítókból, köaaegl elöljáróságokból és a jótékonysági Intézmények vezetőiből áll. As egyesület működésére még vlssiatérünk.
— Eltávolították aa Iskolából Irredentizmus miatt Pal István negyedik glmnázista tanulót
a gheorgbeni Sient-Mikiós állami licenm igazgatósága
<ai iskolából kitiltotta, mert irredenta versek zaeraőségét bizonyítottak rá.
— Titokaatoa halál. Frosiaarn loan egyedül
lakolt lakaiában. Szomszédai sokáig aem látták s mivel a lakás környéke ia csendes volt, be mentek sorsa
iránt érdeklődni. Frosinarut lakásában holtan találták.
A halál körülményeinek megállapítására a nyomosás
folyik.
— Névváltoatatás Iránti kérés. Ráduly Zoltán sau duminici jegyző kérést adott be a helyi Ogyéssségnek,
melyben nevének megváltoztatását kéri. Indokolású1 ősrégi román családból való saármaiáaát hoaaafel.
— As ijesztget és aldosata Siörnyü eredménye
volt G teorgbeniben az örököa fenyegetéssel járé Ijesztgetésnek. — Egv farsangi mu.atságon történt, hogy
Barabás József 20 éves legény 140 lejt kért kölcsön
M <dnriBZ üotaliól. A pénzt a jeisett határidőre nem
tudsa visszaadni, mire Madirass üzengetni kezdett neki,
hogy olyan apró darabokra vagdalja, mint egy 2 iejea.
A beteges Idegzetű, felénk legényke az Ijesztgetések
hatása alatt valahogy előteremtett 100 lejt, de a hiányzó 40 lejt sehogy sem tudta klssoritanl. Barabás
fenyegetéseit erre tovább folytatta a a beteges legényt
uity halálra rémítette, hogy as e hó 25 én benzinnel
leöntötte ruháját és meggyújtotta, majd őrjöngő fájdalmában kiszaladt BS uccara. Aa öaaaeseregiő népek eloltották as éiő fáklyát, de Barabás akkorra olyan
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy e hó 27-én a
kórházban sebeibe belehalt. Aa Ügy további fejleményeit aa ügyészség fogja kivizsgálni.
— Felhívás a gaadaköaönaéghea. Tudomásunkra jutott, hogy a város környéki gazdák fajutalékukat potom áron vesstegetik el... Maga ellen vétkeslk
as, aki nem figyeli folyton a faárakat s olyan áron
adja el, mintha lopott fát árulna. Felkérjük a községi
e'óljáróságokat, blrtokossági veaetősógeket, gazdaköröket, hogy a legszélesebb körben világoailsak fel a népet a dobszó utján ls hirdessék kl a késségekben, hogy
a fának a mai ára 360—400 lej közölt van s még
mindég emelkedőben van a nagy kereslet miatt. Tudomásunk szerint tervbe vétetett, hogy a működő szövetkezetek szintén raktárt fognak felállítani B asért figyelmeztetünk mindenkit, hogy tartózkodjék vagyonának
alacaony áron való elpocaekoiásától.
— Leütötte a fa Crăciun Augtutin erdőmunkáa
a ghimes-rakottyási (Raohltis) erdőoaa dolgosait Egy
lesuhanó fa agyonütötte.
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— Heganalasatották a farkaaok. Caákl

„UZU"

Jóaaef tnlghesl
erdőmunkáa kora
hajnalban magányosan igyekezett munkahelyére mlköaSocietatea anonimă română penlru Industria lemnului şi a morăritulul Sâninârtiii-Ciuc.
ben mintegy 10 darabból álló farkas falkát pillantott
meg. As ordasok éhségtől cSBttogó fogai elől a közeli
Convocare.
kalibába menekült, ahonnan nagyobb csoportban munAcţionarii
societăţii
»Uzu«
suni
convocaţi
la sediul ei din Sânmărtln-Cluc, pe ziua de 10 Februarie
kába igyekvő társai közeledésére mert caak elő jönni.
A farkasok feltűnésével kapcsolatosan a vadászok la 1937 In adunare generală ordinară la ora 10 şl In adunare generală extraordinară la ora 12 a. m.,
panaszkodnak, hogy a nemes vadakat felfalják az cu următoarele ordine de zl:
ordasok. Aa elöljáróság elhatároata, hogy mérgezéssel
Adunare generală ordinară:
fogja klpueztltanl a farkasokat.
1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie şi raportul cenzorilor.
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit şi pierdere încheiat la 31 Decenivric i'J36.
— Bajba került a lefoglalt tágyak miatt.
Descărcarea consiliului de administraţie şi a cenzorilor de gestiunea lor pe exerciţiul 19%.
Elekes látván Suseni lakóst kéteaer lej meg nem flaetett adóB8ág miatt bepörölte Bolyom István gaadatársa.
Adunarea generală extraordinară:
A psr folyamán lefoglalták Etekes kát lovát, melyeket
1.
Aprobarea
Iransfertului
unui număr de acţiuni asupra noii acţionari.
azonban a kitűzött árveréses nem találtak meg. A bí2. Alegerea membrilor în Consiliul de Administraţie în locul celor cu mandate expirate.
róság Elekest a zálogtárgyak elrejtése miatt egy hónapi
3. Alegerea cenzorilor în locul celor plecaţi şi cu mandate expirate.
bártönra és 2000 lej pénzbüntetésre Ítélte.
Acţiunile fiind nominative, nu trebuesc depuse.
— Heghalt a verekedés áldozata. A GheNeîntrunându-se numărul prescris de statute, adunarea se va tine cu ori-ce număr în ziua de
orghenl rendőrség jelentése szerint az ottani kórházban
meghalt Bakos Albert remeteal lak ós. A hozzátartozók 21 Februarie 1937 la acelaşi oră şl cu acelaşi ordine de zi.
feljelentése szerint BikoB halálát lu'yoB testi sérüléBek
Bilanţ, încheiat la 31 Decemvrie 1936.
okozták, melyeket egy korcsmai verekedés során Antal
192.803 — Capilal
— -- —
2,500-000 - Pétertől szenvedett el. Aa Ügyésaség a feljelentésnek Cassa, Efecte ctc.
Taxe anticipatc
—
10 598 98 Fond de rezervă
65.393 helyett adott, elrendelte a boncolást.
Mărfuri
—
—
1,150.850-—
Fond
pir.
crean(e
dub.
103.698
50
— Hirtelen meghalt a hadirokkant. Portik
curcnte
324,479 50 Efecte de plată
200.000 József 62 éves remetea illetőségű hadirokkant a dltreu Conturi
—
—
2,408.000 — Bancară
709.500
állomáson a vonatra várakozva összeesett éa azonnal Investitiuni —
— -66.587 - Conturi curente
1,553.518 0.1
meghalt A halál kiderítésének okára meglcduit a Transilorii
Profit şi perderi:
vIzBgálat.
rep. d. 1935
— —
842.434 72
— Bajt oslnalt aa egyedül maradt gyermek. perd. pr. 1936 —
—
136.356-33
Annyi ilyen szerencsétlenség történt már és annyiszor
_978 791_05
figyelmeztettük ml ls népünket, bogy forditsou több
5,132" 1Ö9 53
5,132.109 53
gondot a jövő reménységére, a gyermekre. Ne hagyjuk
aoba kicsinyeinket egyedül, mert ezer szerencsétlenség- Preşedintele consiliului dc administraţie
Direclor
nek okozója lehet a" gondolkozol nem tudó, cselekvéss. Ing. Horia Manole.
ss. O. Routll
seivel számot vetni nem ludó kis gyermek. Nagy Gyárfás ghimesl lakós 1B egvedül hagyta a Bsobában Gyárfás nevű 6 esztendős fiái. A gyermek az asztalon heBanou köeaegben, a P.actér m -llett egy üzlethelyiverő nagy kést elvéve, játszadozott, majd kiszaladt a
ség és mészárszék berend -ÍÓSSÍI együtt folyó evi
szobából. A lépcBŐn lefelé rohanva megbotlott B a nagy
m ce ui eiat-jjvei kladÁ. Felvilágosítás ad Saász
kés a rohanó gyermek halántékába fúródott, kl azonnal
K'uiiof, Biccu, jud. Cuc.
Mt» Mert tudji, hogy a bizalmat és ezaktudáat
szörnyet halt. A szülők ellen gondatlanság miatt eljárás ludu't.
miról-holnapra nem lehet megsiersznil "Üt E'adö < gy darab 18 licn pos syrienthali bika, tenyéBZ— Hegfenyegette a foglaló közegeket. Orosz
Uazoivánaysl ellátva. — Értekezni lthtt Antal
Juliánná gheorghenl korcsmáio^nénái kétez< r h j betegKároly tulajdonossal, Frurco ;sa.
|._s
aegélyső járulékért foglaltak és elakarlák vinni a bf-rerdesést. As asszony ellenszegült, mire a ttBztUaelők
életveszélyes fenyegetés címén feljelentést tettrk ellt-ne
o l y a a o á g a é l •«£?•&« abel
A csikatgybo dagi-iazoiyi Hgybazk'ízs^g (Cirta)
az ügyészségen. Egy hónapi elzárásra és kétezc-r lej
a teat&ekkttl seatolkeaaek lat elfdja aro-ircuro:-c.ucI (Ba'. R -g. F^rd.naid 13 sz.)
pénzbüntetésre Ítélték.
bérhazát. F .IviKgosilaa a cariai plébános ad.
s—8
— Tüa Gheorghoniben A gheorgheni ládagyárban tűz ütött 11. Ai elősiető tűzoltók a munkások
Jokarban levó nyitott Chevrolet autó
segítségével hamarosan lokalizálták a tüz?t A kár fel
uj gumikkal, azonnal eladó. — Cím:
becsülése most folyik.
Kov.tCi hirlapiroda, Tg. Sácuesc.
— Vesztét okozta a politisáláa Köiiő Vilmos
„Rádió-Teohnioa",
Mercurea
Oiuc
gheorgheni lakós az nccán politizált, da veBitére. A
Hindcmioic községben, a templom és Iskola szomszédhatósági közegek Küllőt a netik nem tetsző po Itlkai
a Pkili&ae Staa&ax&t
sagában tebe rmeoteB uri lakás, mely üzlethelyiségeszmefuttatás miatt letartóztatták éa eljárást Indítottak
nek is kiválóan alkalmas, elköltözkódeB miatt öröz

Nem gyermek Ön!

RÁDIÓT

Eladó bérház.

HOL?

VÉCSEY és BIRÓ
Maiaoafie GtalanMa

ellene.

— Saerenoaétlenség Urkon Antal lu>ni>dl lsOBÍkmegyei képviseletnél.
kós testverével fis ürített le szekeréről. A CFUSZÓS ta4—
lajon elesett a a rázuhanó fatörzs agyonütötte,
— Lopás Lncoa-de suson T.nkólmrónéluncade-sop! latos feljeleatéBt lett R csendőrségen, hogy
pincajbből ismeretlen tetteik nagy mennyiségű élelmi„MATILD", „MÂLNÂSI MÁRIA"
Bí-rt elloptak A nyomozás sorin letartóztatták Golstén
Dumitru és I!riacu Nlcolae va-uii munkásokat, kik *
„ELŐPATAKI", „SKULIA"
ciumani alaguat őrzik. A két vaiuM őr beismerte a
lopási.
— Per a dlssnc miatt. Salamon Gyu'a ciucsangaorgut latós diiznAját Ko c.ag Farenc őrizte
oalxa.d.ls' f r i a s a n . r a l E t é i r o n .
A disznó egy pzép N».poo «liü tt B állítólag lelőtték és
megették. A nyomozás alrpjén vádat indítottak Virág
Karoly, Fodor Jáao», Fodor István és Cr c'un Gyula
I. 0 . B r l t l a n u 122., a Ozell Sörgyár mallett.
elien.
— Vesztegetésért elitelték. Gál Antal Gheorgheni legény keréi párral haladt as uccán. A szolgálatos
rendőr igazolásra szólította f I, mert a ktrélpár nem
volt r-ndbeo. GM tiz lejt Bkart sdnl a rendőrnek, ba
tovább ereszti, de BZ H pénzt n?m fogadta el, hamm
voizfgetes elmén följelentette. A h-lyl törvényszék 15
napi elzárásra és 600 le] pénabttntetéare Ítélte.
>lz KKpoakéat uj formák oloao
— T jglajegyek a Romániái Cigányok Egve- ^
arbajt, xta«ct*kRlaa.tb.«tdlE
aülete székhaza javara. A közmunkaügyl miniszter
engedé'yt adott a Romániai Clgátyok Egyesületének M VENCZEL TANÁRN ÉNÁL
erre, hogy 600 ezer drb 5 lejes értékű téglajagyei
Ugyaaott kesatünek mindenbocsássanak kl, Bucurestíben a Piaţa Sf. Anton No. 10
nemű nöl kalapok aiaAreadü

:
I

I
t

Blatt felépítendő

BBékházuk és vggmsnházuk építési

költségeire. A miniszter megengedte ezen jegyek eláru
altását aa egéaa or.'iág területér.

— Nemet konaalataa Braaovban. A 2529 sa.
királyi rendsiet Dr. Alnobert Dlttmar brasovl német
konzul működáBét engedélyest. A brasovl német kon(u átus engedélysaett hatásköréhez tartozik Clusvármegye ia.
— Tüz. A helybeliflgyéBBBÓg fogházában tüz
ütött kl. A tüzet, msly csak jelentéktelen kéménytüznek blzoayu'.t, a hatóság segítségével hamarosan lokalizálták.

maVBBZEM

báró Orbán B a l á « a : „Székelyföld" olmü

müvének 3-lk ( H á r o m a a é k m e g y e ) kötetét. — Clm a
kiadóhivatalban.

MC* ásványvizek

Pototcky Józsefnél, >-3

M O D E L L KALAPOK

anyag hoaaáadáaával. Kalapét
átalakítása a legrövidebb Idő a l a t t .
Mercurea-Cluc, I. C. Bratlaan (Olmaá•lum)-nooa US. sa., a Börház közelében.

áron el-dó, e*«tlag hosszabb Időre Is bárbeadó.

É d^-kiődó i forduljanak Biénessy Karoly hoz.

i
I

HALLÓ!

B ^ - HALLÓI

l^-íi ii.sztelt kereskedâ, c ' p 6
ós malomtulajdonos urak I
u j rend'zerü és komplet vas szerelesü,

•

I

^

( tolósulyos mérlegek É
i
I Abos József mérlegkészitő.
i

!i

(systemában) kaphatók és ínegiondelhetők, a célnak m e g f e l e l j e n

Aboa Józaefm'nlsz
eng mórlegkósiitőn
t i a e d e s é s. máa
k i v i t e l e z é s b e n IM. Cius
Tökéletes és biztos kézimunka, elsőrendű
agyagból, felelésen szállítok bármilyen
mérl'-get a l°g«!aiaonyabb árak m°llett.
Silves pártfogást kérve vagyok mé y tisztelettel:

H

•

Egy h&szQ&lt, de jó karban levő, hajós
Singer varrógép eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Booakor Antal volt törvényszéki biró lakásán egy
ebédlő, küíönböeő bútorok, könyvek, konyha bútorok és edények szabadkézből eladatnak.

^

Egy fenyezett diófa ebédlő-asztal eladó
Cím a kiadóhivatalban.

Egy nagy szoba bútor nélkül kiadó.
Cím a kladóhivíita'bsti.

HIRDETÉSEKET
a legjutányosabb árak mellett
felvesz

HEGEDUORAKAT
oonaervatorinml módszer
sserint, j a t á n y o a a n a d :

SFRENOZ OIZI,

M.-Oluc.

Str. O a p . Vulovlol (Harglta-uooa) a e .

A Ciuci Lapok kiadóhivatala.

Kjrematott Vâkâţ könyvnytindájábu, Verc»r««-Ciie

