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As uj vágóhíd ép'tkeaésénél felmerült 112 ezer
A szomszéd vármegyékből.
A szent kereszt alja.
ej muika többlet. Miután a tanács ezeknek a munkáBáró Szentkereszty Béla ünneplése.
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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TABSADALMI HETILAP.
mentjevei. Bdrag a saámuk. I{en eo'ian vannak, napról- 112 ezert.

Traiscauae vármegye mtgyar közBnsóge 1937 évi
napra szaporodnak. Krisztust körül vetták, kiser.ék,
A tanácsháza bejáratának átépítési költségeire február hó 5-én meleg ünneplésben rósaeBÍtette Báró
nem hogy segítsenek, azánakozaaoak, hanem hogy 22 ezer lej megszavaztatott
Szentkeresaty Bslát, a Magyar Párt ottani tagoaatálássák a vágót. Ők belátják, hogy jobb adni, mint
A városi tűzfecskendő általános javítását jóvá- nak népszerű elnökét. Sientkereaaty Bila a romániai
kapni, szívesen fogadták csodálatos gyógyításait, de hagyják.
magyar nemieti kisebbségnek egyik iegképaettebb hartenni nem mernek. Jó médiumai a nagy szuggerálónak,
A vlllanyüzem bejelentését tárgyalta a tanáci, cosa. Vármegyéje most abból BZ alkalomból veazl körül
az ördögnek. „Mit sióinak as emberek, mint itél a amely szerint a cig vasárnap megszünteti a délelőtti szeretettel, hogy tla esztendeje áll a treiscann-1 Magyar
világ, elveazt-d tekintélyedet, állásodat, ha máskép villanyáramot. A tanács minden körülmények köpött l'irt elén. M nden vagyonával, ideállá lelkének öaaetcselekBiel, mint a nagy tömeg". Bo-grosban dolgosnak, szükségesnek látja a vasár- és Unnt-pntpl villanya, ol- lenségével, tudásával es politikai képBettaégánek egéaa
a detallt nem saeretlk. Ezeknek drágább a rongy életfik, gáltatást. Éppen ezért megkeresi a 0 me-céget, bogy fuikészültségevol népének rendelkeaéaére állott ezen
mint as örök haaa becsülete. Njm értik meg, bogy as eddigi állapotot a közönség érdskébon fentartBa.
tla év alatt, önfeláldozó munkáját nemcsak vármeaki életét elveseti magasabb szempontból, megtalálja
gyéje, hanem Románia összmagyaraága igaa nagyraazt nemesebb értelemben. L>bet őket terrorizálni,
becsüléssel elismeri és Isten áldását kéri népével
félnek a bojkottól. Meghunyászkodó lelkek, olyanok mint
együttérző to;ábbl munkásságára.
akameleon, színüket változtatják. Szélkakasok ezek, arra
Több oldalril szerzett értesüléseink szerint széles
Betiltották a katholikusok estélyit
fordulnak, amerre a hatalom, a profit van. MegalkuBZ- rétegekben terjesztett valótlan állításokkal szemben
Baraolton.
nak mindennel. Egy követ fújnak a többivel, együtt leszögezem, hogy én a magyar ifjak katonai kiképA baraoiti kathoiikus Nőszövetség január 30-ra
üvöltenek a farkasokkal. Az erő«bb o dala mellé hú- zése ügyében soha a szenátusban semmiféle interzódnak, a tehetősek árnyékában sütkéreznek Kiegyez- pellációt elé nem terjesztettem; ds nem tettem est hirdetett esteijét aa ottani Pretnra betiltotta. Égésien
nek mlcdtnVlvel ötven százalékra. D plomaták, akik a kérdést más tárgyú fetszóUlásaim kapcsán Bem Bsóvá, érthetetlenek esek a népünk kulturállB életét elbénltó
jelenségek.
arra pályáznak, hogy a kecske jól lakjék, de a ká- m'g halvány cólaás formájában Bem.
poszta Is megmaradjon Jelszavuk : ubl bene, ibl paHa.
A lupeni árvízkárosult kereskedik
Anghelescu jelenlegi hadügyminiszterrel — noha
Ahol kapok valamit, oda állok. Exponálni migukat
felhívása a kartáraakhoz.
ő
még
1927
évi
minisztersége
idejéből
mindig
lekötenem szeretik, mert az nem haz B?mmlt a konyhára
Lupeni községet árvíz sújtotta. Lsgnagyob károKrisztus köntösébe takaróznak a maguk Igazolására, lező saiveiyeBséggel volt irántam — közel két éve kat a kereskedő negyed aaenvedte. A lupeni keresa Mester ssavál szájuk ize szerint sajat ja útra értei semmiféle kérdésről egyetlen szót nem < állottam s a kedők most az ország iparkamaráin keresztül fordulmesik: legyetek o-osak, mint a kígyó. Sziszegnek i<, hadügy minisztérium épületében Bem jirum legalább nak kariarstitkhoz éB támogatásukat kérik.
mint Krisztus körül a tömeg, mérges fuUánkju.at fgy óv óta.
A magyar ifjak katonai kiképzésénél követett
Az odorheiwi ügyvédi kamara ia
öltögetik: feszíttessék nngl — ordítj fi-dek emberei
elutasította a zártszám bevezetéséi.
ók, eladják elvüket, Krisstust, Istent annak, aki többet randsaer tehát Bemmlfé!e örtz Mggesbe sem hozbató
ad nekik. Uram, hol van, akiket m>giyógyl.ottál s jól sem aa ón soha el nem hangzott1 intnrp diadémmal,
As
odorheiu-i
megyei Ügyvédi Kamara la letártirtottál ? Hát nsm kelnik védelmedre ? Msg mit nem? sem más politikai Intervenciómmá , mert katonai kér- gyalta mult vaaarnap a .Rimanlai 0 <yvédsaövetaég"
dasakbe
való
politikai
beavatkozástól
mindig
gondosan
Hogy ók is olt hagyják a fogu'iat? Azt már nem
azon leiratát, amsly a nemzetiségi aártsaám beveaeInkább elfutaak, ha melegebb lesz ta'puk alatt a talaj, tartóakodlam.
téset sürgette. Aa odorhelu 1 Ügyvédi Kamara Dr. Jodál
Kiváló tiszleiettel: Qibor elnökletével tartott közgyűleaében határoaatl
mint a tanítványok és csak messziről követik a Mestert.
Krisztna egyházának esek a gyávák ártanak a legGyárfás Elemér. lavaalatot fogadott el, amely megállapítja, hogy aa
többet. Csak a nevük kathollkua, különben opportunus
Ü^y/édjzövétség csásdókát a túlfűtött naclonállamaa
keresatények. C->«k mondják, hogy ének, de a salvűkdimálja és aa törvénytelenségnek, erósaaknak éa joglelkük távol áll Iitentől Jobb a nyilt ellenség, mint
fosztásnak aa életbeleptetésére Irányul. A határoaatl
a tutyi mutyi rokonság. Enerváltak, tehetetlenek, mert
javaslat ömuJatosan elniaslija a gyűlöletnek eat a
Carta
köaség
Magyar
0
vjsókör-e
február
6-án
inu'iba ssállt a bátorság, félnek fellépni a megismert
legújabb lépesét, amely Ismét biaonylték amellett, hogy
Igaaaág mellett. Qyáva kathollkuBnak nem leBB égi ünnepelte fennállásának 25 ev«s juMleumát.
a jogvédelem leghivatottabb őreitől sem áll measae
Aa O.vaBŐkör egy negyed Bzázad óta- teljesíti meg
hazája. Moh*, fagyöngy, aranka, szú, élősdi a gyáva
meglcüiönböatetéseket tenni aa oraaág polgárai köaött.
keresatény, a társadalom testén, nem hasaoál, sőt a kulturállB hlvatáBát ebben B székely községben. Ha
Vigyázat székelyek!
bátrakat, az egéBaségeaeket la kikezdi, megtámadja, valamikor saUkaég volt arra, hogy népünket összekáros hatással van rájok, mert gyöngíti őket. Uram, fogjuk éa az egyesUletl éiet fegyelmezettségeben tartsuk,
Ismét hiénák jelentkeanok. A nyomorúság vámszabadítsd meg Eg) htodat a gyáváktól, mert külön- akkor ma különös kötelesség vigyázni azokra az in- szedői megint hálót vetettek a Székelyföldre. OJorhelu
tézményekre, amelyek mind n időkben a ku tur tevé- vármtgyenek több községét ügynökök árasatották el
ben elveszünk.
kenységnek, a polgári gondolkozásnak otthonai voltak. es férfiakat csábítanak Abesszioiába, földmunkára. Az
Azok a helyek, amelyek a keresztény ku'tura ügynökök 300 lejt szednek fel fajenként a jelentkezőkalapján állanak, ahol az ellenőrzés alatt álló nyomta- lói. — Kilió időben figyelmeztetjük a cluc-1 falvak
tott betűn kereBZtűl szórakoznak az emberek, azok közönségét jói vigyázzanak erre a legújabb vesaedeMezcurea Cuc városi tanácsa folyó évi február nem lehetnek veszedelmesek. A mi O.vasóköreick iemre. Az Ilyen vállalkozások rendszerint csalódással
hó 11 én kösg-ülést tar:ott Fjroga Viktor polgár- ped g a népnevelésuek va óban tiaata szánd iku eszközei szoktak végződal. Nem kétséges, hogy ea as abessalmester elnökletével. Napirenden a következő tárgy- voltak, amelyek ma ÍB nyílt munkB programmal szol- niai trükk Bem különb a többinél.
gálják a polgári társadalom erényeit.
aoroaat saerepelt.
Felháborító hatósági bántalmazások.
As 1936—1937 évi költségvetést a tanács módoÖrömmel állapltjuk mag, hogy hatóságaink ls
Az odorheiu-i rendőrségen borzalmaa kegyetlensította. A városi erdőben elrdott vékony fák árából megértő magatartással támogatták Carta köaség mabefoiyt 80 760 Lei valamint több költségvetési tételből gyar lakósságának azt az ünnepi megnyilatkozását, séggel bántalmaznak védtelen polgárokat Legutóbb
Bsármazó megtakarításokkal együtt összesen 263 ezer amellyel Olvasókörének 25 esztendős fennállását körűi Dané István csizmadia segédet törték össae minden
ok nélkül. — Szomorú, hogy még mindig előfordulLel került felosztásra a költségvetés módosítása során. vette. —
Eiből aa összegből 100 ezer lejt az uj vágóhíd építési
Huszonöt esztendő nagy mult. Különös.n az ma, hatnak hasonló túlkapások.
költségeire, 163 eaer lejt pedig a városi utak kövezé- a rohanások idejében. Amikor valósággal suhognak
Odorheiu-i megyében is felülaére fordlttatlk.
reánk a történelmi sulyu események és történések.
vizsgálták a rokkantakat.
Aa uj városi ápitkeaésl szabályrendelet gázvé- Amikor napok, betek alatt aaelőttl évszázadok rohanOdorhelu
megyéből
felülvlasgálatra berendelték
delmi Intézkedjek figyelembevételével jóváhagyatott. nak el fölöttünk.
Esaerlnt a nagyobb épületek mennyezeteit vasbetonból
Az Ilyen Ideget ölő idők kemíuy próbára teszik most m;r a 60—20 BzáaalékoB hadirokkantakat la.
kell elkészíteni. A szabályrendelet azt Is eiő rja, bogy a vaaető kéz munkáját is. Egész ember kell ma egéBZ
jövőben az épitkeaő köteles aa építkezés jóváhagyására lélekkel m;nd90 olyan helyre, amilynsk feladata az
kiszálló városi bizottságnak megfelelő fuvart bocsátani építés, a gátkötéa, a minden oldalról felszabaduló
Cim: Gyönöa Gyulánál, Heronrea-Clao.
rendelkezésére.
rombolási szándékkal szemben.

Nyilatkozat.

E o Manyar Olvasókör jubileuma.

A városi tanács üléséből.

Modern épületes belsőség eladó.

As öntözés áa sepregetés szabály rendelete a várost adózás Bzempontjából három kerületre osztja. Az
első kerületben emeletes házak a frontjuk folyómétere
után 15 méterig 25 lejt; a földszintes háaak folyó
méterenként 20 lejt, aa üres telkek folyóméterenként
15 lejtfleetnek. A második kerületben folyóméter után
20 méterig 15 lejt, üres telkek 10 lejt; a hsrmtdlk
kerületben fekvő házak 10 méterig folyóméterenként
10 lejt, üres telkek ntán 5 lejt fiaetnek.
A vároal parkban fekvő Hajoód-fále belső egyrásaét a tanács csere utján akarja megszerezni és a
parkhoz csatolni. Ebből a célbél elcseréli a glmnáslumuccában fekvő városi beltelket éa pedig aaaal a fel
tétellel, hogy H tjoód 10 saázalákkal ad többet a telkéből, mint amennvlt a várostól kap.
Az 1937—88. évi városi munkaprogramot a tanács
elvben elfogadja és aa nj költségvetés összeállítása
során gondoskodik arabban előirányzott város fejleaatéal munkálatok megvalóalláaárál.

A cartai 0 vasókörnek meg volt ez az egész
embere: S iss Antal eepereB-plebános. A cartai Magyar
Olvasókör negytdsaáatdúB múltja ls elsősorban ennek
a derék pipunknak minden kulturális irányban dolgozó
nagy teljesítő készségét dicséri.
A cartai Magyar Olvasókör Sasa Antal elnökle
lével dlsaköagyülés keretében ünnepelte meg 25 éves
fennállását. Aa ünnepségbe belekapcsolódtak a szóm
szédos községek, a helyi hatóságok, amellyel impozáns
méretűvé vált a köaség ünnepe, i Jalen voltak a díszközgyűlésen Ferenca Jóasef nyug. igazgató-tanító disaelnök, aa Olvasókör megalapítója éa aa életben lévő
alapító tagok közül Gldró Gyárfás, Zigonl Lijoi, Ba
rlca Imre ÉB Szőcs Jóasef.
A cartai Magyar Olvasókör díszközgyűléséből
kiáradó emelkedett aaellem a ku<tur munkának jóleső
levegőjével tölti meg egéaa vármegyénket. Őszinte
szívvel örvendünk, hogy népünknek példát mutató,
művelődését saolgálő tevékenységről Írhatunk és nagyraA tanács elhatároaaa a közbirtokosság mögötti becsüléssel vagyunk eltelve ások Iránt, akik kultur-

A Mltolt Feti és a kitagadott S a t a n u .

Futcsa paradoxona BZ életnek, hogy egy Időben,
egy helyre kerül ez a két ember. Az örök forradalmár
Petőfi, a világszabadság legszebb, legnéplesebb, legBzivhez Bzólóbb lantosa és Sadoveanu Mihály, a román
törtónetl mult leghivatottabb feldolgozója csaknem
egy időben kapták a hivatalos arcul csapást nemzetük
érdekében kifejtett haaaflas nevelő munkásságukért.
Két hlradáa jött, két fővárosból, két ellenkező
pólusáról a kirobbanó sovinlamuanak s e két híradás
egymás mellé állította eat a két Irodalmi nagyságot.
Lássuk, mi történt?
A műit hét folyamán Budapesten a Magántisztviselők ugyeaületében Petőfi Sándorról akart beaaâlnl
aa egyik előadó egy lameretterjesfltő előadás keretében. A programot előaőleg be kellett mutatni aa államrendőrség megfelelő ügyosztályának engedélyeaés végett. Aa illelékea rendőrfelügyelő figyelmesen elolvasta
i> műiort és engedélyeate az előadás megtartását, de
útnak megnyltáaát As ebből a óéiból uükségea terű lálekkel megértik áa akadályokat nem gördítenek • betiltotta as előadásba helllesatett öt kOltemény elnépnevelő mnnka útjába.
ssavalását, As M inkriminált Ultemáay: Palota 4a
letek elleaártákát a tu'.ajdoBOSoknak megtéríti.
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Valea-Stramba dalegylete tudomásunk szerint most
kunyhó, A költészet, A 19. század költői, Aa ország nem kiazakitott részei a nagy természetnek, mint oly sok
gyűléshez óa aa Apóitól egy riaalete. A c -nzor ugy nagyvárosi műteremben dohosodó festőink vidéki szórako- első izbsn lipett dobogóra azon egyszerű oknál fogva, hogy
gondolkodott, hogy aa St vers tartalma nem illik be zásainak âz eredményei. Az 0 tájai egymásra halmozott egyig sohasem volt dalárdája. Bíró József tanítónak az
• hlva'a'os Magyarország hangu'atába. As Indokolást dombjaival, eleven életet élfl darabos és mozgalmas alakjaival, irdeme, hogy megtudta teremteni rövid idő alatt ezt a
ugy lehetne máa szavakkal megmigvaráanf, hogy a viharozó fslhőivel As háborgó egeivel kiszakithatatlauul hatalmas dalegyletet, melynek első szereplése is általános
omor elítélte fölötteseit Mert igai. Pdtófl, a magyar egyek az egész vidékkel, ahol születte'', ahol az alkotójuk tetszist váltott ki a közönségből. Hiába, népünkben sok
Irodalom Üstökös csillaga, a tOnemény a magyar lro- él, dolgozik és alkot Ezeken az aránylag kisméretű képe- kulturirzék van, csak mester kell hozzá, hogy ezt a sok
da'om egén, csak arra Jó, hogy hasad isságot tanulja ken bemutatott táj egyetlen hatalmas erOteszités, a .Jigodini rejtet kiacset napvilágra hozza.
Suseni község .Sarkantyús" tánca, a .Tulipán csárnak válogatott költeményeiből apró köaéplskoláa ne- tájon" az egymásra tornyosuló hegyei eggyé olvadnak a
bulók. Di ba a kis nebulók klkerQlnek as életbe és komoran fenyegető zugó felhőkkel. Hitet érzünk az alkotá- dás* is Chileni közsig „Szikely tánca' nagy örömmel
maguk akarják megválogatni aa olvasol valót, akkor saiban, a vertikális irányzatok a vitalitással csordultig tele töltötte el közönsigünket, aki most is láthatta, hogy ősi
veszedelmes less, hangulat nélkUli lesa mén a leg aktív ember töretlen is végleges elhivatottságát adják. A tánoainkban mennyi szipsig, mennyi ritmus és mennyi
magyarabb, legneplesebb migyar költő ls. E< a tra verőfényben heverő alakok előterei mögött húzódó dombjai temperamentum van.
gedlája nemcsak PetCflaek, de minden saelleml nagy a távoli snlyos hegyekkel, harsogó eróteljes sz nezéaben a
Külön kell megemlítenünk György F. Pál és Antal
Ságnak, aki akarva, nem akarva sssmbe került a hi- nehéz, földszagú életet lehelik. (Déli hervadás o. kép.) Es Eva székely táncbetétjét, amelynek temperamentuma és
vatalos állásponttal. Igy jutott a megherélt nagyságok ezek az alakok, legyenek pihenő, fáradt emberek, nyugovó kelleme annyira megragadta közönségünket, hogy — bárha
poaoptikumába Heine és a német Irodalom saámtalan pásztorok, vagy delelő és ivó állatok, plasztikus és eleven nagyon fárasztó is volt a tánc — kétszer kellett megiemimestere a Petőfivel c-iatnem egy Időben érte u ól a formáikkal elválaszthatatlan részesei az örök dolog közti telniök.
saégyenbólyeg Mihail Sadoveanut, a legrománabb román életnek, melynek a táj domborulatai és vajúdó hegyei, a
A műsort dr- Gaál Alajos „Mit mesil a csillagos ig' 1
próaalrót le.
faln napos uocái is a melegen tűző nap is egytormán fontos cimü hangulatoa életképe fejezte be.
résztvevői. Valószerű meglátásban kapjak mindezt az „AroAz egész sikerült szőttes est megrendezése Dr. Gaál
Sadovearu Mihály még életben van. Csak nem nék delelnek" képén, mely a legszebb és legegyénibb komrégiben vette át as „Adevaiu", „D.mineaU" lapok pozíciója. Ellentétje a .Forrásnál" c. képe, hol a tndatosau Alajos tagozati elnök is munkatársai irdeme.
I)r. C s i b y A n d o r .
politikai igaagatását 6a tett hitet a demokrácia mellett, elgondolt és a felépített művészi meglátás a kulturált festői
ami igen kellemetlenül érintette a Jobboldali politikát felfogással ölelkezve, érett színskálájának nagyszerű erejével,
aprópénare váltó konlurena vállalatot. A hatás nem klaszikus megfogalmazásában adja a talusi élet egyik szép
la maradt el. Aa Ualvertül egyik mult heti Beáméban pillanatát.
tüaet fqjva Jelentette be, hogy aa .áruló* megkapta
Kisebbségi vonatkozásban nagyjelentőségű kirdés zajlik
Fametszetei az erőteljes fekete és fehér vonalak harméltó büntetéaét. T. 1. a csernovltai egyetemi hallgaügyvédi kar körében. Közludomásu, hogy szélsőséges
tók „Jualmea" egyesülete, amelynek Sídovesou d se- sogó jelenései, mint az élettől duzzadd B Kocsis"-a és a az
gondolkozású elemek „zártszám" bevezetését kértagja volt, egy jegyzőkönyvi határosattal megvonja munkáséletre visszatekintő „Szüleim" lapjai. „Mester és nemzeti
ték az ügyvédi kamarákba. E rendszere meghonosítására
tanítványai"
lapján
a
pozitiv
vallásosság
elmélyülő
szeretetóié est a disztagságot. Ugyanakkor szülőváros •, Fălkért határozott javaslatokat az ügyvidszövetsig az egyes
ticeni, a városnak róla elnevesett főuccáját Bft. Nlcolae tével nyul az örökké aktuális téma telé.
kamarák risziröl.
uccára keresatelte át. A két határosatot örbm ujjongva
Vármegyénk ügyvédi kamarája február 7 én foglalkofogadia aa Unlvertul. Nekünk nem sok hoaaá saólnl
zott a kérdéssel s 28 szavazattal 8 ellenében alkotmányvalónk van. DJ, mint távol álló aaem'élók, annyit
ellenesnek minősítette a feltett kérdést. Az elfogadott hatámegállapíthatunk, hogy Bem a ket határoz; t, aem as
rozati javaslat leszegezi, hogy a kamara tagjai mind román
Ual versul örömujjongása nem árthat Sadoveasu tekinállampolgárok, az alkotmány szerint románok. Nem járultélyének. As ó nevet ki lehetett törülni a Jujlmea
hatnak tehát olyan javaslathoz hozzá — mégha eljövendő
jegysókönyveból és helyettesíteni lehetett aa uccv
törvényjavaslat volna is az — mely az állam törvényes
táblán, de kitörölhetetlenül belevésődött ea »a olvasók
polgárai egyrészének a jogait veszélyezteti.
emlnek lelkébe, akik regényeit olvasták. Éi megőral
Az indokolás során leszegezi a megszavazott javaslat,
Badoveanu nevét BE irodalom-történet ia. melynek
hogy az ügyvédek között eddig is a legmesszebb menő
egy-egy gyöngyssemét képesi Badoveanu M. minden
egyetirtis uralkodott. Ezt továbbra is lenn akarják tartani
regénye.
"
é S b ü K
s eunek érdekében minden politikát távol kell tartani a
As ujságbstü kérészéletű kiabálása nem hat
magas szakmai intézmény életéből.
me8ssire. n> pusztul, megsemmisül ez a holnap uj félÉrtesülésünk szerint Dr. Ioan Negrea kamarai alelnök
tékenységeket felidéző forgatagában s ugyanén a sora
és Dr. Telu választmányi tag, a nemzeti parasztpárt ciucvár azokra a szükagju vidifcl potentátokra ia, akik a
megyei eln'ike lemondtak a tisztségeikről. A lemondást a
fenti két határozatot hoztak. A magyar cenzor, Petőfi
rendkívüli közgyűlés nem fogadta el.
megnyirbálója s a román irodilom rövidlátó cőszíi
Íme egy nyilvánvaló eset, amikor a jogok védelmében
mind eloszlanak a feledés ködében. Ezzel szemben
a sokat csépelt demokrácia árkaiba kell húzódni. Mert nem
örözre megmarad az, amit Pdtófl, Sídovaaiu ÓB a
\ v x f i z i M z !
is olyan egyszerű és kizárólsg egy osztályt érdeklő dolog
ez allém többi óriásai alkottak a akiknek szelleme nemez a „zártszám" feletti vita. Az ilet minden megnyilvánuzedékek fejlődénél segítette e'ő. S el fog jönni majd
lásában hasonlóan kell védekezni s ha nincs megfelelő
aa idő, amikor sasgyen-táblára kerülnek m jd a rövid
és tudással párosult felkészültség, az ember könnyen
látók ea mindenütt kijár majd aa illő hódolat a szellem A gheorglieni-i Magyar Párt közművelődési gerinc
alul maradhat.
nagyságainak. Hjgy 1b mondja az egyik Ind xre tett
szakosztályának ,.szőttes estje".
*
*
Petőfi verj?
Zsúfolt nizőtir előtt zajlott le a Magyar Párt gheorToinozei liheorghe állami iskolai igazgató-tanító vá„Ha majd a szellem napvilága
gheni tagozata közmüvelődisi szakosztályának „szőttes estje*. lasztási ügye közismert. A volt mercurea-ciuci, későbben
Ragyog minden hás ablakán:
Ami érték volt és van a székelységben, azt a válo- sumnleui, jelenleg gbeorgheni-i igazgató-tanító az 1983-as
Akkor mondhatjuk, hogy megáljuak,
gatott műsor mind macában foglalta. Eredeti székely táncok, községi választások során két helyen szavazott A mercuM;rl itt van már a Kánaán I"
a falusi székely dalárdák régi és uj szikely nótás számai rea-ciuci és sumuleui tanácsválasztásokon is részt vett. Ezt
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a szikely nép lelkét bemutató dalos tréfák, mind helyet
foglaltak a műsorban.
Az estit a gheorgheni-i székely fúvós zenekar .MignoAz alábbi cikk a Budapesten megjelenő nette" nyitánya vezette be Muloár János karnagy veze.Magyar Ut" című hetilapban látott napvilágot tése mellett. A teljes precizitással előadott zeneszám azt
Nagy Imre festőművész kiállításával kapcsolato- bizonyítja, hogy városunk fúvós zenekarának egytől-egyig
san. Szószerint vettük át ezt az értékes írást egyszerű székely tagjainak nemcsak a népies, hanem a
annak bizonyságára, bogy mennyire megbecsülik magasabb zene iránt is van érzékük.
nagy művészeinket ott, ahol alapos tudástól aláA helyi oltáregylet G4 tagn vegyes énekkara néptámasztott széles látókörrel bírálják és mérle- dalokat adott elő Pál Vencel főkántor, karnagy vezénylete
gelik a dolgokat.
mellett.
Ennél a dalegyletnél külön elismerésre méltó az a
Az ember életét az adott körülmények, sorslehetőségek
és természeti adottságok mellett sokszor ismeretlen szárma- szép igyekezet, amellyel ngy a fiatal, mint meglett éltes
zása s csak hosszabb idő multán érezhető elhivatottság és korá tagok a mindennapi nehiz robot mnnka után a szivet,
a gondoskodás is övezik. A táj, gazdasági, társadalmi és lelket felüdítő is nemesítő magyar dalnak, különösen egyházi
kulturális berendezkedésével, a szűkebb környezet megértő téren, áldoznak.
A dalegyletnek hatalmas taglétszáma is azt igazolja, hogy
támogatásával, lojtott ellenállásával, vagy romboló ellenvetéseivel melyek adott esetekben szinte viszik, lökik előre az lassankint, de fokozatoaan terjed a szép és nemes iránt való
alkotót, vagy elnyomják és keserű, magába visszavonuló érzik különösen székely asszonyaink között.
meghasonlott lélekké formálják át. Az egyéniség erősségétől
A helyi Népszövetség dalárdája Bálint Akos karnagy
és hevességétől függ, megtalálja-e a legmegfelelőbb kifeje- vezetése mellett Maetznek egy versenydarabját adta elő a
zési lehetőséget, a tormát éa a módot, melyeken keresztül tőle már megszokott művészi érzékkel. Valahányszor ez a
töretlenül adhassa lelkének gazdag kincseit, gondolatainak dalárda estélyeinksn szerepel, dal- és zeneértő közönségünk
érett gyümölcseit. A „titkos erők játika'-ként Nagy Imre előtt már valóságos ilminy.
ott születik a Hargita tövében viharban s az élete is vihaMit mondjunk a ciumani székely ifjúság vegyes karárosan indnl, hogy keserves mnnka árán, szünetnélkül hányódó ról '/ Nem tudjak, hogy ki nagyobb : Petres Ignác karvehossza évek során szinte „viharban cserzett egyéniségének zető-e vngy az a hatalmas vegyeBkar, amely nemcsak a
gazdag eredményeivel" jelenjen meg közöttünk. Ez a székely székely daloknak minden nyilt és rejtett szépségét, hanem
gazda — hiszen odahaza Ciacban példás gonddal vezetett Petres Ignác karnagynak minden rejtett gondolatát is kigazdasága van, — tal minden romantikus rajongáson — tudja hozni hol a leghatalmasabb crescendóban, hol egész
két keze munkájával és művészi képeinek Beregével, transsil- a szil suttogásáig terjedő pianisszimókban.
váni meggyőződéssel tesz uj hitet az ősök ivadékainak gazTavalyi első szereplésükkel már megfogták városunk
dag tehetségéről s a .vallani is vállalni*-akarásról. Az ő közönsiginek szivét s most ezt a meleg és őszinte szerekereső szeme keletre száll oly sokakkal ellentétben is nem tetet csak mélyitettik magukkal szemben. Már a tavaly azt
nyugatra. S a fülledt idők nyomasztó ege alatt a nagy he- mondottak, sogy ennek a dalárdának nem szabad Ciumani
gyek közt ili át virrasztó napjait. Gazdaságát, melybe bele- és városunk talai között maradnia. Nagyobb perspectiva
született, mint a szikely sorsba, a .civilizált" is a ,kultu-j kell nekik : az országos dalosverssnyek dobogója. Most még
rált" ember okosságával, felkészültaigévsl és a fajtabeli jobban megerősödtünk ebben a meggyőződésünkben.
nzivósságával fejleszti. Kell a biztos talaj a sülyedO időkA ditraui dalkör vegyeskara László István főkántor
ben. S az édes anyaföld, mely egykor Mikes Kelement,
vezstise
mellett „msgyar dalcsokor"-ral lepte meg közönséApáczai Csereit, majd Bólyayakat, Benedek apót, Tamásit is
Nyirőt adta, kinok is a természeti erők felfokozása között günket. A ditrani dalkar Gyergyó második legrigibb dalárénjének valóját felpattantva i s kihámozva, nipinek festőjévé 1dája, mely már sok elismerist szerzett a maga részire. A
avatja fel Nagy Imrét
| gondterhes nehiz ilet nem tudta megtörni e dalárda régi
SZÍVÓS erejét, amit bizonyit az is, hogy most vegysskarrá
Nagy Imre gazda, de művész is. És s kettős ilet ad mán- bővült, a nők között oly kedves kis leánykákkal, akik a
kéinak különös egyéni zamatot, amellett, hogy az erdélyi' szférák zenijit juttatták az ember eszibe. A ditrani dalkör,
léleknek Tamásival és iró társai val együtt, valamint az uni- amint észrevesszük, nemoaak teljesítményeiben, hanem tag-

Nagy Imre festőművész kiállítása.

varaáliz épitézz Kóaaal, egyenlő értékű kifejezője. Tájképei létszámában is afejlődést mutatja.

az állsmpolgári buzgalmat jegyzőkönyvbe ioglslta a Magyar
Párt és Tomozeit feljelentette. Azóta mostanáig húzódott az
ügy, mig i csütörtökön megtartott tárgyalás alkalmával a
feljelentők visszavonták a vádut s az eljárást megszüntették.
A feljelentők egyrésze között elégedetlenséget idézett
elő a vád visszavonás.
* * *

Fr.lvainkon nyugtalanító tünetek észlelhetők. Megfelelő
céltudatos munka helyett elcsépelt szóvirágok püllögnek,
nem egy esetben egészen izgató hangnemben. Ezek a céltévesztett, kevésbbé vagy egyáltalán meg nem fontolt szavak először kis árkokat, majd látható szakadékokat kezdenek mosni ott, ahol egysigre is ismit csak egységre van
szükség.
Nem riszletezzük a dolgokat. Kérjük azonban az
illetékeseket: hagyjanak fel a szóvirágokkal. Nézzenek a
dolgok mélyére és meglátják a bajt. Azt is, bogy azok
orvoslására merőben elhibázott utakon indulnak, Soha sem
volt jobb sz arany középutnál. Ezen haladva éleaeLb a
szem, tiüztultabb a felfogás s igy nehezebben követ el
helyrehozhatatlan ballipést az ember.
*

*

*

Lapunk zártakor értesülünk, hogy Nagy Imre festőművész rig nem hallott sikert irt el Budapesten. Kiállítását február 7-in kellett volna zárnia, de mig mindig akkora
érdeklődés mutatkozott a magyar fővárosi sajtó által egyöntetűen elismert müvei iránt, hogy a tárlata zárlatát kénytelen volt elhalasztani.
Ugyanezen forrás szerint a budapesti nagysikerű kiállítás ntán hosszabb külföldi utat tesz nagytehetsigü festőművészünk.
*

*

*

Budapesti jelentések szerint a magyar igazságügyminisztérium rendkívül érdekes leirattal fordult az ország
összes ügyvédi kamaráihoz. A leirat szerint egyes utódállamok budapesti követségei panaszt tettek, hogy a Magyarországról külföldre érkező halósági beadványokban sűrűn
szerepel a .megszállott... elcsatolt., elszakított terület" kifejezés. Tekintettel arra — mondja a leirat — hogy ezek a
kifejezések sértik az utódállamok hatóságainak érzékenységit, az igazságügyminiszterium a kamarákon keresztül felszólítja az ügyvédeket, hogy beadványaikban mellőzzék az
idézett kifejezéseket
*

*

*

Vége a farsangnak a örömmel állapítjuk meg, hogy
a hushagyaton egyetlen .komolynak" nevezhető ösazettizis
aem történt. Egyetlen fiatal azékely életet aem küldtek
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Mennyivel helyesebb et, mint az állandó Üvöltözés
és véres verekedés. Igy, emberhez illően is lehet szépen
mulatni, aöt...

A véglegeB bejelentések saáma a követkeaő:
— No. 182, 189, 216-1987. Kereskedők figyelmét felhívjuk, hogy Franciaországból, Belgiumból,
Lovaknál: 178 meleg- éa 14 hidegvérű.
Hollandiából éa Artériából Import cégek össaeköttetést
Szarvasmarháknál: 608 telivér aalmmentáll, salmEnnek a rég vért jelenségnek kétségtelenül az a leg- keresnek romáelal cégekkel, keresik a következő áru- mentán és piros-tarka, ebből 40 tehén éa Ossfl, 112
rélszerübb magyarázata, hogy az uj büntetfltörvénykönyv kat: petróleum, fanemüek, termények, lor, aaalonna, magyar marha, 12 darab a maremanne csoportban és
nem sokat cicázik a részegeskedSkkel. Korcsmárost és ivót sonka, stb Cimek m?g<udbatók a kamara titkári hiva- 10 borzderea bika és tehén.
egyaránt anlyosan megbüntet. Igaz, már eddig is sok fel- talában, a h'vatalo* érák alatt.
Juhoknál: 20 posstógyapjas merlno, 293 magyar
jelentés futott be a megye járésbiróságaihoz, de az eredNo. 202—1937. Nemzetközi árumlntaváaárok: fésűs kos és 35 anya, 264 nagytestű magyar féBÜB kos
mény máris érezhetO.
1987 február 15—26-ig London, Birmingham; április valamint 90 husmerlno kos és 6 anya.
Igy van ez rendjén és jól. Ezen a bölcs intézkedésen hó 7—21 lg BrUasael; áprUls hó 30 tói májúi hó 10 lg
Sertéseknél: szőke mangalica 740 kan és 100
igen sokat fog keresni az alapjában véve jóravaló, dolgos Budapest.
koca, 11 fekete fecskehasu mangalica kan; yorkshire
—
No.
227—1987.
AB
állami
sorsjáték
főés
székely nép erkölcsiekben és anyagiakban egyaránt.
247 kan és 135 koca; cornwal: 12 kan, végül 20 berkalblaományoBainak figyelme felhlvatlk a munkaügyi sbire kan éB 10 koca.
mlnlaaternek 1987 január 21-én megjelent 99190. BZ.
F gyelemmel a kiállítással kapcsolatos különféle
rendeletére, mely résaletesen Intézkedik a munkaidő, jelentékeny tenyésaállat beszerzési kedvezményre, előre
munkaórák beosztásáról.
látható, hogy az idei kiállítás hasznos szolgálatot fog
Qyirtia Elemér oiuo-i szenátor interpelláoiója Illetve a No.
167, 176, 234. 288-1937. A Banca Na- tenni aa ország tenyészállat szükségletének kielégíaz ügyvédi zárts.iám ügyébea. Aa Ufovmegyel ügy- ţionala—helyi
Alkjának
közlései:
tésénél.
védi kamarának határozati javaslata közismert A
Aa érdekeltek tudomására adatik, hogy a B «nea
javaslat kimondja, hogy Romániában cuk a vórségileg Naţionala
a României, Svájcban disaponlbilitással renrománok álveahesBenek jogokat E határozattal kapéa Iry elintézheti azoi transfer kéréstket,
csolatosan Dr. Gyárfás Biemér clucvármegyel szenátor delkezik
a folyamatban levő Importáruk kifiaetésére
aa lgaaaágügymlnlaater elé Interpellációt terjeaatett, melyek
a svájci kereskedő báaak által számlázott
amelyben tlltakoaik aa Ilyen U'altó éa jogfosató meg- vonatkoznak;
d
j
nem
Svájcból
árukra vonatt ozólsg, valanyllatkoaásokkal özemben. Oyirtás Blemér kifejtette, mint a hátrálékok saármazó
ki
>
gyeriltéset
olyan árukra, melyek
mégis a régi olcsó Arakban
hogy a buíureatl Ogyvédkamara kezdetni nyesése ellen1932 október 1 előtti likvidálásnak. Megjeszerezheti be szükségletét!
tétben áll a békesaerződéaekkel, aa a'<ba-lullal határo- vámttxU
hogy a kérések aa ösazez Igazoló okmányoksatokkal valamint az alkotmány rend^lkeaéaelvel éa a gyeztetlk,
kal
kell
felszerelve
legyenek,
a
figyelembe
vuhetóség
f efeca&c &« gfetét a&seiua
legelemibb emberi joggal. Ezael a legköaBnségesebb
izgatásnak mlnóaithetó mozgalommal Baemben kérte SZ'. mpontjából.
é
Se|g
az
egyes
pároknál (visszamaradt
— Az exportőrök figyelme felhlvatlk, az 1937
Gyárfás Elemér as IgaaságügymlnlBaternek éa kormá- évi január
aruk)
nagy
arengedmeny
I
I-J
hó 18 Ikl 13. sz. Mon. Of.-ban m gjeltnt
ryának véleményét.
42 Baámu Min tanácsi határozatr», mely részletesen
A kisebbségi kérdésbea egységes felfogást felsorolja azon árukat, melyeket komp nzicióban, előkell teremteni. Megdöbbenéssel kell leBSÖgezni, hogy zetes engedély nélkül lehet exportálni.
a kisebbségi kérdés rsndeaéae körül egyre türelmet
— At 1936 évi november 17 ikl közleményünk
— A Munkakamarak meg elfogadjak a kilenebb légkör teremtődik. A bucureşti Ügyvédkamara folyományaképp n, tudomására hozzuk azon cégeknek, cserélendő okmanyokat. A kepesiteBhea kötött
határozata elég kétségbeejtő ptlda arrs, hogy a jog- akik komp-tnzoclós exportot csináltak akár a B) lista iparosok okmányainak kicserélesi határideje 1937 febfosztás gondolatától már a jogvédelem leghivatottabb 60955/9/10—1936 Bzámu min. határozat, akár speciális ruár hó elsején lejárt éa február 15 ea megkeadődlk
helyein sem Irtósaak. Jól esik tehát olyan nyllatkoaa- engedély alapján kötelesek, hogy kérjék az import »a ellenőrzés, amely szigorú büntetéseket helyes kilátokról hallani, amelyek tovább la kitartanak azon fel- diazponlbllitáa köz'ését a Ministerul de Induitrle fd tásba azon esetekben, ahol a regi okmányok nincsenek
fogás mellett, hogy a kisebbségi kérdéB rnndeaését az Comerţ, Direcţia Reglementarii c meru'ul fxterlor- kicserélve. Erre való tekintettel a Munkaügyi miniaaállam magasabb saempontjal követelik. Bucaan Con- nál 2 hón?p alatt az export végr«h»j'4aától számítva, ter engedélyezte, hogy a Munkakamarak a még kl nem
stantin, az Averescn kormány volt kisebbBégi minisz- függetlenül attól, hogy a Butca Nitionale a Rimanlel cserélt okmányokat elfogadhatják 6b kicserélhetik febtere a napokban erőtelje a nyilatkoaatban flgyelmeatetteréssére van-e valamelyeB cedilandó kótájuk.
ruar elseje mán 1B.
arra a román politikát, hogy a kisebbségi kérdésben
— Közöltetik, hozv 1937 február hó 15 lg megAa ujonook bevonulasa. A hadügymlalsaegységeB állampolitikai felfogást kell teremteni B annak boiszabbittatott az 1936 évi december hó 15 előtl ter az—1937-es
újoncainak bevonniaal határalapján aa orsaág kisebbségeit teljeBen egyenjogú pol- Ausztriából Importá't éB Auutrlába exportált áruknak időjét március korosztály
hó 1—10 között állapította meg.
gárokká kell tenni A volt mlnlaater különösen elisme- privát koxp Miaácló által való likvidálása (a régi, 1935.
— Mota éa Marin legionaraaok koporsója
réssel nyilatkozott a ezékely nép'ől éa hangoztatta, évi májm 15 Ikl egyeamény értelmében).
február bó 9 ön haladt át Petru Rareaen. A spanyol
hogy elveit elsősorban a Székelyföldön kellene alkalharctéren elesett román leglonaruaok holttestét aaállltó
mazni.
voaat elejébe városunk csaknem egéBZ román társadalma
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Romániába angol képviselőnők érkeztek, akik
kivonult a petru-rareBi állomásra.
kijelentették, hogy lelkea hivel a Nápssövétség gon—Felemelik a vasúti személyzaailitás árait.
dolatának éa a népek együtt müködéaének biatosltékát
A
román
vasutak díjszabását rövidesen felemelik. Aa
^
U
u
m
k
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c
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csak a Népszövetségben látják.
elBŐ-másod osztály viteldiját 10 aaáaalékkal, a III. ik
A spanyol nemzeti felkelők elfoglalták Malaosztályét 5 százalékkal. Aa emelésből befolyó össaegegát. Franco spanyol tábornok nemaetl csapatai elfogket hadicélokra fordítják.
lalták a vörŐB Bpanyolok keaén levő Malagát Eiael
— • aiversenyt ma 14 én a Sutában megtarta sikerrel a spanyol belháború ügye katonai saempontják.
Daleiőtt
9 órai keadettel futóverseny, dslulán 3
ból la döntő stádiumba jutott. Mtlaga kikötő város
órai keadettel ugróverseny Románia orsaágoa bajnokaieleste óriási csapáat jelent a spanyol vörösek kormának részvételével.
nyára.
— Anyakönyvi hir. A helybeli anyakönyvi
— Az angoi sajtó szerint Romániában ismét
hivatalban 1937 farsangján 6 házasságkötés történt
fellángoltak a vasgárdista mozgalmak. — Ango1
— • oiao varmegyei hadirokkantakat ls
lepjelentéeek arról számolnak be aa acgol közvélebehívtak felülviszgalatra. Varmegyénk 20—60'/o os
ménynek, hogy R imániában iBmét erőteljes monkába
hadirokkantjai is megkaptak a behívójukat falülvlasgákezdtek a vaagárdlsták. Hosszasan tárgyalják Jorga
latra. A felülvizsgálatot a bucureBti Regina Bilsabeta
professzornak a kormányhoz intézett figyelmeztetését,
katonai korházban tartják meg február 15—16 és 17-én.
amelyben arra kért a felelős kormánytényeaőket, akaA clucvármegyel rokkantak kötelesek jelentkenni behídályozzák meg a türelmetlenséget Bsitó kilengéseket,
vójuk szerint a helybeli Cercul de recrutare parancsmert esek caak ártalmára lehetnek aa oiaaágnak.
nokságánál, ahonnan csoportosban Irányítják BucureaA mexikói vallásbáborusig ismét több helyen
tlbe. Felhívjuk afigyelmét minden hadirokkantnak arra,
öBaaeDtkőaéBre vezetett. A tömegek tüntetéaekbe kend
hogy el ne mulassaa a felttlviisgálatokon való megtek éa követelték a templomok megnyitását.
jelenést.
Az olasz trónörökös párnak üa született.
— Megszűnt a Tomosei agy. A helybeli törUmberto olasz trónörökösnek a felesége február 12 én
vényBzék előtt folyó óv februar hó 11-én ismételten
egy egéBBBégea flu gyermeknek adott életet Aa olasa
tárgyalásra volt kitűave a közismert TomOBel Ugy. Aa
királyi család ünnepében egéea O asaoraaág népe nagy
1934 evi közaégl választások Idején Tomoael iskola
örömmel osatoalk.
igaagató tóvadesnól két helyen 1B gyakorolta aaavaaatl
A német birodalmi bank függetlenségét megjogát, ami miatt a vármegyei Magyar Párt bűnvádi
szüntették éa köavetlen Hitler veaér éa kancellárnak
Közöltük mir, hogy a márcut 17-én megnyíló feljelentési tett ellene. Aaóta aa ügyben aaámtalan tárrendelték alá.
Orsaágoa Mezőgazdasági kiállítás tenyésaállat csoport gyalás történt, amelyet aaonban a vádlott betegaége
Sikkasztás a közoktatásügyi minisztériumban. jába a bejelentési határidőig a kedveaő várakozások- miatt soha nem lehetett megtartani. A most kltttaött
A román közoktatásügyi mlnlsaterlnmban nagyarányú nak megfelelő számban jelentettek be tenyészállatokat tárgyaláson végül ls a feljelentők kérték aa ügynek
vlB8aaéléanek jöttek nyomára. A vlssgálat megállapí- A rendezőség az országszerte jelentkező nagyobb te megaaUntetéaét.
nyéaaállat szükségletre valő tekintettel a mult évinél
tása aaealnt 10 millió lejt sikkasztottak el.
— Haláloaáa. öiv. Dirvaa Sándorné 86 éves
Váras verekedés a szász ifjaság bálján. nagyobb számban aaabta meg a kiállítható állatok korában, folyó év február hó 8-án meghalt vároBunkSlbluban a szász ifjúság bálján Gnst éa Fabrltlus hlvel látsaámát ugy, hogy a kiállítás össaes istállói meg ban. Elhunytat, aki a régi városnak polgársága körében
telni idén. A felhozott anyag nagy résae a
között véres verekedés történt, amelynek 20 sebesült fognak
klállltfton előreláthatóan jól fog értékesülnl, mert a általános köztiszteletnek örvendett, folyó óv február
áldozata van.
legkiválóbb tenyósaetek éa a fejletteb köatenyéaatáal
Eltűnt két japán vezérkari tiszt. A berlin— köraetek aa előző évinél la jobb minőségű állatokat bó 10-én nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra.
— A vasárnapi mnnkaaaüneti törvény renbudapesti expresa vonatról eltűnt két japín vezérkari jelentettek be éa azokért nagyobb értékükhöz mérten
tlaat. Feltevés saerlnt a tlssteket oroaa ügynökök tün- igen méltányos árakat aaabtak. Maga a rendezőség ÍB delkesesel a sorsjegyek araaitoira vonatkozóA muokaűgyl minisztérium rendeletet adott kl aa
tették el.
céltudatos irányítással csak elsőrendű anyagnak a fel- lag
osztály sorsjáték elárusítóinak a munkaszüneti
hozatalát engedi meg a kiállításra éB e tekintetben allaml
Blspján való aaabályoaáaára. A rendelet a kö• targa-mnresi kereskedelmi és ipar- évről-évre fotroaódó követelményeket támaszt Eonek törvény
vetkezőket tartalmazza: Aa oaatályaorsjátek elárusító
folytán
az
OilGB
kiállításán
még
a
kevésbbá
tájéko
kamara közleményei.
sott gazdák la bátran vásárolhatnak jó áron tenyéas helyei éB aaoknak fi ikjal aa egésa ország területén
A kereskedelmi és Iparkamara eauton la felhívja állatokat, mart Itt cuk olyan minőségű állatokat sae- nyitva tarthatnak delelőt! fél 9 tói 1-lg és délután 4-től
azon kereskedőket, akik árakat Importáltak éa a ka reahetnek be, amelyek mindenképpen megfelelnek a fsi 8-lg, kivéve Bzerda óa aaombat napokat, amikor
két pihenő nap dalntánján
marától felhívást a bejelentésre közvetlnnül n»m *ap- fokozott klvánaágoknak la. Igy aa Idei kiállítás a terv- délután aárva tartanak. A
1
tak, hogy azonnal jelentsék be, hogy 1930 éa 1981-ben, naerUen irányított tenvésztő munka aaép gyümölcseit azon eláruBltásokban, aho 6 tisztviselő van, 2 teljealt
valamint 1886 és 1936 ban mit éa mennyit importáltak, fogja bemutatni, amelyre méltán bűaakék lehetnek saolgálatot, ahol pedig 5-nél több tlsatvlaelő van, 8
milyen össsegben, milyen államokban és aaonkivül nemcsak e munka résaesel, hanem aa egéBa orsaág ls. teljealt szolgálatot, mindkét esetben egy Igaagató, vagy
csatolják erre vonatkozólag aa összes vámdeklarációkat,
A bejelentett anyag egyöntetűen olyan kiváló annak helyettese jelenlétében. A saolgálatoa tlaatvlaeköaölve továbbá aa üzleti tőkét és tlaatvlaelők aaámát minőségű, ami a kiválogatásnál fokozott körültekintést lők a nekik járé ket Bzsbad délutánt a hét más napFelhívjak as érdekelt Importőröket, hogy Baját Igényelt, ngy, hogy a jók köaül Is, csak a legjobbak jain kapják meg. Ameddig aa oaatályaorBjálék jelenlegi
jél felfogott érdekükbea jelentkeaaenek haladéktalanul kerülhessenek fel a kiállításra. A létaaám csökkentés terveaete érvényben van, 5 nappal hoaea előtt és után
aa elárusító helyek teljes ssemslyaetűkkol egéaa aan
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— Betiltottak agr magyar folyóiratot. A
— ÖssaevoBBtek aa örökösök Daradics Tó— Ssélhámos ntaaók. Csíki Ignác caaln-laco„Tudósító" című, Cl ujon megjelerő katóilkus folyóira- dor, János, T.-réz és I ona ghlmm-fagett lakói ok össze benl-i keresVedő feljelentést tett a helyi űtyészségen
tot, amelyei Veress Eroó szentaaékl tanácsos aaerkeaat vesatek aa örökség fölött. Aa Ugy bírság elé került, Gábor J nő és S chiu Vaslle bra»o°i utazók ellen,
B amely aaelótt „Erdélyi Tudósító" néven Jelent meg, ahol mindnyájan 6—6 hónapi elzáráBBal uizták meg nklk a napokban értesltettók, ho;y « .Ville de Paris"
— most a hadteatparancsnokág betiltotta.
a veszekedést.
párisi sorsjátékon 200 frankot ny*rt. Mikor őaiöasae— Levágták a talált tinót. Lodin Ciooca get követelte, azzal ál'ottak e'ő, hogy pénzt nem ad—
Kedvesmennyel lehet húsvétkor
Budapestre utasni. Es évben február bó 17—22 78 éves bicazl lakós vejével, I le Sirambával a havasom hatnak neki, mert a pénzbős Igen előn>öB életbia'odnapjain rendezi meg as O. II. Q E. a Biokáaos metó marhákat legeltettek. A cyéjba odakerült tţy gazdát- táBt kötöttek számára, miből neti sokkal több haszna
gazdasági kiállítását éa tenyészállat vásárját, mely al- lan tinó is, melyet ők hat hétig etettek s miután a lest. Az ügyészség megindította aa eljárást a szélhákalommal 60°/(-OB vasúti kedvezménnyel, 65 le|oa vizum- gazdája nem jelentkezett, levágtak *B hnt>át kimerték. mos utazók ellen.
mal lehet Budipestre utazni és a II. Á V. vonalain Három hónap muiva jelentkezett a úió gazdija, Főre»
— Büntetések erdökihagásért. A helyi törBudapestről háromszor lehet 30'/o-os kedvezménnyel az Gneorghe Is, aki 4800 lej kártérítéstp követelt. Az öreg vényszék a hét folyamán erdőklhágásért a következő
a
csendőrségen
meg
ls
Ígért
mind
nt,
de
aatán
csak
ország bármely vidékére elutazni.
büntetéseket rótta ki: Antal István Ghimea 2400 lej,
nem akart fiietnl. Perre került a sor a a blróaág a Silló Btla Misentea 700, Kóka Mária Jlgodln 500, Li— Bizonytalanságba osábitják a ssekelye- 4800
lej kártérítés megfitetése mellett még 16-16 katoa Káró y B ársava 500, Molnár Gvörgy Luoca dv
ket. 0 yan híreket hallunk, bogy mozyénk egyes fal- napi elaáráara
is Ítélte az öreg Cloncát és vrjét.
|OB 1100, Bold'zsár Gábor Nico'.eall 1000, Nagy Mihály
vaiban ügynökök járnak éa székely férfiakat toboroznak
— Lopás. Tamás Ferece 18-éves gheorghenll Uumuleu 600 lej.
Abessiinlába, földmunkára. Több száz munkásról lenne
azo B aa ügynök állítólag 300 lej előleget vesz fel legény Veresa Albert tekintelyeB gazdánál szolgált,
— Bloskáaás Delnitán. H^gy la telne el a
(aem ő adl) a jaletkezőklől fejenként. A törvénybe aki az utóbbi Időben arra a tsp isztalatra ju'.oti, ho^y farsang,
ha mi ilyent nem jelentenénk. Fülöp Lajoi és
j
ütköző eljárásra feihivjuk a hatóságokfigyelmét, de a apróbb, de értékea gazdaBágl felszereléeeit rendszere- Q rcruj Pater dilnitalak megblc^kázták Brta LajoBt,
székely latosságot ia figyelmeztetjük, ne üljön fel a sen lopkodják. Játomért tett az esetrő a a ryomozá» ki a helyi kórházban fekszik.
csábításnak, mert az Ilyen vállalkozások rendszerint Borán a gyanú a szolgája éa annak Kop^cz Sándor
csalódással aaoktak végződni. Már csak aa Is gyanú», nevű barátja ellen Irán^u't. A besaerastt bizonyítótok Egy uj oserefa hálószoba berendezés
hogy nem az ügynök ad előleget, hanem ő kér pénzt, alapján topáéért vádat ls emelt ellenük aa ügyészség.
eladó. Olm a kiadóhivatalban.
1—3
ami a do!og értelmével teljeaen ellenkezik.
— Magyarorsaágon tiloa a papoknak ball
— Beretváa paaatilla a legmakacsabb fejfájást védnökségét vallalni É-dokes rndaietet fdott kl
a mult het folyamán Serédi Jjsztlnlán magyar hercegis elmulasztja.
— Hirdetmény. A pénzűgyigangatóság újból és prímás. A rendelet fe higttja az 1928 évi pü^pBkkari
nyomatékosan felhívja az adózó közönség figyelmét rendeletet, melynek értelmében megtiltja a magyar I
tis naponként u j formák OÍOBÓ ]
arra, hogy mindan néven nevesendő adófizetést csakis papságnak, hogy bármilyen természetű éB bármily célra Í
árban, na.«grt*lelja.t2ietólc j
aa adóhivatal főnökének aláírásával és BzabálysaerÜ rendezett bálokban védnöki tlsatet vállaljanak, mlu án
pecséttel ellátott hivatalos nyugta ellenében teljesitB<-n, az a papi hlvatáBBal ÖBfze mm egyeztethető. Egyben \ VBNCZEL TANÁRNÉNÁL j
mert a késsel egyszerű papíron nyugtatolt összegről figyelmezteti a magyar ptpeágot, hogy szigorúan kísér\
Ugyanott késaftlnek mlndenfizetés nem vehető tekintetbe s aa Ilyen kézzel Írott jekflgyelemmol a különböző báli meghívók és falranemű mól kalapok elsőrendű
nyugtákért Bem a számvevőségi, sem a végrehajtási gaszok szövegét, hogy abba szentek, vagy egyházköz- y
ségek nevel ne legyenek belekeverve.
f
anyag hoaBáadázával. Kalapok
törvény értelmében, a kincitár nem szavaló).
étziakltáaa a legrövidebb Idő alatt.
— A mezőgazdasági munkások 75°/o os
Adtorfinanciar, Dr. GYÖRGY.
Mercurea-Cluc, I. C. Bratlann (Olmna— Sieasbüntetéaek. Pop Péter sandomlnicl vasúti kedvesménye. A belügyminiszter 14024—
aium)-uooa 119. aa., a Sörháa kösalében. j
lakóat engedély nélküli aseazáruiásért 7600 lej péns- 1936 december 28-án kelt rendeletével a mezőgazda
aagi muikácoh, ha legalább ötös csoportban utaznak, j ^ l Q I Q I Q I Q ^ I ^ I Q ^ I Q y y ^ y ^ y y y y i
büntetésre Ítélték.
— Antal József és B ró Sándor inéul lakósok akkor a vaButon 76 száaaléko* kedvezményben része
tiltott pálinkafőzésért 5000—6000 lej pénzbüntetést aüinek. A kfdrezmeny annak a községi rlóljáróságnBk
a bizonyítványa alapján kapható uieg, amelynek terű Egy darab 21 hónapos, fehér tenyészkaptak.
bika eladó, Moln&r András tulajdo— Bányász Sándor jo3eni 1 lakóst, kit mult év 1 téré muika vállalása céljából utazni akarnak.
— Hirtelen halai Kis i;nác 22 éves sandofebruárjában pálinkafőzésen tettenértek, egy bónrpl
nosnál, Leliceni községben.
i -a
mlnlci legény aa erdőből fat hordott vpjával együtt.
elzárásra Ítélték, üstjét p»dig elkobozták.
— Hamlaira tokkal saóih'moskodott. Crusüu Hazajövot a legényt roseiulét fogta el B mire spja
blcasl lakóa aa Impérium válloaáBkor hamis iratok alap- észrevette volna, leesett a szánról s meghalt. A h tlál
Nihai Baké E ekné szül. Cscdó Terézia örökösni
ján rokkant tiszti nyugdíjra tett szert. Falujában szin- oka szivazéihlidáB.
— Uüsoros tea-estély Sanmartin on. A Rim, tulajdonát képező Ingatlanok az 1937 gazdasági évre,
tén ugy viselkedett, mint akit Ilyen jogok Illetnek meg
embertársaival szemben la, mig egyszer aztán feljelen- Kaih. Népszövetség Stnmarlin—Clucani Oitáresyla' április 24-töl 1938 évi április 24-ig, 1937 evi
tették és a nyomozás kiderítette, hogy Iratai hamisak. tagozata, 1937 évi február hó 21 én este 8 órai kaz- februar 21 en d u 3 órakor, a mercurea ciuc-l
Crwltu emiatt hadilábon állt a községi elöljárósággal díttel, a róm. kath. Iskola nagytermében niü-ioros- közbirtokosság székhazában, a legtöbbet Igérőaek nyila nem régiben fenyegető levelet irt az elő'járÓBágnak, lea-eatélyt rendez, mely alkalommal sziBre kerül a vános árverésen hasioibérbe adatnak.
amelyben értesítette őket, ho?y ha 24 órán belül hat- .Vallomás" elmü színmű 6 képban.
1. Bulevsrdu R gele Ferdinánd 48. szám alatti
ezer lejt kl nem fizetnek neki, összes szennyesüket
— Kereskedők figyelmébe. Az uj keraakedelmi belső épületek nélkül.
kiteregeti. Tettét korcamázáB közben elmesélte barát- törvény a kiskereskedőket is könyvek v»zatÓBlra köte2. R'ti kaszáló, jlgodlnl határ, ciapolás mellett,
jának, Ghita C.occanak ÍB, kl aaintén kedvet kapott a lezi. Mintán a könyvelés bonyo'u't ágazata igen sok 3 bold 1236 nsz. öi.
könnyű pénzkeresetre éa hasonló értelmű levelet irt az gondot adna a hozzáértő alkalmazottat tartani nem
3. Erdei kaszáló Siabó György 3 hold 780 nsz.-öl
előljarÓBágnak. Az ügynek a bíróságnál lett folytatása, tudó kiskereskedőnek, kereskedőim! körökben ugy ol- jlgodioi határ.
amely a két szélhámost rágalmazás és ssBrolási kísér- dották meg B problémát, hogy a könyvelést két könyvre
4. Siántó és kaBsáió rétremenő 3 ho d 308 nsz.-öl
let miatt 3—3 havi elzárásra ítélte.
egyszerűsítették le, melyeket mindan kiskereskedő ön- jlgodioi batár.
6. Szántó-bérc diiiő 100 nsz.-öl, ligodlnl határ.
— Agyonütötte a fa. Fister Lajos ralh*llenl állóan éa könnyűszerrel vezethet. Az egyik a leltárkönyv,
6. 14 hold mercurea-clucl közhelybali Illetmény
lakoB közbirtokossági fajutalékát fuvarozta. Erdei rako- mely egyszerű számozott füzetből á'l, mig a másik
dáB közben egy Irtóztató sebességgel rohanó fa elütötte. egy kombinált bevétell-kladád nnpló, melynek mintáját folyó évi falzáBi és legelletéBl joggal.
Hassonbér összege árverés alkalmával azonnal
Azonnal maghalt A felelősség tisztázása érdekében sikerült lapunk kiadóhivatalának mrgszereznie. Az nj
bevéteil-kladási naplók már elkészültek ÓB azok a leg- fizetendő.
nyomozást rendelt el az ügyészség.
jutányosabb áron kaphatók B Vákár könyvkereskedésMercurea-Cluc, 1937 évi február hó 6-án.
— Kihágások. Liazló Ferenc tomesti gazdálko- ben. Vidékre postán, utánvéttel is megrendelhetők.
Gondnok.
dót, mert szekerével az országuk baloldalán állott meg,
—
Vesaett
kutya
gar
ísd
tikodba.
Jlgodln
feljelentette a caendőrBég B a felvett jegyzőkönyv alap-

\ MODELL KALAPOK l

Haszonbérleti hirdetmény.

ján 600 le] pénzbírságra ítélte a törvényszék.

községben február 12 ón ezy veszett ku'.ya hét embert

Péter szintén tomeatl mészáros vasárnap ÖBBzeharapott. A ku yit l9lőiték. A közönséget ővatoa
HALLÓI
húst mért. A munkaszünetre vonatkozó törvény alapján ságrafi{yelmezt<)tjüli, m'Uián az ártalmatlanná tett
állat mag Bok ku.yát megfertőzött.
600 lejre bírságolták.
Igen tisztelt kereskedő, cséplő
— Köszönetnyilvánítás. Alu'lrott ezutoi mon— E'őss János földműves fát húzatott aa országés malomtulajdonos urak I
dok hálás köszönetet mindazon jó Ismerősöknek, kik
úton, amiért 200 le] pénzbirBágra Ítélték.
u j rendiserü és komplet vas aaerelésü,
— Kővári Arptd cicául asztalos Iparengedély nél- édesanyám özv. D.trvaa Sándorné Bitül. Rancz Ju'lánna
kül vállalt asztalosmunka!. Az uj muakntörvény kon- elhunyta alkalmával fájdalmamat réBüVétükke' enyhíteni
tárokra vonatkozó szakasza értelmiben 500 lejra bír- szívesek voltak. — Örötra ff jó érzés bernam. hogy
édesanyám koporsójtoál nem lehettem jelen. Eiben
ságolták.
•
tise des és más klviteleaésben
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak az isme- rajtam kívül áiló okok akadályoztak.
, (systemában) kaphatók 4s megrenSalló Iţnâcnâ szül. Dirvas Margit.
rőseibknak, jóbaratainknak, akik drága jó éd <aanyám
delhetik, a óéinak megfelelően
halálával ért bánatunkban velünk tgyüttéreztek FZU on
— Kejindu'.t a vizsgalat a ghimeal gyilAbos József minlsz'. sag. mérlegkészltőnél M. Clut
moadunk hálás köszönetet. Köszönjük azt a sok láto- kosság ügyeben Mait hétan m<g;»mlékeztiink arról,
gatást, amelyek szogény édesanyámat bett-gsége alatt hogy mllyai birsalmai körűim <nvak köi'itt meggyilTökéletes és biztos kézimunka, elsőrendű
vigasztalták és hosszas szenvedéseit envbltenl Igye- kolva talá'tái e?y erJal kallbában Bodo' Mihály 65 éves
anyagból, felelősen szállítok bármilyen
keztek.
Darvas Ama férj. Műller Károly né. gblmwi c>áogót, kltelvát falasig* é*fi» Btdor György
mérlaget a legalaasonyibb árak mellett.
Szíves pártfogást kérve vagyok mé y tlaztelettel: •
— Cigány temetes. Garciu községben meghalt m=g 1936 április 12 én m 'ggyilkoltai. A helyi ügyész
Rostás Gábor öreg cigány. Temetéséro tömegesen vo- ség a napokban tartotta mag a helyszíni vIzBgéfctot,
nultak fal a szomszédos falvak cigányai. A najry gyüle- mely alkalommal kihallgatta a vádlottakat ls. B >d r
kezetben Gábor Miklós és Gráncaa L íjos összeszóllal- György, val'omáia s^er nt, agyi kossâţot azért követte
koztak a hamarosan irtó patádat rendeztek A vesze- e , m.rt apjával Öasza'xU öoböiött vali mi birtokiigybői
kedés hevében Gráncsa kést használt B ellenfelét több klfolyólar. Btdor György ujyanis együtt él apja elvált Eladó belsőség M.-Oiaoban, a Hirsohhelyen súlyosan megsebesítette. Ezután, mintha mi sem feleségével, klóik birtoka Bzitn*zédos volt Bodor Mi
szanatorium fölötti részen, üli 2 szohály birtokával. A vlia tárgyát ea a birtok képezte,
történt volna — eltemették a halottat.
bás lak&Bból, kamrával és istálóval.
msrt
Bidor
G/örgy
háaa
építésekor
apja
birtokából
— Drágák a kitört fogak. Asstaloa János
Cim a kiadóhivatalban.
lneui legény saánkáaáB közben haragosával, Gráncsa 2 métert elvett és arra ráépitett Az öreg ezt vissza•
Lajossal taíáikoaott, kinek 5 fogát kitörte. A bíróság követelte. Egy ilyen vesaekedéa alkalmával aa öreg őt
3 hónapi elaáráara, 20C0 lej pénzbüntetésre, 1200 lej doronggal akarta megvárni, mire ő a dorongot elvette Eladó egy darab 18 hónapos Bymenthali bika, tenyészIgazoivánnyal ellátva. — Értekezni lehet Antal
perköltség megfizetésére és 6600 lej kártérítésre kő- tőle éa hirtslen haragjában agyonverte, majd a kalylbáKároly tulajdonossal, Frumoasa.
3—s
ban levő verembn dobta. Anyjának szerinte semmi
keleste.
— Tejsaóvetkezetek figyelmébe 1 Registru— köse az egész ügyhöz, ő nem la tudott semmiről sem- Saodomlnlc községben, a templom éB Iskola szomszédCifra de afaceri clmtt nyomtatványok füzetekben a mit. — Bodor György vallomásának az ügyéBsség nem
ságában tehermentes url lakás, mely üzlethelyiségkitelt adott, mnrt időközben kiderült, hogy három
Vákár könyvkereskedésben Mercurea Ciuc-ban beBZu- sok
nek is kiválóan alkalmas, elköltöaködés miatt örök
betöréses lopást és egy euiyos testi BértéBt kövotett
rezhetők.
áron eladó, eaetleg hosszabb Időre la bérbeadó.
már el. Az Ugy májusban kerül esküdtszék elé.
— Autóbus állomás Meroorea-Clno-ban.
É-daklődők forduljanak BléneBBy Károlyboz.
—
Elitélt
tolvaj.
Orosz
Ferenc
29
íves
tu'ghesi
Aa odorbein i autóbus járat 1937 évi február hó 14-től
lakoB mult év április 25 én egy r<j méhet lopott Zi'd Egy használt, de jó karban levő, hajós
aa áliami iskolával saemben, a Régele Ferdinánd-ucca Miklóstól.
blróaág 6 hónapi elaárásra és 2000 lej
57 saám alatti udvaron állomásoslk, amit esuton hos a pénablrságraA Ítélte.
SlO ger varrógép eládó. Cim a kiadóhivatalban.
m. t utasókösönsóg tudomására.
— KÓBB
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