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hogy biztosítsd azt a lebetójéget, hogy mindenoap".
Iimál
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TÁRSADALMI HHTILAP.
mtmhogy aa ilysn teriiiasaetü lzgaiáüokkai seem- szakadt tehetsége. Nagy István festőművész, 61 évee

Etek la vannak elegen. Belőlük kiveszett minden nemes
óriéa, megfásullak, egyedüli Srömük, ha más szenved ben feltétlenül saűkségeB, bogy mielőbb elbangoazék a korab .n elhunyt Baján, az ottani egyik saanatoriumbaa,
ahová elborult olmével Beállították be.
Saadista kéjelgéssel klnosaák áldoiatiikat. Lehetetlen fe;elÓ3 kormány rendreutasító szava,
kérdem az Ijasságügyminiazter urat, hogy mi az
eszközöket találnak kl, hegy aa emberi szenvedést
N igy István Misentea községben született. Egyfoltozzák. Kár, hogy emberi nevűi van, vaíóiágosao ó álláspontja és a kormányé ezzel a mozgalommal szerű székely gazdálkodó emberek gyermeke volt. A
megteateaült gonosa szellemek. Egyik Krlsatnst pofon jaambuo?
eumultu l tanítóképző elvégzése után festeni kezdett.
m t a kérdést nemesik mint kisebbsági állam- Művészi ecsetje nyomán a ciuc-1 hegyek, a kemény
Utl, a máilk rngda!|a, üti-verl, pökdöel, a ruHájat le
siaggitja róla, a töviskoronát fejáb i mólyen benyomja, polgár tesaem föl, hanem ugy l-t, mint a sibtui ügyvédi küzdésre teremtett szakely élet egyre közelebb kerülepés-ecetet ntujt neki, keresetre fesaltl, keaébe-iábáb* kamara egyik szarény tagja, milybez 27 év óta tar- tek a világ érdeklődéséhez. Iilg-vérlg Bsákoly müvéaa
pervers gyönyörű<égge! Utl a vastag aaegeket. Hi mór tozom s amelynek vezetősége a magyar uralom alatt volt N-igy litván, akinek ősereje ugy vetítette vásaonra
nem gyötörheti testét, klnoaza a leiket. M'kor Jisns Ujy volt összeállítva, bogy az elnöke és a választ- az acélos ciuc-i levegőt, hogy attól felfrlsBÜlt a szív.
felkiált: Éi Istenem, én M nsm, miért hagytál el mány bárom tagja szász volt, az aleMk^fi87 tői
Somáig járta a világot ea a különc saékely, aki
engemI metsző gúnyra fordi'ja a kegyetlen tömeg: 1919 ig megszakítás nélkül tomatFvSK^ román lelkében aa igaz művész egyéniségének óriási anlyát
Illést hívja ea, vájjon eljön-e, hogy megszabadíts >. volt négy választmányi túgja is, nekünk magya- Hordozta. Münchenben, Parisban élt és tanult Örökké
Másokat mnzssabaditott, öam?gát miért nem szaba- roknak pedig csak egyetlen egy helyünk volt date a müvésa lelkének megállást nem Ismerő, állandítja meg? Ha Isten fit, azállion le a keresztről és ennek az ügyvédi kamarának nyolc tagu választ- dóan teremtő lázban égő termésaete.
hiszünk neki. Vérében van az Ilyennek a Vcr<zomj mányában, az állítólagos mugyar elnyomás egész
É i a „Suti-fenyő" aljából elindult egyaaerü széÉpitdnl nem tud, c m rombo ni. Vurazigr* gyül aa időszaka alatt.
kely gyermek hamarosan világmárka lett. Művészi
*ji vad. Krisz'U'om, ast mondják, hogy keresetre veiránya, mondanivalóinak uulya, kifej«ző ereje ciemeled. 8 már la körülötted ott állanak a kajta hdilgák,
jéje lett anjugatl ku'lurának. Az Olt melletti füzezek,
h'vataloiak áa hazátlanok, bogy ördigi rafljerisval
a Gyi koitó rengategslnek fenyvesei, a bicaai aaoroa
vágassanak víle. M»l idób.-n ls ott Iá juk Orosz- ói
A mii embsr valóa^g^l eiÉ»:ódk a sokfale ^gnek meredó saikla óriásai Nagy István lelkén át
Bpmyolorsaágbin ezak-it az emberi vidilUtoiat. HÍ- akarás között. Egészen Ibhctetien je ezavak aluttfol>ik kivetülve éa vonaó erejűkben megaokaaorozAdva hirIonra Öioelt, híkaiotnbikat reodszneí, hullahegyeket a nep boiondttás. Szerte a világban egymásután szü- dettek vidékünknek, nepüuknek aajátoa életét.
rögtönöznek áidoiatakbói. Gylkonak nem pénzári, letnek aa ember megváltásira törekvő b^mis próféták.
A saéke.y népben élő klválóaágok éa adottaágok
nem vigyoaért, hanem beteges öaztónből. Pokolból P.^ji, f-jiekfZ:tl alapon, szél-ő-tóg^kben tobzódva őrjöng gyakran ajándékoznak a világnak tehetaégeket. Nagy
kikerült furlte ezek, rosszibbak a fjnevadnál, m rt köaótiünk a gyűlölet. Nlocien aki ne érezné, hogy litván Is egy ilyen ajándék volt, akit nagyrabecattltek
ae, ha lecM'hpodik, abba hagyja a vérengzéel, ba ezok parcrői percre coiţaalk kl a.ólunk a krisztusi aiap e£ ea akinek művészetét aokra értékelték mindenütt,
a fenegyerekek, a Lntlnfiui, KuibáU-ivadik, Sialin- zunanunk egymaB marc iugoiásauak legsöietebb nap- amerre eljárt.
atysflik a vér láttára még jobban mki düh9södd*k. jaiba.—
Csak ml haladtunk el mellette közönnyel — és
ö:n?k, ho{y öljenek. Mtvor az óra szerkezste (elmondja
Evezredaa kuItur^kat fenyeget a veszedelem mondjuk meg őszintén — sokszor érzéketlenül. Nagy
a szolgálatot, mikor a jósin éaa mag^adu', beáil az Krlaziusaak
ketezer eves mail ts társadalomepi'.ő Iisván soha nem kapta meg itthon azt aa értékelést,
élellázadás, a lélek pa'otaforradalma. Eve jön m -g az
döngeti e furcja idóitnsk recd»ontó Bsándeka ast a megbecBÜléat, ami kijárt volna neki. Idegenbe
étvágv: öldökölve nó míg a gyilkolást kedv. E ó tűk paiureit
világot már észrevétlenül hebá óita a gyilkos kór. kellett Bzakadnia caak azért, mert közismert fajt átok
nincs Isten, n'ncs anya, nlnca akadály, Bteuvedsl}- A
A
megdöbbentő
eges« rorozata mutatja a látó rajtuak, hogy nem aaeretjük éaarevennl aem felkarolni
tankul kereBstiti m«gy mindenen, letarol műremeket, embsr szamára, példák
oogy
az
jerf^letii saenvedeaaknek, értekeinket.
cjaládot, lot-ízménveket- P.ron vérfonál, könny-patak a kegyetlenkedéseknek em
Nagy istvan halaiával tartsunk revíziót a lelkünkvegneizuii
jelenti
jelal aa utat, merre a vórös sflox elvonul. Amerre aa anaak a Baellf-maek felül kc-rekedés'1sorozatai
éa lakáaainkban. Neazenek caak aaét otthon a
jár, még a fák ls Bírnak. Moat is ütik, kínozzák, a népboloudiió Igvekeretekból kiarad., amely eaekből ben
tehetősek, az arra hivatottak. L4a?uk csak hány ciuc-1
keresetre feszitik K e n u i t aa A tagjaiban: papjaiban
Február bo 27. éa 28-áa O'oazorbzágban világ- lakás falán látjuk alkotásait, a ciuci ssókely faj Immár
és Egybáaa hi-.bú gyermekeiben. E bős vitézek nem it ongr<)B8zuit
tartanak aa utentelvnség propagálására. megdicsőült nagy fiinak.
félnek, ha testület megölik s cBoatvázukkal orgiát N/iívaoos hitvallást
Nagy litván a ciucl széke'ységnek büszkesége
acnak aa I'iensrg
ülnek, áilkapcáikba cigarettát dugnak, mert a lelket fogaim>nik kiirtására, rendetnek
amely áltátőnk és vigaszunk volt. Megérdemli, hogy emlékét szivünkbe aárjuk és
nem ölhetik meg. A vöröa gyása vitézek nem veszik voit m ndsn földi megprObaitat-tsnokban.
Eunek as minden Időknek mttgőriazűk.
(Bzre, bogy kínzásaikkal, kegyetlen öldökléseikkel n'digl munkának ellem>u>yozás&ra február hó
27. és
áldozatalkat Bsentekké avanaiáiják, a vérpfd, kinaó- 28-an
Rjmánla területen m^gfaleiő elleupropaksmra I ten lovagjainak avató Iskolája leez, a szenve- gandátegssa
fejtenek kl aa összes krisatusl aUpou átló kedőkre* bőséges lesz érte a jutalom.
resztény egyházak.
Krisztus bocsáss meg a kegyetlen
A katho ívna c-dki Bzéke'ység is hitének egéí>z cimü Biidapasteo megjelenő helilao február hó 4-lkl
Julián aposiatáimak, H radaseknek, Jakobinusoknak, ontndatossagaval kell kivegye részét ebből a gátkóiő számában Cieh János jakabház! (Dunán tul) községi
mert nem tudják, mit cselekszenek, irgalmaaa netik, munkábó1, smtly megakarja őrizni az' emberi lélek bíró törvényszéki tárgyalásával kapcsolatosan megmert nincs Bzlvük
döbbentő veaércikket lr. Nem azon háborodik fel a
legmagasztosabb kkcset: az htenság fogataiát.
vezércikk írója, hogy a kősségi bíró gépkocsijával
súlyos szarsncsetlenaéget okozott, nem Is azon, hogy
aa eiitélt községi bíró állásában maradt, hanem atörAakor, amidóa az ístenteienek Moizkvabao világ- vényBBék előtti vlBelkedéae hoaţa kl a sodrából. Alább
a kisebbségi ügyvédek ellen tervbe vett intézke- gyülégrj jönnek ÖSBZ?, hogy mdgdiiboen'.ő vakságuk- saósaerint idézünk a cikkből:
dések ügyében a Szenátus 1937 február 8 iki ülésén.ban a végtelen hatalmú Isten uraiménak megdöntésé.Idegen faj éa Idegen nemaet e'óőrsének érsl
ről tárgyaljanak, a Kith. ugyház felszólítja a hivők magát ogy elfoglalás'a kijelölt földön. Már nem tüake,
Elnök ur, Szenátor urak!
millióit, hogy aaent hitükről, Iiten iránti hűségükről éa amely veietlenttl saurl bele a magyarság testébe, de
Van Bterecc'ém aa igazságűgyminiszter urhoi az törhetetlen ragaszkodasukról ünnepélyes vallomást egy pompásan elkészített ék, bellleaatve a magyar
alábbi Interpolációt beje'eate.'.l:
tegyenek. A hivő lelkek e nagysaabasu, fensegea meg- törzs testebe".
A bucureşti ügyrédi kamara 1937 febiu r 1-ikl mozdulásába, mely aa egéjz világon február vegén
„Ét ez a halálos ék, a dunántull, nagy germán
közgyűlésen egyhangúlag elfogadták a következő hí leaa — méltóképpen akar belek»pc&olédni a mt rém. öntudattól kicsattanó németség minden nap mélyebbre
tározatl javaslatot:
kath. egyhaaközsagünk is f^b:u>r hó 28 án. A Credo Kzaiad a magyar törasbe. Aa ek éles, kemény éa ön.Az ilfovi ügyvédi kamara nemzeti öntudata nap kezdődia februtr hl 27 en d. u 6 órakor szenwag- tudatos keaek Ütik, a törzs száraz éa repedeaett, ml
Romániában csak a románok számára ismer el imádással — a templomnál alfdgga-ai^t'. Borrend aiorint; leaa, ha újra ketté pattan egy halálos Ütés nyomán?
a Baentsógimádáa záródik a vasárnapi saenimisévei.
jogokat'.
.Ki bűnösebb: aki letagadja vagy akt elhallgatja
Fdbruar hó 28-áa, vasárnap dalután fel 6 órakor eat a bilá.oaan komoiy pillanatot? Vagy a tömegek,
Ugyanezen a közgj ülésen Is trate Mice-eu egyetemi tanár, az ügyvédi kamara elnöke, egyebek közt ünnepélyeB hitvalio diszgyüléa a főgimoáalus torna- akiknek oz ia mladdgy? Kt vállalja a történelem elólt
termében, a következő mdsorral:
aa alábbi nyilatkozatot lette:
a feleletet azsrl, hogy erdekbAl vagy gyávaságból
1. Gloria (Kanon) Éiekkar.
addig ódiata a gyógyítást, amíg bekövetkezett a halál?'
m \ legjobb eBztöa ahhoa, hogy aa összes
2 Miodszenthy Gedeon: A szentek uaokálhoz.
ügyvédi kamarák románok legyenek, BB, hogy
„Vagy már ott tartanank, mint a leprás beteg,
fijavalat
vegyenek pildát aa llfovl ügyvédi kamarától*.
aki mar esare sem veszi, hogy újra leváléban vaa
3. Isten dicsérete. Férfikar.
egyik végtagja?"
.Nekem nlnca nj törvényre szüksége®, bogy
4 A keresztény hitről ünnepi beszédet mond
Ennyit idézünk Pap Béla vezércikkéből. ViláviBBBBUtaaithasBam aa ügyvédi kamarába való begosan meg lehat érteni ebbAi a helyaetet, a célokat
jegyzését azoknak, akiknek nincs román öntu- Albert Vilmos főglmnáilnml tsnár.
5. Sík Baador: H ízek. Szavaló kórus.
éB törekvéseket. Éj eaael kapcsolatosan álljunk meg
datuk'
6. A plébános zárÓBsavai.
egy ssóra. Közöttünk, kisebbségi magyarok kösött ls
„Van törvényünk, melyből csak ejy „ás"
7. Hisaekegy. Imádság.
egyre szelesebb hullámokat ver a Pap Bála által traszócska hlányaott éa eat oda beillesztettük ml,
A krisztusi hit fenyet, annak éltető és megtartó gikusan váaolt áramlat Rivldlátók megdöbbentő sokaamikor azt kérték tAiünk, akik ezt a törvényt
értelmezzük, hogy tlsstáiiuk mit is akar tényleg erejét akarja ráBUgároatatni aa egyháa híveire es sága tesal öntudatlanul erősebbé aa .ékverést*. Miért
teuai és mit akar eaael? Biaonyosan nlnci tUstábaaa
a törvény. Most az ügyvédi törvénynek ez a saö- mindenkire a Credo napon.
vege i y haogsU : .Hogy valaki a kamarába felE hit fénye világítja meg a föld sötétségét, ennek dolgokkal. Nem lát vagy nem akar látai. Divatos
vehető legven, annak e Afeltételéül megkívántatik, melege teszi elvlBeihetővé aa életet; e hit fénye é* aramiatok uian szalad.
hogy állampolgár „ós" román legyen a kérel- melege blztoalija aa orsaág, a nemzet, a caalád, aa
Meg caak annyit lessünk as ldáaetekhea, hogy a
mező*.
egyén éa társadalom békea életét és Igazi haladasát; nagyszerűen, világos fejjel Bserkesalett „Magyar U, y -at
M nthogy esek a nyllatkoaatok és aa egyhangu'ag e hit s as asaerint való élet szerzi meg a legnagyob öntudatos „keresztény" és .keresztyén" fiatal magyaelfogadott határoaat felelős saemélyektől és törvény bat — aa örökelelet. Akinek sziveben él a hit, Bki a rok írják es Így látnak...
által létesített testülettől szérmnannk,
hit saemével tul tud néanl a földi éiet szűk peremén
minthogy ezek a legéleeebb ellentétben vannak a végtelen, aa örök értekek világába: aa mind ou
nemcaak a békesaeraAdéaekkel, aa albvju'!a-l határo leaa a egéaa salvvel olvad bele a lelkek e nagysaerű, Egy fenyezett diófa ebédlö-asztal eladó

KössM nátat ai istentelenség; elles.

A „Magyar ü t "

Gyárfás Elemér interpellációja

Egyházközségünk Credo-napja.

satokkal éa u onság alkotmányával, hanem aual aa diadalmas hllvailomásábe.
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A MezSplató([i Kiálítás —

R e n d e z é s u t j á n van
a hadirokkantak ügye.

Az utóbbi idflk eseményei méltán megéidemlik, bogy
figyelmünket rájuk tereljük « hosszasabban elidőzzünk melVégre busz esztendő u án, mntba komo'y lépélettük. llár-már lemondóan azon roltnnk, hogy sorsunk meg
sek történnének a hadirokkantak és özvegyek ügyének
van peoaitelve s sorsunkon változás nem történhetik, amikor
Aa Oraaágoa Mezőgardasagi K'.álliiáBt minden rendezésére. Huaz évv?l a vllágbátoru befej :ése után,
egyszerre az ország politikusainak egyes kimagasló repre- évben tömegesen keresik fel vidékről éB a szomszédos amikor már nagyréaze iipupz u't a rokkantaknak, a
zentánsai szokatlanul nj ntakat matattak meg s uj utakra államokból tanulmányi csoportok. Ezeknek elszálláso- kormány la ngy látrzlk rászáuta magát ennek a becsű
irányították figyelmünket. Már kétségbeesve azon voltunk, lása érdekében a reedezóbizottság érintkezésbe lépett letbí-ll é? a jövő nemzrdék Bzámára példátmutató kérhogy minden békés szándéknnk osődöt mond a jóakarat és Budnpest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalával. désnek a megoldására.
megértés helyett aa emberi szenvedélyek fognak felettünk Az Idegenforga'mi H vatil ea ét ban la készséggel
Ez év február 15—16—17 én a clocvárroeffyel
győzni, amikor a sötétségből egyszerre biztató világosság vállalta a kiállítás látogatóinak pályr udvari kirendelt- ht>d!roktmt»bat ta feHí'vizi'gálatra rend lték Bucugynladt Végre valahára. Sóhajtjuk sok-sok Bzázezeren. Elér- ségei utján való fogadását és o'csó, csoportos elBzáüá- reatihe. E'uttal a 20— 60 Bfáaalékos rokkantak volt*k
kezett a megértés időszaka. Jorga és Lapedatu elég pallé- aolésát. Vidéki iskolák, gazdasági akadémiák, szak- soron.
rozott fejű emberek, szavahihetőségüket sincs okunk kétségbe Iskolák és tanfolyamok tanuló Ifjúságából álló csoporA Zamfir Aoostol rokkant kapitány szervezetévonni Ok közelitettek felénk és mi ennek nagyon tudunk toknak elsaáilásoláaára diák azállóbban van hely bizben
c
oportofu't rokkantak a felülvizsgálat Idejét fel<osltva.
A
diák
aaálók
mind
lepedővel,
takaróval
és
örülni Talán Bethlen István barátságos -beszédének a visszhasználva Bucureşti ben tüntető felvonulást rendeztek
hangja, talán már azelőtt készültek erre a megnyugtató ki- párnával ellátott ágyakkal vannak felaaerelve. A diákfebruár 16 án. A roVkantak küldöttségét Zamfir kapijelentésekre. Ili nem kutatjuk ezt, csak az eredményt egy- szállókban Igényelt helyek biztosítására vonatkozóan a
tány vezette a azaná'u* elé. Molsry ötszáz hadiszerűen megelégedéssel és örömmel konstatáljuk. Uj utak lejelentéseket legkésőbb március 10 ig kell az Idegenrokkant vooult fel a sz iná'uj épületéhez. A szanátua
ezek. Nem mintha elfittünk ismeretlenek volnának. De a mi forgalmi Hivatalnak megküld ini. — A szállás a d'ák
elnöke sok ung/riéB^el fogadta a rokkantakat, aVlkideológiánkban állandóan szerepeltek ezek az nj utak s mi szállókban naponként és személyenként 40 fillérbe
hez később maga a közegészségügyi miniszter la meleg
kerül,
ezen
kivűl
ss?mélyenkéet
a
tartózkodás
egész
számtalanszor kifejeztük ennek lehetőségét. Csak még az
buzdító beszédit mocdott és Ígéretet tett arra, hogy
idő nem volt megérve, llost ngy látszik mindent meghoz tartamára 60 fillér mosatási dij fizetendő.
N»gyobbszámu, felnőttektől álló csoportoknak reodsznl foţja a had nyugdijasok ügyét.
ea a csodálatos idö. Keményeink kezdenek mind valóra válni
azállás igénvüket legképóbb márcua 1-1» kell bejeim
Az Ígéretek ezutlnl ls nagy reménykedéssel tölIli évszázadok óta együtt élünk hazánk többségi pol- ">nlök aa Idegenforgalmi H vitainál (Budapest, V. tik el a h- DIRAKTRANTAKAT ÓB özvegyeket, akik mostanáig
gáraival Ember emlékezet óta a kapcsolatok nemhogy meg- Diák F«rencucca 2, Interurbán telefon: 18—12—13) havi 50—60 lejétől tengették nyomorult életüket.
szakadtak volna, hanem inkább elmélyültek a román néppel. mert elhelyezésük CBak ez ecetben blz'ositható.
Reménykednek, de azért tUztában vannak azzal, hogy
Itt a Kárpátok lejtőjén békeségben megvoltunk együtt. S
A Magvar K<vsndor;ó<iat éa Visszavácdorlókat még sok küzd-d^m van odáig, amig a hábo'U* áldozat
egyformán szenvedtük a tatár dulást s a török pusztítást. V*dő Irodának a Keleti pály.'udvsr melletti otthonában megkapja a méltó anyagi és erko'c-i kárpótlást.
A történelem tolyamán a román fejedelemségek s az ardeali (Budapest, VIII., F.utnol u>. 4 szám), ugyancsak kep
A hsdirokVantak és özvegyek társad Ima a jövőfejedelem sokszor voltak fegyver barátok. A hadi szerencse hatnak csoportok és egyesek Is éjjall elszállásolást ben fokozott tevékenységbe ke»d jogainak elismerés a csapások egészen közel hozták ezt a két népet egymás- népi 1 pangótól kezdve. — Az Irodának aa érkezést séért. Méír hu'z esztendeig nsm írhatnak arra, hagy
hoz. Idők folyamán ez az egymásrautaltság mind bensőbb március 10 lg kell jelezni.
é-wevepz'k a nyomorúságodat. Épp^n ezrri minden
Az lgv elhelyezett gazdac.;oportok részére az erejüket
i s elmélyttlőbb lett Mig az utóbbi időkig ezt a jó viszonyt
és tz-rvezetüket sorompóba állitják és hiszik,
sajnálatra méltó módon meg nem rontotta egy rajtunkon Idegenforgalmi H vatal utján kedvezményes étkezéei hogy az á'doza'u'r által képviselt nagy erkölcsi su'y
kívül álló • nekünk idegen szsllem. Mi ennek a népnek I lehetőségekről ls gondoskodott a kiállítás rendezősége. megbozra a küzdelem végső sikerét.
Akik lakás Igényüket előzetesen be nem jelenerényeit éa jótulajdonságát egy percig sem vontnk kétségbe
sót mindig tisztelettel adóztunk érte s ezért érthetetlen,' tették, az Idegenforgalmi Hivatal pályru ivari kirenhogy sok jó akarásnnk mégis előttük míndezideig olyan deltségei utján nyerhetnek Bsáliodákban vagy magánvalószínűtlenül hangzott. A többségi sajtó csaknem kétévti-1 lakásokban elhelyezést.
Megyei IÓIKH futárunk közben sz országúti kereszt
zeien keresztül bennünk ssmmi értéket nem volt képes leimellett találkoznak JmoBbával. Maghánytuk-vetettük
fedezni. Nem látott bennünk másokat, mint idegeneket és
<a világ állspotját ft lát4uk, értelmeB emberrel van dolirredentákat Tudtunk és akaratunk nélkül nyilatkoztak rólunk.
gunk, feltettük .1 k*rd s*:
Beszéltek helyettünk sokszor bizony nem a legbarátságosabb
— Mit szól ahhez Já- os bá, bogy Oroszországban
hangnemben. Fenyegettek és bizony sokszor ki is utasítottak...
már megint kivégeztek tizenhárom politikus-, mert
Es most ngy látjuk mindennek Egyszerre vége. A nemzet
nem volt»<r megelégedve a kormányukkal?
vezér egyéniségei belátták, hogy az ország életében fontos
— Éi azt mordom — hsngroit a felelet— hogy
szerepet töltünk be. Nálnnk nélkül a béke kérdését nem
a hány konmGoletát rsj'8 érnek az elvin, evvel mind
lehet radikálisan megoldani ebben az országban.
csak f-zt kell tend, bogy elEnppolják Oroszországba
Az uszításoknak és előítéleteknek nincs most helyp.
— Oro'f országba?
Időszerűtlenek ma a nézeteltérések most inkább, mint valaba.
- Od< bizony kér m, m«t, ott láthatják mire
A világot most a békülékenység szelleme hajtja át. Adáz
törekednek. O't van az a fene G'pu, vagy mia fi tyellenségek nyújtanak egymásnak békejobbot. A világ csak
fene. meg a Csf-Sra, ott állhatnak órák hosszat sorba
ámul és bámul. De most ugy látszik a jobb belátás győz
egv mir^k nádm^zít, m?g rgy tls c'piét, ott bop'alnálnnk is az indulatok felett s az elfogultságot felváltja a
n»k. m-g rongyod edff&V b PFZtán a t^m utolsó, hogy
barátságos és megértő szellem. Milyen kár, hogy ilyen sokáig
m'cdj«rt vi'zlif & pincébe meg a vesztőhalyr^, ha csak
váratott magára ez a légkör. Régóta áhítozunk utána. Vesszőegy zokszóra Is li mari tá'aul a száját. S.hol a föd
paripák helyett milysn máskép fest a reálpolitika. Délibáb
kereka^gin nem mehet el olyan bemar a kedvlk a
kergetés és álomképek szövése helyett a Mrfias munka s a
tomoiuolntiságtól, mint ott, met a mivel méshol bünreálitasok porondján egy jobb jövő kialakítása. A régi be
tetik őket érte a csak mókásáé, meg mézespogácsa
nem vált utak helyett uj utak keresése. Ha eddig semmiabboí kíp^ft, amivel ott jutalmazzák.
képpen nem találtuk meg egymást a régi utakon, most más
— Ebbe IgKZt lehet hagyjuk rá, de mit Bzól sz
utakon próbáljuk meg. A siker nsm maradhat el. Hiszen
Ugyvéd-K1? börébrn M'.ört n gy poWtlkához ?
már most jótékonyan kezd mntatkozni. Ennek pedig időszerűEţy Idő óta nagy divat lett nálunk az nlsp iélküli
— Htt emondo va;yok, hogy nagy urakkal ne
ségét sem leirni, sem elmondani nem lehet. A tényéknél
feljelentgetés. N m ÍB csoda, hiszen csendőrseg, ren- együnk egy tálfcó' csereBztyét. Da ha má véleményt
hatásosabban semmi sem beszélhet.

csoportos látoiatiinat elszállásolása.

Négy szem közt...
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Rájár a rud a feljelentőre.

Hányszor felrémlett már előttünk a jövő veszedelme.
Hányszor reszketve gondoltnnk aira, bogy mi lesz a sorsuk a kis népeknek a Duna medencéjében. A szláv veszedelem még nsm mult el és nem is fog elmnlni egyhamar.
A német imperialista törekvéseknek ha elindulnak diadalmas
utjukon ki iog majd ellentállni ? A kommunizmus veszedelmét ki tudja elhárítani? Az egymás közt zsörtölődő kis
népek? Az egymást irtó és egymást gyöngítő egyenetlenkedő nemzetek? Es a végtelenségig folytathatnám a kérdéseket. Minek ? Okos ember kevés szóból sokat ért. Mi évszázadok folyamán annyira öaszenőttünk az itt laki népekkel, hogy azt mi ki sem tudjuk mondani. Olyan vérkeveredés ment itt végbe, amiről sok embernek halvány fogalma
sincs. Ha valaki gyűlöli a másikat ezt bun nélkül nem teheti. Eltekintve a reánk leselkedő veszedelemtől a jó s a
balsors megtanított minket arra, hogy egymásra vagyunk
utalva. Valósággal összenőttünk. Ez sok ember szemében
egy kissé hihetetlenül hangzik. Erre csak egy példát hozok
tel a történelemből. Amikor az Osztrák Magyar monarchia
létezett nem gyűlölte nemzet jobban a másikat, mint ez az
említett két nép. A nagy elnyomatás, a vérbetojtott szabadságharc, az aradi vérfürdő s még Isten tudja mennyi sérelem éa Bécs kiszipolyozd és elnyomó politikája mérhetetlenül muggyülöltették -az osztrák rezsimet. Az idő mindenre
tud készíteni orvosságot. Most amikor a békeszerződések a
két országot szét választották, akkor vették észre, hogy
balsorsban és szenvedésben mennyire összenőttek. Alig vsn
jobb TÍszony ma két ország között, mint amilyen kitejlődött
a háború óta Magyarország és Ausztria között. En ugyanezt a megbékélést látom a mi népünk és a román nép között. El fog következni. A történelem az élet tanító mestere.
Ezt vélem én kihámozni belőle. Majd eljön az az idö és ez
nem mese és derűlátás sem nagyképüsködés, amikor rájön
ez a két üldözött nép arra, hogy egymás nélkül nem élhetnek. S akkor majd még az lesz a közös óhaj bárcsak 40-60
millió román és magyar volna. Amikor a közös veszedelmek
meglepnek, akkor talán már késő lesz ezeknek belátása.
Most kell erre az ntra lépnünk. Most mindent félre kell
tenni, ami nem ezt a célt szolgálná. Ennek sz eszmének
innen a nép közül kell elindulnia. Belátják ezt a nagyok is.
Az egyetértés, a szeretet és béke a kölcsönös egymás megbeosülésén indulhat el. Ennek a hajnala dereng. Nehogy valaki megzavarja ezt a zzépnsk ígérkező hajnalhasadást.

dőrség megmozdult, ha már egy névtelen levelet kapott.
Hát még milyen appará'u<t haztak moegá-iba, ha a
feljelentő történetesen hatósági személy volt. Nem
kutatták, hogy indokolt e a feljelentés, vagy valami
aljas bosszú müve, pedig nagyot gyakran előfordul
még ma ls, hogy
feljelentenek teljesen ártatlan rmbereket, Diert as okkal kapcsolatban
valamilyen n-m egéBzen tiszta tervük nem sikerült.
Egy ilyen ügyet tárgyalt a napokban a helyi törvényszék a az bizony a feljelentőre Igen Fulyoaan végződött.
Daramus A'ram plaesil-de-rus 1 hatósági eid s ő'
feljelentette Máthé Istvánt eidőklhágáéért még 1936
januárjában. A feljelentésről szóló jegyzőkönyv ugy
Bzólt. bogy az erdőőr Máthét tettenérte. 1935 február
bó 22 én vo t a tárgyalás, amikor ia a megidézett
Máthe személyében egy súlyos szembajban BZönvédő,
rövid'átó ember jelent meg. Amllor az idézés okáról
<-rtosUlt, kijelentette, hogy hat éve még lakását sem
hagyta el BUlyos szembetegsége miatt, nemhogy az
erdőn járt volna a Így az egész fa'jelentés indokolatlan. A további tárgyalások Eorán Máthé a csendőrség
ÉB a járást orvos bizonyítványaival igarolta állításainak
valószínűséget a Igy afeljelentés rosszindulatú szándékossága nyilvánvalóvá vált. A bíróság a bizonyítékok
alapján közokirat bamlBitáafrt vádat emelt Daramus
Avram erdőőr ellen a azt az e hó lS-f'n megtartott
tárgyaláeon két évi elzárásra, 2000 lej pénzbüntetésre
és két évi hivatalvesztésre Ítélte.
Az Ítélet tulyop, sa kéts lgielen. D> ea az első
Ilynemű Ítélet a ez elrettentő padéul kell seo'gáljo

akarnak az urak, kereken m»fmordom B»hogy aem
értem azt a bucureşti nngy Ugyvtddt, akit M ce?cu«.k
titulálnak. Met ha jól értesültem — azt mondta ez aa
ügyvéd ur, bo^y : valakinek jogai lebeBBenek ebben
az országban, á'lBtrpo'gárnak és románnsk kell lennie.
Nem román állampolgárnak, abogy f>z alko'máLy szól.
Va smi .és," szavBCskáróI ls beszélt, bogy szón múlik
minden. Itt kezdődik az érthetetlenaég, ml legyen azokval. akik csak állampolgárok éa egyben nem románok
eB? M^t ejfoeles vacnnk ugy-e? Allltólsg több miliió
akad belőllk I Oiztán: ml legyen a sorsa BZ alkotmánynak, H.mely .és" nélküli román állampolgárokról
beszél...

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Meghosszabbítják a román parlament ülésszakát. A törvényhozási ülésszakot, amely márclu<
nó 15 én lejér, ápriila 1-lg meghosszabbítják tekintettel
a rengeteg megszavazásra váró uj törvényjavaslatra.
Az ti; költségvetés. Románia uj költségvetése
az 1937—38. évre szintén most kerül megszavazásra.
Az ui költségvetés felülmúlja a 24 milliárd lejt.
Nagy vihar a fpanyol polgárháborúban elesett
román légionárusok temetése körül. Az utóbbi napok parlamenti élete, a spanyol polgárháborúban eleBett
román önkéntesek temetése körül viharrik. A román
parlamentben és stená u^ban ugyanis kemény bangót
hívták fel a kormány figyelmet arra, hogy a spanyol
harctéren eleBett román önkéntesüknek Bucuresti-ben
megtartott temetési szertartásán több idegen állam
ÉRTESÍTÉS.
B. tudomására botom a n. é. közönségnek, dlplcm^clal képviselője is részt vett. A tüntetésszerü
temetésen résztvevő diplomaták megjelenése az orsség
bogy Merourea-Ciue-ban, az .Európa" szállodát és
belpolitikájába való beavatkozás minden ismérvét kiéttermet átvettem és újra festése ós javítása után meríti
Az idegen államoknak Ilyen szimpátia megnyiezt már e bó végén ü lembe helyezem.
latkozásai jelen esetben a propaganda jellegével azoKitűnő borokat és bázi kosztot szolgálunk.
nosak, amit a nemz* t méltóság érdakében tovább tűrni
nem szabad. — A pirismentben maga T.atarescu mi8zives pártfogást kérek
PECHAR JÁNOS. niszterelnök válaBBOlt afelszólalásra. Kijelentette, hogy
a kormánynak nem volt tudomása a külföldi államok
diplomatáinak a temetésen való megjelenéséről. Maga
ia furcsának találja és minden nemsetkösl elv megmegfelelő lakással, mellékhelyiséggel és kerttel B mesét látja aa ügyben. ígéri, hogy a kormány erélyesen fog eljárni.
P. Qtinr AMUtái.
• l • d 4 • ÉrdtklMil Totid Rudotf-oU.
i-

'Cârţa-n forgalmas üzlethelyiség,

8 nzioi.
Aa angol parlament óriási fegyverkezel». Aa
angol parlament óriási költségeket Batvazoil m°g hadi
célokra, amely l»mét caak a lagoktalsna» b fegyverkeaésre kéaateti aa egéaa világot.
Blkerülhatetlen a háború Japán ét Oroszország kilőtt. A távol keleti haderőt orosz parancsnoka olysn kijelentéseket tett, bogy J pán éa Orosa
orsaág köaött el kei U hetetlen a háború* ösazeütkniéa
Erre való tekintettel Japán is óriási fegyvtrkeaésbf
kfidett.

CIUC-1

LÁPOK

moagatója pedig a péna, a mammon. A takaró ped'g
az e«zm«, amelyért gyilkol, verekedik, őrjöng éa szenved millió éa millió kis ember, akit megvad t a lelkiUnrre'lnnül piplrra rögz t-tt himlB gondolat. Vájjon
meddig ieaa ez m^g Igy?

KÜLÖNFÉLÉK.
Ujabb kltüntetea.
A „Rádió Ujsáfc" moBt n»m r g lezsj'ot! ,M.gy>r
oóta megzenéaltsal pályázatán" — abol a hlratóbizott
mint B-táis
4 7 3 6 pályázó

n»m kisebb személyiségeiből állott,
Egy autóbusz-járat terve városunkban.ság
Árpád, Nádor Jóska, Farkas Imre atb a

3 ik oldal

Hatalmas áremelkedés a bőrárukban.

A Mandel cipőüzlefben
mégis a régi olesó árakban
szerezheti be szükségletét!
V 8 7 « i * * t t i f a l t a t » k a 39-fttfl
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hé ®*tg az egyes pároknál (visszamaradt
aruk) nagy árengedmény!
2-1

A kereskedelmi ée Iparkamara határoközül Molnár János gheorgheni zeneaaerző volt B zata —
a Vásárok ügyében. A helyi kereskedők ée
negyedik.
iparoBok beadvánnyal fordultak a tg.-mureai kereskeA „Rádió Újság" ezen teljesen uj rendszerű pályá- delmi és Iparkamarához a megye területén mind jobban
zatán, előirt szövegeket kellett megzenésíteni Evvel aa elszaporodó vásárok ügyében. A napokban érkenett
eljárással részben megszigorítani akarták a pályázaton meg aa Iparkamara válasaa, melyben köall, hogy elvvaló réBBvételt, hogy mindenki komolyan foglalkocaéb bea a kamera is ellene van a gyakori vásárok tartáa szövegek megzenésítésével és ne vegye küonyelmüen sának, mert aaok a kereskedelmi vlsaonyok lerontáaa
a nemes versenyt. Di egyben pótolhatatlan és minden melleit aa állatállomány gyöngülésére ia befolyással
nótasaerzó részére feltétlen Bzükséges és utmutató vannak a gyakori állatváaárok tartása révén. A kamara
segédesakJat ryujtottak.
a vásároknak a károa hatáaát már több laben hoata felÖ.'ömmel latjuk Molnár ujabb sikerét, mert a köaal- sőbb hatóaágok tudomására, da ott mindig elutasították
múltban rendezett (Mby-Mo'nár fzqrzől-eat alkalmával azzal, bogy a vásárok beszüntetése jelentékeny jövesaeraett Jó hatást éB hitünket erőiitl meg, amihez nem delem csökkenést okoana aa államnak. Ujabb értesülécsak ml, de napilapjaink 1b meeaaebbmenő reményeket sek szerint aaonban a kereskedelmi jogokról ssólé törfüanek.
vény a sok panasz miatt rövldeBen átszervezés alá
— Dr. Hirsoh Hugó betegssabadaágaról kerül s akkor a kamarák véleményét la kl fogják kénl.
viaaaaérkeaett. D;. Hlrtcb Hagó korházi sebászfőor- Amennyiben tehát a vásárjogok fölötti határozat a kaAz érdekelt községek lat ól közöl nagyon BO*BD voa a napokban hazaérkezett C újról, ahol betegszabad- marák hatáskörébe fog eani, a kamara gondoskodni
vannak, akik ezt a gondolatot támogatják B minekünk ságát töltötte. Dr. H rsch Hugó főorvoson mtndula- fog a váro'ok megBaorltáaáról.
is az volna a véleményünk, hogy az ötlet magvalósí- opsréclót hajtottak vegre a c uji Cbarité szanatórium— Gyássrovat. B tlázB János, 66 éves korában,
tása véroBfejlefztésl szempontból Is elBőrangu érdek, ban és mindkét manduláját kivettek. Varoeunk és mee melyből magának a városnak ls rövid Idő alatt tete- gyénk egész társadalma osztatlan várakozással figythe fo'yó évi február hó 15-én reggel meghalt Toplltames jövedelme saármasna. Azonkívül figyelembeveendő szeretett főorvoB» feiől árkető híreket a négy hetes CIUCOD. Temetése 17-én volt, nagy részvét mellett.
— János Elek, folyó évi február hó 17-én, 16 éves
az a körülmény Is, hogy a városban levő mnlató és távolléte megmutatta aat aa óriási hiányt, amely beteg
látványoBságl helyek, moai, szlnhás atb. forgalma is sége nyomán e megye társadalmában hátramaradt — korában elhunyt Toplita-Clucon.
meghatványozódna, ha az éjszakai gyors ÓB kényelmes Hiaaérkezépe után altJtlánoa cr mmel fogadja újból
— A zenét kedveifik ée nonével foglalkohasajutás lehetősége a környékbeli szórakozni vágyó eztretetébe Ciucmagye egésa társadalma Dr. H rsch zók flgyelmebe. A Szabolcsi B. és Tóth A. által
községeknek megadatnék; nem ÍB beszélve er/ó', hogy Hu t ó főorvost, ki mUkódjsét ugy a kórházban, mint szerk3sztett .Zsnei L -xikon" D lk Jóval bővített kiadása
a környékbeli fürdők forgalma nyáriidőben milyen Je- szanatóriumában újból megkezdi.
moat jelent meg 2 vaskos, csinos kiállítású kötetben.
lentékeny emelkedést mutatna a gyors, kényelmes és
— A. romai katolikus tanáos u j ideiglenes A Baeraók felölelik aa össa aenel Irodalmat; különöe
olcsó köalekcdéti eaaköaök beállltáaával.
előadója. Dr. Baláaa András prdá'.us-kanonok lemon- gondot fordítnak a magyar Benel munkákra, aa ujabb
A ml feladatunk volt e kérd st fölazlore vetni és dásával a róm. katolikus egyházmegye tanácsa, ideig- zeneköl'ők műveire, működésük Irányára; a kardal
a városi tanácsfigyelmébe ajánlani. A kivitel a tanács lenesen Dr. Boga Alajos kanonok, főtanfelügyelőre fej'ődéaére éa irodalmára. A mű minden aenáaanek,
dolga. Tudjuk, hogy vannak a tanácsban gyakorlati biata a rtferensl tiaatséget. Miután ezt az állást a aenetanár, kántornak éa a aene iránt érdeklődőnek bő
emberek, kik az ötlet helyességét átértik és annak szabályok szerint a közgyűlés tölti be, Így ciak az és alapos útbaigazítás nyújt E II.-lk kiadás aa elsővel
praktikus o'dalát kiaknázni la tudják A kisi'r'.et biz- ősz folyamán kerül Bor aa előadói tUatségnek végleges szemben 1800 lej helyett annak feleáráért: 900 lejért
kapható Király János aenemükereakedéaében. Cluj,
tosan beválna éB ss a város jövedelmének gyarapítása elintézésére.
Piata Uairel. '
—ez.—r.
ós a lakósság kényelmének emelésén kivfll nrg számos embernek nyújtana b'atoa és Jó kenyérkereseti
— Közlekedési rendszabályok a megyében.
lehetőséget. A tavasa beálltával jó volna egy kísérletet
Miután az autóforgalom a megye területén aa utóbbi
tenni, ame'y egyben gyakorlati tspaaataiatokra la mó-j
időben erős lendületet vett, a prefektura elrendeli, hogy
dot nyújtana a tanácsnak. Lehet, hogy a köaönség; I C Mert tudja, hogy a bizalmat és szaktudást
H jövőben a balesetek kikerülése végett a falttal Bzeeleinte nem venné komolyan aa újítást, de bs a rendes
maréi-holnapra nem lehet megszerezni I ^ ü kerek éjszaka fáklyával, vagy lámpával kötelesek vilámenetrenddel dolgoaó, a nap minden ezakában ponto
gítani. A rendelet ellen vétőket 200—1000 lejig bünteean közlekedő antóbus:ok használatát megszokná ngy
tik. A recdslet végrehajtásával a megyei rendfenntartó
a kényelemnek ea aa előaegltő esaköae nélkülözhetetközegeket bízták meg.
len lenne saámára éa nem aajnálná érte aa amúgy sem i
— Üres állások a megye területén. Dltrau
tu UBgy áldozatot meghozol.
| e l y a m e é g a é l r o g y t a »
t k c l
község pályázatot hirdet 6 köaségl rendőri állásra. Fizetés havi 750 lej. Pályázati határidő március l-ig.
* f« a t t a k k a l t a a & a l k e o a e k
fiat
— Tusnad bal köaség pályázatot hirdet köaségl
titkári állásra. Pályáani lehet március 15-lg.
— Rţmntea község a következő állásokra hirdet
pályázatot: Községi pénzbeszedő, községi pénztáros,
Napjainkban egymást falia fel két eszmeáramlat
kataszteri nyilvántartó, közgyám és anyakönyvi segéda mindenik tömegeket bo'ondit egymásnak a mtga
kézbesítő, 2 köaségl rendőr. Fiaetéa költségvetéslátszó'agoB Igazáért. Ma már oda ju ottuitr, hogy a
„Rádió-Technioa", Merourea - Oiuo tiszt,
ben
elő
rva. Az államnyelv tudása köteleaő. Pályáaatl
középutat nem Inmerlk a 'hol sem. A kommunista nem
határidő február 28.
m Í U U p i ,
B l u i u i t
Ismeri el a demokratát a a néclonállsts kommunistá— Valutakedveaménnyel I ehet tenyéaaállanak bélypgil ugvanazt. A nép, aa Istenadta nép ugy
i a n r a t ,
0 « l w l l «
tokat VBB-rolni a budapnatl meaógaadaaági kiállítákóvályog Jobbra-balra az eszmeknek ebben a kt o za
son. As O M. G. E. által Budapesten március 17—22
Osikmegyei képviseletnél.
ban, mint a megkergü't bárány a aat aem tudja,
napjain rendaaendő mezőgazdasági kiállításon éa vásámelyiknek hlgyjen az egymást tnlklábáló u|sághlf nák
6—
ron nagy kedvezménnyel vásárolhatnak tenyéaaállatoközül. M>rt el kell Ismernünk, hogy a nép knek leg— Haaasaag. Jakab Sándor és Htnca Erzsébet kat a romániai g9zdák. Elekre a kedvezményekre as
főbb össsegabalylté Baerve ebben aa eaameháboruban folyó évi február hó 20-án tartották esküvőjüket vároalábbiakban hívjuk fel aa érdekeltek figyelmét. 1. A
B nyomtatott betű B ennek legefemerbec.-übb része: Fuokban.
kiállításon vásárolt tenyészállatokat a határig Ingyen
a Bsjtó.
Vadasa siker. Páter Gyula aa lamert vadász szállítják. 2. Aa O. M. G. B megtette a lépéseket aaA hasai sajtó la kát résare oszolva fnjja a riadót; a mult—bét
folyamán a minentea-1 érdiben egy szép iránt, boţy a kiállításon vásárolt tenyéaaállatok a C.
látszólag a haza megmentésére. Ez a köpenyeg ugvan
anyafarkast lőtt. Hu-oaló eredménvrő- ritkán F R vonalain Is kedveaményes árak mellett legyenek
ls, amelynek leple alatt a sajtó érdekeltségek mögé példány
van alkalmunk beszámolni, dacára annak, hogy ezek a "Bálllthatók. 3. Lépéseket tett az O. M. G.E. aziránt,
meghuaódó üaletemberek megkötik a maguk zslroa duvadak
tulaágoaan el vannak szaporodva s télen- hogv a kiállításon vásárolt tenyészállatokat valutakedüzleteiket, amit a nagy nyilvánosság nem lát. Így nyáron tetemes
károkat okoanak a jnh-állomáayban. v-'zménnvel fliathessék a gaadák. A kedveamény szecslná ja eat mind a két oldal s ha aa anyagi érdekek nem la beszélve arról
a pusztításról, amit az apróbb rint, a Romániában lefiaetendő lelt Budapesten a Maugy kívánják, nagyon saépen kl ia tudnak békülni. vadállományban okoznak.
gyar Általános Hitelbank, a kiállítás területén felállíBőt az Is megtörténik, hogy egymás köaött ösae vesa— Heghalt Veress Gábor. F. 10 én éjjnl Alndon tandó kirendeltsége pengőben fiiatl kl 29—35 alapon,
nek a honmentők a akkor jóbarát lesa a legvadabb
ellenségből ls, csakhogy c41hoa érjenek. Például a meghalt VereBB Gábor. Veress Gábor a Romániai Magyar 10°/o felárral, vagvls 10 lejért 3 45 penvőt fiiét U a
bucureşti újságíró saindlkátus a napokban elnököt DÍIOBSIÖvétség Igaagatóságl tigja volt a mint ilyen, M igyar Altalános Hitelbank, amelyben lO'/o külöaböaet
válasatott. Mindkét csoport felvonu't a maga jelöltjei- élénk résat vett a romániai magyarság ceuei kultúrá- fizetendő.
vel. A demokrata újságírók csoportja hltett tett a régi jának fejleaatéBébnn. A dalosversenyeken állandóan,
— Pénzhamisítókat fogott a oaendfiraég.
elnök, Alexandra Ssndnlescu mellett, mlg a nácloná- mint bíráló működött s véleménye döntő befolyású volt. K^menea látván Ditran-hodoaal kereakedőhöa két cigány
Mint
aeneaaeraő
ls
számottevő
egyéniség
volt
u;y
egyllsta csoport uj Jelöltet állított PopeBcu-NdcaeBtl volt
állított be nemrégiben. Aa egyik Anghel Gbeorghe
miolBater, aa Universul főrészvényese személyében. házi, mint világi téren. Szerzeményei a magyar dalár- bu "dln-1 (Clujmegye), a máalk Anghel Vaslle lspadeal
A küzdelem hevea la lett volna, ha a két csoportot dák állandó kedvenc műsorszámai. Halálával a romániai (A bamegvi). A knt cigány előadta, hogy ők nagyaaertt
csupán az easme veaórell szándékaiban. Igen ám, de magyorság aenel élete egyik legértékeaebb munkását 10, 20 100 és 250 lejea ércpénaeket tudnak calnálnl,
a legflaélBŐségeaebb Jobboldalon álló Por utca Vremii vesatette el.
csak nincs pénzük, bogy a Bzükséges anyagokat beasemunkatársai ugy találták, bogy az ó érdekeiknek jobban
— • poataigasgatóság figyelmébe. A mu't rezzék. Kémeneat elcsábította a könnyű pénasserséa
megfelel a pártonkívüli demokrata Sandulescu, mint hét folyamán mi voltunk kénytelenek a postafőnökaég sai- remény« a előlegezett 2500 lejt anyagra, BŐI Ő IS velük
a náclonáiizmuaon velük versenyt lovagoló Popescu- vesfigyelmét felhívni lapunknak a vasárnapi kézbesítése u-aiott R'ghlnbe, hogy bevásároljanak. A két cigány
Nscseatl. Kartellt kötöttek tehát a Dlmlneata-Adevarut körül fölmerült anomáliákra, a hét folyamán p»dlg a azután aa udvar e«ylk eldugott sarkában keadett
csoporttal és megválasztották a demokrata jelöltet, közönség aaon meg-megujnlé panaszát kénysaerüűnk hoaaá a pénvgyártáshoa. Valami besúgás folytán a
Al> xandru Sandulescut, aa újságíró saindlkátus elnökévé. tolmácsolni, hogy az utóbbi időben a poatacsomagok csendőrség la neaaet fogott s egy kiszáll áa alkalmával
S Igy megtörtént az a csuda, hogy mig aa uccán a jórészét a címzettek sérült állapotban kapják kézhez. tetten érte őket. A házkutatás során 18360 lej értékű,
Pornnca Vremii tüzet csóvál a .kommunista" Dimi- Sok esetben előfordul, hogy a vlgyázatianul kezelt gyenge kivitelű hamis pénat találtak, mit a tettesekkel
neaţa- ra, a zöld asztalnál karöltve együtt dolgozik a csomagokban törések folytán előforduló károsodás éri együtt beszállítottak az ügyéaaaégre.
közös konkurens, a mindkettőjük anyagi érdekelt egy- a címzetteket.
— Hirtelen halal. J tkab Sándor 35 ávea chllenl
formán vesaélyeatető Universul ellen.
— Elitéit ruhatolvaj. Kóaa Antal sandomlnlcl gaada munka köaben őssaeesett te aaonnal meghalt.
A dolog Igy fest Mert mindig máa a haro a lakés a szomszédból ruhát lopott. Bgy hónapi elaaráara Aa ügyéssBóg uiry találta, hogy a haláleeet gyaaua
kírtt'mények kOsOu tOrtást • ezért elreodalte a bonooláat,
knlllMiftkoi klvQi, viat anton bslBl. 6 nlndeutkHálták.

Ü közönség köréből jövő általános óhajnak adunk
helyet, amikor a város ves9tőségénekfigyelmébe ajánljuk, bogy jó volna egy állandó auto tusa-járatot létesíteni, amily Top ila—Jigodia községek bekapcsolásává'
köalekedne a város utvonalain. Igy meglehetne oldani
a aaomsaédoB községeknek aa állomáBBall közvetlen
összeköttetését ÍB. Tudott dolog azonkívül, hogy a városban levó állami hivatalok tisztviselői kara legnagyobb
résaben a két szomszédos községból retrutálódik és
esek a tisztviselők blaonyára nlvesen á'doznának pár
lejt a mindennapos autobu^a-költségekre, csakhogy a
korai felkeléstől mr-gsaabaduljanak. M->rt blaony korán
reggel Top ltáról besétálni nem keüemfS dolog, mikor
térd gérő hó eBlk, vagy nyakig ér a Bár. D« még szép
nyfcrl Időben sem sslveaen teaal meg aa ember az utat,
mert eltekintve a nagy melegtől, a fullasztó portenger
teszi lehetetlenné a közeledést.

Nem gyermek Ön!
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— Barátságos j*gVorongütA mérkflzéz vá— Tejscövetkezetek figyelméből Registru— Két szoba butoro7.atl*n április hó l-re
rosunkban Pabru^r bo 21 éo, víR&rrap délu'án fá1 Cifra d*> tfaceri című oyomtHiváryok füzetekben a
3 ór tl tfid tíol barAt^áeo-i mérkőzés lesz a brsBovI Vákár könyvker^sked s^tti Mercura Cluc-ban beszs- kiadó Hol? megmondja a kiadóhivatal.
K. E V. éa a hMyl C S C feözősr m^yrs eruioa I- rezheiót.
Utazóköztinaéy
figyelmébe!
Oidró Márton autóbus
felhívjuk n be'yi 43 fid^bt közösség fii vem 4».
— ,Ny ilvános kössőnet M cdsaoknak »z i»metulajdonos tis"eie'tel
é'tesití a m L közön1
rő»^
-'nl»
',
j-ib-.râtolîua^.
aMí
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tett
ferjem
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— Községi előij%rós&gok figyelmébe! Con
séget. bogy 1937 évi tebruír 15 tói Merourea1
de gpR lune nyomtatványok a Vákár-üzlttben, M. Ciuc édesapánk halálával . r. bán .'unitban vnliink etvüi
Ciuo ban a Bíró /éle Magrari Győző vendégArez::>tr, ezn'on mó dunk ^östö letet Topiita-Ciuc, 1937
kaphatók.
lőjében
állomisozik.
— Február h6 21—27 ig kedvesmnnyee fetruár hó 20. özv. Balázs J .n^sné ea gy rmeke-.
— Kereskedők figyelmébe. Az uj ker akí-delm Eladó 1 belsőség kőházzal, a Törvényáron lehet Clujra utazni Február ho 21—27 napjain rurdezl m-g C ujon a Gazdasási Egvlet ezévi törvénv a kUkercüktdóset is köfiywk vi'Betésér.i köte- székkelszemben.Cimakiadohivatalban.
vetőtnAgkiáilitáfát. Ez alkalomból a C. F. R. utaaáB' lezi. Mintán a könyvelés booyolu't ágazata igen sol
Primăria comunei Lunca-de-jos, Judeţul Ciuc.
kedvezményeket nyújtott. Esz*nnt február 21—27 lg gondot adna B hoaaá^rtő aiknlmazottxt tartani nem
Clujra éri&ző utasok 60'/o os kedvezménnyel utaabut ud3 Uisker>akedőn^k. kereskedelmi körökben Uiţy ol- Nr. 240-1937.
nsk viasza a kiállítási állomásra, atnernyiben az E. O dották m >g a probl-mát, bogy a könyveiéBt két könyvr'
Publicaţie de licitaţie.
E. Androl Muressn 10 szám alatti veiőmagkiá litását agyszeriljltettéi le, melyeket m'odsn klsyire^krdó önIn ziua de 12 Martie 1937 orele 10 a m„ la
megtekintik. A kiindulást állomásról C uj felé egesz állóan és könnyűszerrel vezethet. Az eg\ik a leltárkönyv,
se va vinde
jegy váltandó. As egész j<*gy m^göríandft éB a vleaza- mely egrazerű Bzámozott fűzetbői á I, mig a másik primăria comunei Lunca-de-jos. judeţul Ciuc
;1
utazásnál aa egéss je?y ég a kiálli'.áel belépőjegy fel- egv kombinált bevéteil-klsdán napló, melynek mlotájá-- prin licitaţie publică, circa 1995 05 m (metri cubi)
mutatása esetén, a VBBUÜ pénztár féláru jegyet ad kl slkerűlt lapunk kiadóhivatalának megsaoreznie. Az uj lemne de lucru molid.
Valoarea estimativă Lei 404.650.
bevételi-kiadási nap'ók már elkészültek éa azok a leg
a vlB-zautazáshoz.
Garanţia provizorie Lei 20.000.
— Saerenosétlenaég. Kedves József !uoca-de- jutányosabb áron kaphatók a Vakár könyvkereskedésLicitaţia se ţine in conf cu legea contabilităţii
jos-i gazdi arénápasekérrel ment haza. A Bzekér fel- ben. Vidékre po'táu, utánvéttel is magrerdelhetők.
publice. Condiţiunile speciale se pot vedea la primăria
— Nyers bükkfát vessek. Cim megtudoatú p comunei
fordult B maga alá temetj a gazdát, kit euyos eérüşi Ocolul Silvic Ciucul-de-sus din Mercureakiadóhivatalban.
léseivel a helyi kórhátiba saá!li;ottak.
Ciuc.
— Beretvaa pasatllla a legmakacsabb fejfájást
In caz de nereuşită a doua licitaţie se va ţine în
la elmulasztja.
ziua de 24 Martie 1937 orele 10 a. m., în aceleaş
S
P
O
R
T
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— GondatlauBágért elítélték. A gyermekcondiţiuni.
A vármegyei és városi tanács figyelmébe.
ezereocaéilenacfrk lg< n B'iriink kezdenek lenni s igy
Lunca-de-jos, la 17 Februarie 1937.
A téli sporlszezon htt -j<*zfllion van s abból városunk
egymt u áo jőnnnk a büntetések a azülőkro, kik gyerPrlm&ria comunei.
mekeiknek nem tudtál kdő gondját viselni. Laiutóbb sportélete iWekasaű kivette a részét. J-gkorongiitS csapaBlága István sacdomlnlc i knnaégl rerdőr állott a bíró- tunk végig küzdötte az országos bajnokság minden l'orilnlúConvocare.
ság elő;'. Biága litván 1935 évi os>cb r bó 28 án ját 8 ha balszerftnnsével is, de megtartóba eddigi jó hirToţi asociaţii Băncii Populare Mercurca-Ciuc şi
nevét
országos
viszr>nyUlhan.
A
neli^zsé^ek
árán
elStereinMaoltcher fegyverivel nyuivad^zatra ment. Njuat
jur, S cietals Cooperativă dc Credit şi Ecoiiomie cu
ugyan nem lőtt H utolsó tölténye, mint ő vallja, csütör- tett költségek sok gondot okoz'ak a csapatnak s n»ra kis sediul Mercurea-Ciuc, judeţul Ciuc, cei înscrişi în cel
tököt mo-idott. Blága a ro-nznak vált lirtenyt a csőben mértékbi-ii befolyásolták annak MjesiiA képessegét, de azért puţin 3 luni înainte de 20 Februarie 1937, sunt conhagyta a haaam'-nve elkezdte tisztogatni afegyvert. A lelkes játékával, küzdeni akarásával ujabb bizonyságát adta vocaţi la
fegyver elaű'it s a roftsznak hitt töltény B Agának a annak, hogy életképes és városának még sok (lie.-ŐHéget
adunare generală ordinară,
bölcsónrn fekvő Margit nsvli 45 npp.H ca^c<emőj4t f'ug szerezni. Jégkorongulő rnapatu ik iiumár pár esztendős care va avea loc în Mercurea-Cluc, în ziua de
miikőilése
s
a
turista
egylet
éiről-évre
isru^ilfljfl
ski-veníiiyei
fején találta. A styernK-!. azosaat kíez'invedV.t B Blága
14 Martie 1937 ora 9 d. m., în sala casei Composcellen mfgindu-t az eljárás gondatlanságért, melynek mind bizonyság.ii annak, bogy a sport nemnsaU az ifjuság soratului din Mercurea-Ciuc.
folyományaképpen n biróság B ágát egy hónapi foghizra nevelésében, de vnroauuk idegen loigalinának fejlesztésiben
is a legjelentékenyebb tényezővé lépett elő. Az úgyszólván
O r d i n e a de zi:
ítélte. Az ítéletet 3 évre felfüggesztették.
héti öl-hétre megtartott mérkőzések a sportkedvelő id^gen-k
1 Aprobarea bugetului pe anul 1937.
— Rágalmazásért elitélték. Kórld' La|o>, ezreit
vonzották városunkba, ami a nagy forgalom ineüeír
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit şi pierRavasz Jjzief, Radu'y András tusnádi lakósok na elöl- Hzámuttevd
anyagi jövedelmet is jelentett a vírus latós- dere pe anul 1936.
járóság négy tagját azzal vádolták m»g. hogy egy bika- ságáuak.
3. Alegerea celor două administratori în locul
vásárlásból kifolyólag a községet 20C0 lejjel mogkároAz idegenforgalom fejlesztésének leghathatósabb esz- Dior Dr. Daradics Félix şi Domokos Sándor, cari au
sltották. — Az elöljárók beperelték rágalmazóikat, kik
közül Kóródlra sikerült rábizonvitaal a rágalmazást. köze a sport. Ebből következik tehát, hogy azt a szervet, eşit prin tragere la sorţi.
4 Alegerea celor 3 cenzori titulari şi celor 3 cenbuzgalommal, annyi lelkesedéssel dolgozik ideA blróaág Kóródit egy hónapi elzárásra és húszezer mely annyi
1
lej triílcd kártáriiésrs itélie, mig társait felmentetti gen forgii munk érdekében, továbbra ís erősíteni, támogatni zori supleanţi.
5. Eventuale propuneri.
A város kicsi s igy a mérkőzések jövertttlmélitil a I':!— Megsértette a batoaagi köteget. R «ţi-r kell.
Mercurea Ciuc, la 15 Februarie 1937.
in»rülő kidá^okat fedezni, a h'geiaheil-lettihh erőfeszítés ár.ÍD is
litván sirulenii torc maroshoz meg 1933 októberében lehetetlenség.
arra kérjük a prefektus és polgármester
Banca Populară Mercurea-Cluc şl jur.
bement Tiuta Iosn helybeli betegsegélv főpénztári ellen- urakat, mint aEzért
váimegyei és városi tanársok legfőhb képviSocietate Cooperativă de Credit şl
őr éB kérte a b?t<>gaegélyzó könyvekfelmutatását. — selő szereit hogy
a közeledő költségvetés letárgyalásánál
Economie.
Rleger gorombá-kodo't, majd kiutasította az ellenőrt, vegyék figyelembe sportegyletünknek
idegenforgalom terén
Dr. Daradics.
Domokos.
ki hlróság elé vitte az ügyet. Most tlz napi elzárásra elért szép eredményeit és hassanak az
oda, hogy a megye és
éa 2000 lej pénzbüntetéBre Ítélték.
áros jövő évi költségvetésébe sportcélokra megfelelő összeg
— Gondatlanság miatt elitélték. A gyermek- vétessék fel. A sport és tuiisztilrn fejlesztésére most már
Bzeronciet.eus-igek olyan gyakoriak ná'unk a Igen gyak- országosan miniszteri rentb-let alapján szervt-zkednek s iey
HALLO!
ran a Bzüiők gondatlansága PZ oka ezeknek. B rtis annál is inkább elsőrendű érdek, bogy támogatásban részeIitvánuó rcmeteal as-cony most igen eulyosen bűnhő- sítsük azt a szervet, mely ezen a turistaságra és sportra
I<en tisztelt kereskedő, c'éplő
dött ilyen ügyből kifolyóim?. A tru't 4v máju<4 havá- mindenben alkalmas vidékekeu az idegen közönség vonzására
és malomluiajdouofi urak I
ban Btr'.lFtiié az udvaron dobozott. Körülötte játsza- legtöbbet fáradozott. A támogatás mindkét fórum részétől
u j rend^serü és komplet vas fzerelesü,
dozott O u!a DBVB ní-gy esztendős fi cskája I». A paj- nem igényel nagy áldozatot s ez a befektetés mindenkor a
kos gyermek id -odn mászkált s a munkájával fogla- legjövedelmezőbben kibz^ti magát és kellő megszervezés
latoskodóflSbBooy nem vette észra, amim a kut szélére esetén még kenyérkereseti fmrásnl is szolgálhat az amugyis
folmásaó gyermek oda beleesett. A bíróság mo">< Bar- elszegényedett megye lakosságának.
t i a e d e a és más kivltoleaéaben
tlsnét gondatlanságért 1 hónapi elzárásra és 2000 lej
(systemfcban) kaphatók és megrenpénzbüntetésre Itéile, Az Íteletet három évre felfügSklverseny.
delhetők, a célnak megfelelően
gesztették.
Az E. K. E. helyi csoportja e hó 14-én tartotta meg
Abos Józssf m<nlszr. eag. mérlegkézzitőnél M. Ciu t
— Lopás. A satcraieni ciecdőrség letartóztatta nagyszabású ski versen)ét, melyen számos idegen veisenyző
Tökélete» és biztos kézlmnnka, elsőrendű
Szűcs Gyuia odava'ó le.feóet, aki s CMrdőraéjr jelentése is részt vett. A verseny er,ilinényei a következők voltak:
anyagból, felelősen szállítok bármilyen
B2>-rlnt éjszaka betört O il József lakásába és onnan
A 15 kilométeres futóverseny
versenyzője közül
mérleget a legalaoaonyabb árak mellett.
különböző holmikat ellopott. Sáüca tagadja a terhére 8 él t célhoz. Első Nedelka Jánus Ciuc 1 óra 12 p. (J'l mp.
Szíves pártfogást kérve vagyok mé'y tisztelettel .
rótt vádat.
Versenyen kivűl: Dressnamlt Komád C. F. R. Braşov 1 óra
7
p.
23
n:p.
— Influenzajárvány dihöcg ornzigszcrte. Ma-

tolósulyos mérlegek

i•
I

Abos József mérlegkészitő.

gas láz, fófcjpB, a m •ghül'ta egyéb kísérő jelenségei
4-6
Xői versenyben elsrt Duradies Amlrásné Drócsa Panni
teanlk ketlciujtienné a beteg-éget. A D l 4 NA sósbor- Ciuc 3U |i. 41 ••')>.
' • M M *
Bzeaszel Viló b<dir'Böiéa cslilepitó nmésu, amellett
Ugró vet a ínyben rlső Uressnandt Konrád országos bajeiiru aBítj.a a fejfájít-t is, m!g kl'.iioő alkatrészei meg- nolt C. F. I!. Braşov ;)0 5 m.-es ugrással. A helyi verseny- Ket drb, 6 hónapos yorksirei kan eladó.
gyorsltják a vérkeringés», fpllidtik a Bzrvezptet. ItfluAz ^lla'ok azépín fejlettek ét el vsniak i.átva
csak a (i—H-ik helyeket tud<ák magliknak biztosítani.
enzás betegnek a DlANA-BÓsboruzcaz bedcrzsötéB
tenvó?£igazolvánnyal. Cim a kiadóhivatalban.
Az
ukadályversei.yben
tlső
lett
Drócsa
Iinre
Ciuc
valÓBágos megváltás.
35 p. 2 inp. alatt. A verseny közönségét tübb ezer emberre

— Benain mérgezes. Ez Is o'yan valami, amit becsülték.
a gondatlanság idaa elő. Mát* Sándor tarru-Grureal
gépkocai veaető
a OppokbfD a Poio'zky féíe BU'ógarázsban Bzált m c g éjszakára egy másik társával együtt.
tln naponként nj formák oloaó
A két sofőr aa au'^ban alnd% amelynek klpuff >gójét
árban, aa«rt*lclAUa.«tâlK
A
MERCUREA
CIUC
ÉS
VIDÉKE
NÉPBANK
SZÖVETKEZET
elfelejtettek elzárni. Éjjhl bárom ór* téjbai frő- ro?zirodahelyiseget
L
C.
Brattanu
41.
sa.
alatt
VENCZEL
TANÁRNÉNÁL
ezullet fogta el Mítt<) tárás aki kijött a frisa e'?íőre,
abol hamarosan helyrejött A gerra^ba visszatérve,
Ugyanott
késaOlaek mtndemMEGNYITOTTA.
megérezte a benzin gázt, nnly a roB<>zul'étet okozta
nemfi
női
kalapok eiBÖrondfl
és sietve kicipelte társát ls, akit ss elősleiő orvos Üíletktrutii; felvette az ösrz>'B baatf r müvei -t<*ket um.: U f
anyag
hoBBáadáaával.
Kalapok
elfogad bstétiket kamatoaás me le't, kötmentett meg BZ életnek.
Q
ttalakHéaa a legrövidebb Idő alatt.
osönfiket nyújt rövid lejáratú váltotomda kö— Erőszakoskodik a végrehajtó. Kopács
Mercuraa-Chic, I. O. Bratlann (Olmnáteles >éryekre, elfogad átutalásokat, megLajos dtiraul lakoa ftljn tnt^st ten az bgyérzséstn,
5
ainmhiiooa IU. sa., a Sörháa köselében.
hlteleséseket éa vinouláolós megbiiásokbt.
bogy távollétében műit év Bzemptemb»r 21 én a végreA
F
o
g
l
a
l
k
o
'
l
k
tőaadén
jegyett
értékpapírok.
Inaeatrare,
hajtó a községi küldönc és kél csendőr je'onl t-ber
lákasa ajtóját feifeszitelte és ocnan egy varrógépet, Conao idare, Adobónok stb. v é t e l é v e l él e l a d i a a v a l .
paplant és öt párnát elvitt. Most pénzhez ju'va, BB Micden bankári k: rd ^sb-n kéBza<-gg«l n> u tf dvilágoaltást
Ügyet rendezni akarta, de a loraktí rorolt tárgyuk kö
BŰI csak a varróg-p van meg, a paplan és a pArsák Egy nj cserefa h a l o s z o b a berendezés
eltűntek.
eladó. Oim a kiadóhivatalban.
oonaervatoriumi módaaer
3
Halas kösa&netet mondok mindazoknak a
saerlnt, J u t á n y o s á n a d :
jó embereknek, akik drága Jó ferjem elvesziés^VAi Egy darab 21 hónapos, fehér tenyészS
P
R
E
NOZ GIZI. M.-Oiao.
engem éB gyermekeimet ért stomoruságunkban, m*:leg
bika eladó. Molnár András tulajdoStr. Cap. Volovloi (Harglta-uooa) aa.
saeretettel igyekestek részt venni és enyhítőn'.
nosnál, Lelloeni községben.
2-s
Y|H.N»nl.
OJV. Dobos Dénesné.
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