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A szent kereszt alja.

4 Résztvevő lélekkel szemlélem a nagy SzenA Cino-i Lapok mnlt ív szeptember bariban pályázatot ROSBZ szokás, amely a gyermekkor kegyetlenkedő játékaiból vedőt. Tetőtől-talplg csupa aeb, merő vér. Oh, akik
hirdetett olyan adatgyűjtésre, melynek hivatása volt össze- korcBosodik tovább a (elnőttk >r esztelen vérpazarlásáig.
átm^nt^k aa uton, nézzetek és lássatok, van-e nagyobb
fogni a néplink között a különösen a gyermekkorban divaTehát nem javíthatatlan nem kétségbeejtő jelenség. ssí>nvedés, mint aa én szenvedésem. Vérrel Indult aa
tozó mindazon szokásokat, gyermekjátékokat, amelyek hatás- Átmeneti baj, amelyet a gye-mek lelkéből rendszeres, az életbe B vérrel távozik onnan. Egéas élete nélkülösée
sal vannak e nép bicskázó éa egymást pusztitó vad szenve- összefogott anyag alapján való neveléssel, ki lehet gyomlálni és nyomorúság. Kl hitte volna, hogy ea legyen a sordélyének kialakításira.
és a szeretetnek, az okos munkának segítségével ennek a sod, ezt az életrószt választod? Mélyen a aalvünkbe
A székely bicska gyilkos munkájának külön lélektana népnek kezéből ki lehet osfvarni az olyan sok oktalan vág, lelkünket m^grend ti aa a tudat, hogy aki asenved,
van. A véres tragédiák sorozatai arra mutatnak, hogy ez a pusztítást okozó bicskát.
nem közönséges lator, kl megérdemli sorsát, nem Is
Második dijat a „Bizon? az ifjúság jövőjében" cimü ártatlan halandó, hanem ma aa Isten. I<ten emberré
nép nem gonoszságból, nem a bűnözés megrögzöttségével,
nem a bosszúállás sötétségével gyilkol. A testvér vér leg- pályamunka nyerte. Szerzője: l.akatos T i v a d a r odorheiui lesz, hogy szenvedhtaaen klnt-halált. O aa, kl körültöbbször csak ngy rossz szokáshói folyik. Minden különö- nyug. városi tanácsos.
járván mindenkivel jót te«t, moBt pedig mikor felmegy
Bir a mnnka nem fogja fal egészen a pályázatnak adat- a Kálváriára, aalnte mindenkitől szenved Hiába, igaa
sebb ok nélkül lendülnek életet gyilkoló szúrásra a becsügyűjtő jellegét, mégis annak igaz székely szívből fakadó marad mindörökre: Jótett kelyébe, jót ne várj. Némán
letes székely karok.
A lapunk körül csoportosult jóazándékuak a kitűzött jóindulata és a kérdést itérző leü-csrdése jutalmazásra érdemes. sz nved, mint a bárány, melyet mikor vlsjnek a vágóA kitűzött pályadijakat, I-ső dij: Bándi Mária 1500 hídra, pzáját nem nyitja meg bégetésre. ő aa Isten, a
pályamunka által éppen az volt az elgondoliaa, hogy gyökerében togja meg a bajt. A pilyamunkának az volt a vezér- lei, II.-ik dij Lakatos Tivadar 1Ö00 lei megküldöttUk a mennyei A-yja Báránya, kl elvesal a világ bttaelt.
Mellette méltó partnere áll, aa ő édesanyja, a vértanuk
gondolata, hogy megnyissa a szemeket abban az irányban, nyerteseknek.
Megemlítésre érdemesek ezeken kívül a „Principiis Királynéja, a fajdatmak Aryja 0 ia osatoakodlk, réeat
Bhol a pusztitó kornak csirija megfogódzott.
Ez pedig mélyebben iekBzik az általiban emlegetett obeta" és „A fit vesazflkorbau kell hajlítani* jeligével be- kér és veaa szent Fia szenvedéseiből. Hiss már korán
okoknil, az alkoholnak kirobbantó felületénél. Az igazi okok érkezett pilyamnnkik, amelyek szintén dicséretre érdemes megtudta sorsát, salvében éral a tőrdöfést, amit el kell
szenvednie. Da teljes öimegadáaBal teszi est Másott vannak elskatulyizva a gyermek lelkében, az ölésre vald pályázatok.
A többiek bár sok szeretettel és érdeklődéssel nyúl- k ppen nem IB lehet: anya és gyermek összetartozhajlam a kegyetlenségekben fogant gyermekjátékokkal ver
tak a kérdéshez, nem érezték meg azt az intenciót, amely a n a a kettő egy testből való, aaért egy lélek la. Ha
talajt a szivekben.
Jézuu kínjátfizikailag nem éral, de lelkével felfogja
A pályázatunkra összesen 9 munka érkezett be. Min- pályázatban a káros szokások adatgyűjtését tűzte célul.
A Ciuc-i Lapok köszöni mindazoknak, akik munkájuk- s ea a lelki fajdalom a testét ls gyötrl. Már as Is
denik élő bizonyítéka a népünkkel való becsületes együttnagy kin as anya számára, ha tehetetlenül kell végig
érzésnek éa gegitO akarásnak. Valamennyi egy hatalmas kal, lelkesedésükkel, jóindulatukkal résztvettek ebben a nénézni fie kínját. Esráatan saenved aaüa Mária, lelke
megdöbbenés a bicskának testvérvérre szomjazó veszedelmé- pünket olyan gyászosan érintő oknyomozisban és a veszeerős, teste ae roppan öasae: álla a kesergő anya,
delem
elhái'itisinak
kutatásában.
vel szemben.
midőn függne azent Fia. Miért azenvednek? Nagy
Csak egyetlen egy van azonban, amely szizszázalékos
Ugy érezzük, hogy ez a n unka nem volt oknélkül való.
mementó ez: nmberek, féljétek az Istent, kerüljétek
biztonsággal megfogta a pilyizat elképzelését. Ez: Bándi Bándi Mária anyaggyűjtésének vérfagyasztó adatai nyomán
a I üit mert a vétek miatt szenvedünk. Miért saenvedMária panleni tanítónőnek „Ne ölj" jeligével beküldött egyszerre megvilágosodik h o g a pályázat mélyen látó bölo"k? Hogy megtanítsák a világot arra, hogy a szénpálysmnnkája.
csességgel tapintotta ki a bici-kizédis okit.
vf dís nem I-t°n caapáaa, hanem Isten szeretet-kohója,
Ezzel a mi aktivitásunk véget is ért. Az adatokat
Nyugodtan elmondhatjuk gyönyörű munkát végzett
bol a lelkekrt nemesíti, szépíti, szentté tesal. Hogy
Bándi Mária. Népének egészen a szive gyökerébe nyúlt le pályázatunk értelmében a ne eléssel foglalkozó tényezők
akiinek
a mai világban Kálváriát kell Járolok, ne
adatgyűjtésével. A simogató szeretetnek hangjával hozza rendelkezésére bocsátjuk.
zúgolódjanak, hanem nézzenek a kereaatre a as aljában
felszínre a legmegdöbbentőbb igazságokat Minden soriból
F« cenk ?rr~. Viv-tt!:
tovibt a kesergő Anyára a 0 irettük némán tűrjenek, mert tőlük
kicsendül e nép lelkének tökéletes ismerete, a pilyizat kérdéssel, azzal a tárgyilagOr'.sággHl és szeretettel, mint
ihletet nyernek. Jíeus szenvedése nem rntmeléa, hlsa:
vezérgondolatiban való megfogódzis őszinte át érzése.
amilyen okos, tiszta látással és a székely faj iránti nagyra- „Atyám, mujék el tőlem e pohár 1" s .Én uram, éa
Munkija tökéletes megvilágitisa a tételnek. Ennek a becsüléssel meglógta Bándi Miria pályadíjnyertes munkájá- Istenem, mi^rt hagytál el engem?" fohásaal eléggé
népnek a kezében a bicska nem a született bűnözés, eszköze. ban a székely népe pusztulásának valódi és hamiaitatlan okit. tnrusltják. Jézus, Méri a ma la saenved. Lenne-e még
ktd'ed vétkezni, mitor tudod, hogy eaael az ők klnaél
R-ggel 9 órakor a fatfi k közös ssentáldozása, közi állsz? Iikább engeszteld meg őket, bogy bűnOBEDO!
HISZEK!
ezen'.b^Bzédd-'.l.
bánatot tartasz s önként vállalsz szenvedést, vagy amit
D i u:án 5 órai or utolaó szentbeBzíd, „Te Djurn", az élet rád mér, némán eltűröd. Isten Báránya, ki
elveszed a világ bűn it, könyörülj rajtuak, hét fájdalma
pápM A dás.
Kedves Híveim!
E te 9 órakor az „Ur Katonái" clmü darab elő- szent Siú;, könyörögj érettünk I
adása a „Centrai* m-gytTmébrn.
Síiratném, ha a nagyböjti sz^nt idő komoiv
előkészület lenne mlndoyéjetok éle'éh n a feltámedáa
szent ünnepére. Elért márcn* 7—14,Vözö'-i „Credo*
hetet tartunk. Mindenkinek szól ezl Ő l templomotok
harangjai klvótel nélkül mindnyájatokat hívnak lelki
A magyar posta „Nemzetközi Vásár'megtisztulásra, hittel, szeretettel és egyetértéssel át
bólyegsorozata.
Álla;dó zűr-zavar éB fejetlenség uralkodik akörül,
hatott élet kiépítésére. Jöjjetek tehát. Használjátok
A budapesti Numzetfcözl Vásár évről-évre hatalfel aa alkalmat kibékülni Istennel, embertársatokkal, masabb propagandája nagyszerű uj prop >ganda eszköz bogy köteles-e a kisiparos és kiskereskedő üzleti
önmagatokkal. E etetek megjavítására, a mult jóvá zel gazdagodott. A magyar posta „^áiarbólypg-soroza- könyveket vezetni. Kétségbeesett kisemberek ssaladtételére tegyetek meg mindent, moat, smlg nem kéaó 1 tot* bocsát kl, bat küiönböiő értékkel, minden falár gálnak, a könyvvezetéshez nem értő egyszerű mesterlótnak-fatnak, hogy felvilágosítást kapjanak
Senki el ne maradjon 1
nélkül. Említésre méltó, hogy Ilyen alkalmi bélyeg emberek
tárgyban. Azonban Benki nem tud blaonyosat éa
Kér, hlv és vár
sorozat kibocsátása moat e!őaaör történik Magyar- eáltalában
mindenhol a legnagyobb blsonytalanság uralPlébánosotok. országon gazdasági eseménnyel knpcsoUitban. A bélyekodik
a
kérdés
körül.
Program:
geket a posta február 22 én hozva forgalomba és a
Végre a mult héten Szabó Béni kisiparos képMárc'ua 6-án (saombaton) .Qyermek-nap". D. e. szent- vásár befejezésének nsp|áig vagyis m*ju* 10-ig áru viselő a parlamentben előterjesztést tett a pénzügymibeszédek. Délután gyóntatások aa Iskolás gyer- Bltja. Forgalomban a belyegek május 31-ig maradnak. niszterhez. Kérte, hogy teremtsen rendet éa rendelje
A ,tivol-Ke!ef
el sürgősen, hogy a ptazügyl hatóságok szüntessék be
mekek részére.
a Budapesti Nemzetközi Vásáronjzonnal a súlyos anyagi gonddal küadő klalparoaek
Márc'ua 7-én (?as^rnap). Dá'előtt 9 ór-ikor az Iskolás
A Budapjstl Nemzetközt Váeárboz egymásután éa kiskereskedők törvényellenes zaklatását.
gyermekek kösöa aaent áldozAsa.
A pénzügyminisztérium, a központi bályegűgyl
Délután 5 órakor „Veni Sincte", bevezető sz«nt- futnik be a közeli és távo'l országok hivatalos részvéteiét köz'ő jelentkezések. A mult héten Egyiptom bl'o'tság 1927 ju'ius 2 ikl határozati alapján, elaölabea
beaaéd, litánia, áldás a nők részire.
jelentette be, hogy nemzeti Btliusu külön p.tvilonban 1933 saeptemtier hó 1-től keadve rendelte el a könyvMárcius 8, 9, 10, 11, 12, 13 An:
mutatja be legjellegzetesebb agrár- ós ipari termelé- vezetést.
R-ggel 9 éa dálután 6 órakor szsntbeszédak, sének mintáit valamint a gyönyörű egyiptomi elefántAzonban az 1935 áprillB 1-án megjelent, a hlvacsak a nők számára.
csont- és gyöngyház berakásos famuikákat, kézzel ta'os l*p 77 Ik számában közzétett egyenea-adé törMárclui 11, 12, 18 án :
szövött fali szőnyegeket, ötvösmunkákat és egyéb mű- vény 105 9 t) pontja világoaan eat mondja: hogy
este fél 9 órakor konferencia beszédek kizáró- tárgyakét. — Most p'd'g Brit I .dla kormánya foglalt aaon kisiparos éa kiskereskedő, kik nem tartanak űalag férfiaknak.
le a Bulapestl Namaetközi Vásáron f ilépitnndő hindu leti könyveket, aa évi adójukkal egyenlő össaegű
pagodáj* aaémára megfelelő torűletet. - Hir szerint büntetésben részesülnek. Eseu büntetés nem alkalmasMiheztartás végett tudnivalók:
kincseket érő selyemszőnyegek, hímzések, drága kövek- ható aaon kis pirosokra és kiskereskedőkre, akiknek
Márclu] 9 én, kedden, a délutáni szentbeszéd után less kel
dlsaitett műtárgyak fogják Brli-Ir dia «xport árulnak «zen minőségét a forgalmi-adó törvény határozza meg.
a gyermekek megáldása.
bemutatását
különöaen vonaóvá és érdékessé tenni. Az 1934 április 11 forgalml-adó törvény, mely a hivaMárc'ua 10 én, aaerdán, a délutáni saentbcsaéd után
talos lap 1934 évi 78 ik saámában jelent meg, kislesa aa édesanyák m»gáldása
Brazilia nagy ar in ja hivatalos csoportja iparodnak ast nevezi meg, aki tagja a Muakakamara
6 órától éjfélig aaentséglmádás.
a Budapesti Nemzetközi Vásáron.
kisipari szekciójának, es nem alkalmas 7 eegádnél
délután és este a nők gyóntatása.
A brazil—magyar gazdasági kapcsolatok erőteljes többet éa nem dolgoaik 5 lóerőnél nagyobb géppel.
Márc'ua 11 én, csütörtökön reggel fél 9 órakor tartandó kiépítése érdekében a brazil kormány elhatározta, hogy Kiskereskedő pedie aa, akinek évi adóalapja nem
szentmise alatt less a nők kÖBÖB aaentáldoséaa nagyarányú hlvata'os kiállítással vess részt az éprllla haladja meg a 165000 lejt.
Március 12 én, pénteken: Kegyelet napja. Megemló hó 80 — május 10-lke köaött tartandó Bud pesti N-mVilágosan ktiüolk tehát a törvény eaen rendelkezés elhunytjainkról.
aetközi Vásáron, ahová hlvata'os kü'döitaóget ls dele- keaéBéből la, hogy a fenti megneveaéshes tartósé kisHeggel fél 9 érakor R qutero, libera.
gál. A küldöttség veaetője Dr. Notto Gilser őrnagy. iparos és kiskereskedő üzleti könyvek vezetésére nem
D. n. 6 órától a férfi ik gyóntatása kezdődik.
Brazília pavlllonjában kávé, kakaó, c»rnpuba viasz, fa,
Március 13 in, szombaton: Férfi sk gyóntatása kora fémek, tropikus gyümö'cf konzervek fognak kiállításra kötelezhető.
Minden remény meg van arra, hogy Saabé Béni
délutántól késő éjaaakal órákig.
keiü'ni. Egyidejűleg külön matiné keretében Brazília képviselő utánjárása nyomán a pénsügymlalsster röviMárcius 14-én, vasárnap: Reggel fél 8 érakor a nők romantikus szépségeit bemutatófilmeket fognak braall desen rendet teremt ebbea aa annyi nyugtalaaaágot
kösös ssentáldoiása, uentbeaz.ddei,
népzene kíséretében vetíteni.
és aaklatást okesott kftoyweaetésl űgybea.

A gheorgheni-i „Credo"-hét.

Á Mapesli Nemzetközi Vásár hírei.

A kisiparos és kiskereskedő —
nem kötelezhető könyvvezetésre.

a-ik oidii.
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Dr. Gyárfás Elemér beszéde
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Figyelmeztetés.

legyen. Bizony karikatúrája annak, aki lehetett volna. Akit
az Isten a természet közepébe teremtett belé s aki mégis
kimászott belőle, annak más sorsa nem lehetett.
Elnézem Bokszor Nagy Imrét s elgondolkozom rajta:
ő az, aki nem .mászott" ki a természetből, aem abból a
sorsból, ami neki rendeltetett. Külsőségeiben, fizikumában és
szellemi erejével egyaráut illusztrálja a tételt. ilyen a valódi
ember. Annyira igaz s annyiia a teremtett világnak egy
darabja, hogy ebben a társadalmiaa „civilizált* világban már
néha ugy hat, miutha ő lenne az emberi exotikum. De mi
nékünk már mondaui sem lehet, hogy éppen megfordítva van:
ő a természetes és valódi s a többiek azok, akik természetes útjukból kitértek.
A törvény halálosan szigorú a természetben, mert
következetes és könyörtelen erkölcsön alapszik. Bizonyára
itt van a magyarázata annak is, hogy Nagy Imre a legelső
és legtisztább példája annak BZ embernek, akiben a törvény
életté lelt. Beleszületett abba a székely sorsba, amely mélyen
fekszik. A titkos erők játéka ugy akarta, hogy kicei éB
örökös veszélyben forgó nép fia legyen. Sokféle célt, felfogást és életmódot találtak ki az embeiek a maguk Bzámára
B jórészt tekintet nélkül az elhatározó jelentkezésre, vagyis
a születésre. Hiábavaló azonban, mert az erkölcsi törvény,
amely emberi életet igazán meghatároz és irányit, csak egy
van: a sorsot, mely a születésben jelentkezik vállalni kell.
Einok között, természeti erővel születik : kinok között éa
természeti erővel kell élni. Hegyek között születik: lelki és
szellemi hegyek között kell élni. Egy fajtába belészületik:
abba a fajtában kell élni. Embernek születik: ami Istenhez hasonló bennünk az vezessen.
Boldog az ember, amikor van valaki, akire rámondhatja:
ez ilyen.' S éu igazán boldog vagyok, hogy a kire rámutathatok most az emberben é.i székelyben egyaránt fajtám.
Az Isten tartsa meg őt.

Az 1986 év december elsejei kegyelmi-rendeletben a
a rokkanttőrvény módosításához —
büntetések elengedése, vagy méraéklése tekintetéhen biztosí• Szenátus 1997 február 16-i ülésén.
tott kedvezményeket sokan nem veszik igénybe s ezért az
Gyárfás Elemér: B tör vény javaslattól függet- érdekelteket a következőkről tájékoztatom:
lenül szóvá akartam tenni egy kérdést Interpelláció
A kegyelmi-rendelet csak az olyan elitéltekre nyer
alakjéban, mely ssoros összefüggésben van eaael a alkalmazást, akik a világháborúban katonai szolgálatot teljejavaalattal B Így felhasználom sz alkalmat, hogy Iti sítettek, amit az igazságügyminiszterinmnak tolyó hó 1-én
hívjam fel a Minlsster nr és aa Öaök figyelmet arra, 8025—1937 szám alatt kibocsátott körrendelete értelmében
hogy aa 1932 évi rokkant-törvény 44. paragrafnaa meg a Cercnl de Recrutare (hadkiegészítő parancsnokság) által
ma sincs vegrebajtva, noha ennek értelmében 1936 kibocsátott igazolványok tanúsíthatnak. Más katonai igazolév folyamán már aa egesa ország területen as ÖBSzeb ványt az ügyészség és a bíróságok nem fogadnak rl.
rokkantak egység* asn felemelt nyugdijat kellett volna,
Az elitéltek továbbá csak akkor részesülhetnek a királyi
hogy élvezaenek. Bit a kérdeBt mar ismételten szóvá
ha a büntetést kiszabó polgári vagy katonai
tettem innen a Bzószekről éa felpanaszoltam, hogy a kegyelembe,
Ítélet 1936 év december elseje előtt jogerőre emelkedett,
törvény világos rendelkezései dacára, a nyugdíjpénztár vagy ha az elitélt ama időpont előtt kihirdetett Ítélet ellen
csak a 100 százalékos rokkantaknak fitsiie eddig a bejelentett fellebezését visszavonja.
felemelt nyugdijat, a 80 százalékosoknak beírta a
Ezen előfeltételek melleit az 5000 leit meg nem hakönyvükbe a felemelt ŐBBzeget, a többi kategóriák
érdokeben pedig meg ennyi sem történt. E:óző felszó- ladó pénzbüntetések, vagy a 3 hóuapot meg nem haladó
lalásalmai a Hadügyminiszter úrhoz inteztem, aki szabadságvesztés-büntetések teljesen elengedtetnek. 5000 lein
udvarias válaszában a Munkaügyi Minlsater úthoz felüli pénzbüntetések fele törlendő.
Mindazok, akik 3 hónapon felül, de 3 évet meg nem
u;asltott. Örömmel állapítom meg, hogy e törvény
révén végre egy aaerv leteBuJ, melynek feladata es haladó szabadságvesztés büntetésre Ítéltettek, a kiiutetés
hlvatáaa lesz, hogy a hadirokkantak és özvegyek jogos felének elengedésében részesülnek, azoknak pedig, akik 3
igényeivel (oglalkoazék s azokat érvényesítse. O.yan éven tul terjedő szabadságvesztésre Ítéltettek el, a büntetésember-csoportról van szó, mely nem szaporodik, nek csak egyharmadát kell kitölteni.
hanem napról-napra apad B igy örülnünk kell, ha ezek
Nem részesülnek kegyelemben azok, akiket a következő
sorBát valaki felkarolja.
bűncselekmények miatt ítéltek el: az állam biztonsága elleni
Eivben egyet ertek a törvényjavaslattal, kérem caelekmények, felségsértés, szándékos emberölés, gyújtogatás,
azonban a Mlniaater urat, szíveskedjék figyelemmel pénzhamisítás, csalárd bukás, a Bzesztörvények rendelkezései
lenni erre a jogos igenyre és inteaae dai, hogy aa a ellen elkövetett számos cselekmény, közrend elleni cselekaaerv, melyet ez a törvény fel fog anitani, gotdoakod mények, ha azokért egy évnél magasabb büntetést szabtuk
jék arról, hogy a rokkantak összes kategóriái legkésőbb ki, katonaságnál fegyelemsértés, vagy szökés, ha két évnél
*
a jövő költségvetésben megkapják végre a térvényben több szabadságvesztés büntetés állapíttatott meg és ezeken
biztosított felemelt nyugdijukat.
kivül még más ritkán előlorduló bűncselekmények. Nem réA tállatzárlat alkalmával (íyenge Anna, Tsuber Mália
Costinesou népjóléti miniszter: Önnek i£Bza szesülnek kegyelemben továbbá azok, kiket miut visszaeső és Móric?. Lili közreműködésével röktőnzött ünnepélyen az
van elvben, BZ 1932 évi törvény tenyleg biztositji a bűnösöket Ítéltek el.
alábbiakat mondotta el Tamási Áron:
rokkantaknak ezt a jogot, de ugyanakkor eió;rja a
A kegyelem alkalmazása iránt kérvényt kell benyújtani
Az ostya...
rokkantak osztályozását is, ami évente történik. Sn»an annál a bíróságnál, mely az elsőfokú Ítéletet liozta. A kér— Két héttel ezelőtt, a napnak éppen ebben a tájában
a rokkantak kézül ntm jelentkeztek sz osztályozásnál, vényben hivat ozui kell az Ítélet számára. A kérvény az
agy, bogy a munkalatok nem voituk befejefhetók. Ae ügyészségnél nyújtandó be akkor, ha a szabadságvesztés uyilott meg <:z a kiállítás. N. lift, amikor különleges és ritka
iden megszaporítottam az osztályozó bizottságokat, büntetés kitöltése végeit elővezetési parancsot (niamlut (le | tüueméiiyii ilolgot látok, iiircsn godolat verődik ki a lelkem
hogy a munkálatok mielőbb befejeseat nyerjenek a a arestare) adott ki. Aki a kegyelmi rendelet felől ügyvédtől egére. Ez a kiállítás elég különleges volt éB elég ritka.
nyujdijak fo jóslthatóz legyenek. R:mélem, hogy ez tanácsot kérni, vagy általa kérvényt benyújtani szándékozik, Ilyeutormáu magam nem csodálkoztam azon, de önök természetesen csodálkozhatnak, bogy a mikor ma két hete feljötrövidesen megtörténik.
hozza magával az ügyre vonatkozó minden iratait.
tem ebbe a t"i'"iiilie, az a gondolat lepett el engem, hogy
Biámolnunk kell azonban a költségvetési nehézDr. PÁL GÁBOR, oraz. kípviselő.
itt egy menyasszony állította ki a maga kelengyéjét Náluukségekkel is a aaaal, bogy az orsaág vódeime komolyan
felé, hol még egy imbeinek az emberi nagy állomásai az

igénybe veBal a rendeikeaéBÜnkre álló eszközöket.

latén közelébe épültek, ott még szűzi és megrendítő dolog
Kénytelenek vagyunk abból, amiok van, hítaímaa
a mennyasszonv i állxpot. Ha elkövetkezik a lakodalom napja
ösaaegeket adni a nemzeti védelem c jljaira, mely a
I és in^r i'b'iiás szerint ia ott »11 a nagy és kívánatos rablóköltaegvetés legjelentősebb réaaet emészti fel. Éi vavolegéuy, megindító szózattal és nyugtalanító sírással búcsúzgyok aa BJSŐ, aki mint népjóiéti miniszter ezt a körültatják a menyasszonyt.
ményt m.'gimnvedi, da mtndnyájunitnik áldozatokat
— Hát itt van a lakodalom napja. Két hétig látni
keil hoanuok. Sozszor kény tel aník vagjuik melózni
; lehetett a uuviyassznny kelengyéjét. Aki megnézte, gondolfontos aaüzs igleteket vagy kesóbbrd halaszteni, bogy
j hattá és tudhatja, hogy nem akáimilyen menyasszonyról van
aa orsaág ved-slinen-ík BZükségleiei fedezetet nyerjenek.
•szó. De álcái milyen különleges is, eljött a lakodalom uapja
Hí azomszédaink nem fegyverkeznének anayra, talán
s itt áll a kívánatos rabló-vőlegény: a magyar Géniusz.
ml ia nyugodtabbak válnánk ebben a tevékenységű jkVigye el hát Nagy Imiét: ez az ő választása volt s nekünk
ben, de amikor azt latjuk, bogy milyen eléukeu doluem lehel más szerepünk, minthogy illendőképpen elbúcsúzgoznak a fegyverkezés terén, kötelesek vagyunk matassuk.
gunk részéről la felkészülni mindan eshetőségre, ho*y
— Nem panaszkodhatok a nagyrabecsült vőlegény, mert
megvédjük aa országot, amint megvédtük a múltban.
az ő menyasszonyát egy olyau hölgy búcsúztatja, aki valóGyárfás Elemér: Tudomásu: veszem a minise-1
ban gyöng\szeme lnhüt eţţy ilyen lakodalomnak. Számtalan
ter ur kijelentéseit, de kerem, hogy ezt az osztályo-'
nemzet Géniusza látta St már és hallotta búcsúztatóját és
sast mielódb vegezeek el.
kiáltott fel: oh be csodálatos ez a Gyenge Anna.
A ml a jövő háborúra való felkészülést i'ieii,
— Eu nekem egy ilyen hölgy mellett uem lehet jeleuazt hiszem, a 1-^gjo'jb lelki falkégzüleg az less, ha a a
tős szerepem. De nem lett volna tisztességes dolog, ha nem
ország azt fogja tatei, bogy a habom régi harcosul
jövök el a lakodalomra, hiszeu a menyasszonynak és vőlem gteleió jutalmazásban ressettiltek.
gényuek egyaránt rokona vagyok: nevezetesen Nagy ImréTamási Áron — Nagy Imréről.
nek szellemi testvére, a magyar Géniusznak pedig késői
Costinescu miniszter: Akkor kedvet kapnak
ujabb hanotur*. (Djrült»e&). Mi egyáltalában nem ób
Nagy Iinre festőművész nagyszerű hudapesi sikereiről unokája.
tuok háborút indítani. Mt a jövőben csak védekezni csak most, tárlatzárás után alkothat megközelítő képet a
S mint jó rokon, mit tehetnék mást tehát, minthogy
fogúik, de nem tamadujk m?g ssnkit
távoli figyelő. Most domborodnak ki és kerülnek egymás- néhány szóval megemlitsem, hogy ez a mostani vőlegény és
Gyártás Elemér: Annak dscara rzt hiésem, után felsziure a tehetséges ember értékei.
menyasszony miképpen ismerkedett össze. Lehet annak 25
hogy ha a közvélemény ast latja, bo^y egy 60 szazaesztendeje. Legényke voltam, ki a tűi.déri földön élt, melyre
A
rengeteg.
Nagy
Imrével
elismerő
és
nagyrabecsülő
lekoa vagy 80 saazaiekos rokkant »!'g néhány lejt ki-p hangon foglalkozó irAfl kö?üi alább kettőt szószerint ismer- gyakran jöttek nagy viharok. Egy szombati napon, ugy
havoata, az nem nagyoo fjlemaió híiáasal lesz a lel- tetünk. Nttgy figyelmet érdemelnek ezek az írások, mert estefelé, rettentő fekele telhők indultak meg a nyugati tájkekre a jövő szempontjából.
ról, 8-/p nyári időben, amikor a gabonavetés javábau érett.
ismerteti a székely testvért, nBgy irötehetség a Szerettem uiár akkor is menleui a liout éa a szépet s futotCostinescu miniszter: H gyju el, hogy lesz gon-székely
tam akkor is a templom telé, hogy segítsek a harangozónak
dunk a jövő harco.iainkrol. e tailr.elben nem szoru- véle egyvonelun álló festőművészt.
*
hatangozni a vihar ellen. S hát odal'utoit egy másik legényke
*
*
IUUK kioktatásra. (H^yeálet)
A kiállítási katalógus bevezetőjében igy ir Tamés-i is, valamivel évesebb, mint én: szótalan, komor éa bukaitejü
Gyárfás Eiemér: Ami pndig az osztályozásokat
legényecske volt. Hu/.luk ketten legalább egy óráig a két
illeti, aat hiszem MinUatér ur, Öinek figyelembe Aron :
nagyobbik harangot s akkor azt mondta a harangozó, hogy:
kell^ue vennie, hogy talan azért mm jfl.'witkfztf k
Igazi ember: Igazi festő.
mindnyáján a bizottságok előtt, mert egy roszük talan
Szivem szerint és legjobbun azt szeretném címűi iriii, hagyjátok annyiba a nyavalyába, úgyis megmentettük a határmeg is balt azóta a ettől eltekintve annyisror rendetek hogy „székely festő". Számumra ez volna a legegyszerűbb nak felét 1 Mi abba hagytuk a amikor leérkeztünk a toronyőket aa osztályozó bizottságok elé, togy nt-hány fllléroBés legbensőbb utalás arra, amit emberileg is mondani akaróit. ból a templom hajójába, megint azt mondta a harangozó,
nyugdijaikból meg u lköltsógre eem futotta.
Sajnos vannak megjelölések és liiiejezések, «melyeket többen várjatoK egy kicsit, egyet se mozduljatok! Azzal bément a
Ezekkel a mogjsgyzósekkel s czz^l a kéréssel többféle képpi-n értenek. Ilyen az is például, ha valakit sekrestyébe s kér patyolat ostyával tért vissza gyönyörük,
egyebkónta torvényjavüílntot eifo ;rdjm.
.székely festő'-nek, vsgy .székely iró"-nak jelöln-k meg. n :gy kerek ostyák voltak, csodálatos glóriás kép volt mind
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Nem azt értik alatta, amit én. Inkább valami jóindulatu, de
nem nagyigényű szellemi proviueiálizmust sejtetnek mögötte,
mig én a festili, vagy írói művészeten tul egyszerűen azt a
töhbletet jelölöm ezzel, «mely az egyetemesség melle't is
különleges jelentőséget és figyelmet érdemel.
Most, Nagy Imrével kapcsolatban olyanformán keiülöm
el tehát a székely jelzőt, ahogy például a Hargita feletti
viharral, vagy napfénnyel tenném. Az is csak ugy székely
éppen, ahogy Nagy Imre. A sors, vagy szerényebben hangzó
megjelöléssel a titkos erők játéka ott támasztja a vihart n
Hargita felett: ott születik, ott éli le fülledt éB zugó életét
és végül ott múlik el. Sorsot, iletőleg titkos erők játékát
említettem. S ebből az alkalombúi igazán nem stílusbeli
ékesség ez, mert egyszerűen és kényszerítően az az igazság
hogy elemi erőkre kell utalnom, ha Nagy Imréről beszélek.
Utóbbi időben egyre inkább rabja leszek annak a meggyőződésnek, hogy az ember nem arra született, hogy ugy
éljen és ugy gondolkozzék, ahogy ma cselekszi. Onoélu tár-

— g y i n bükkfát veaaek. Cím megtudható a
sadalmat, aőt osztályokat teramtstt, hogy abban boldogtalan
IMMInMkw.

a kettőnek a közepébe sütve. Az egyiket nekem adta, a
másikat a társamnak. Fogtuk a hüvelyk és mutatóujjunk
közé az ostyát, hogy gyönyörködhessünk benne s hogy láthassuk rajta a csodálatos glóriás képet ia.
— Fogtuk és kiléptünk a templomajtón.
— Alig haladtam néhány lépést, a vibar utolsó szele
letörte az én ostyámat, mint egy patyolatfehér pillangót.
Akkor éreztem, hogy megnyílt a szivem és odarepült belé
a kép. ami az ostyán volt azelőtt. A következő pillanatban
ránéztem a barátomra, akinek a két ujja között még mindig
épen és dicsőségesen állott az ostyán a kép. Ugy vitte haza
s amig ment az nton, felszívódott ujjaiba a kép és elfeküdt
örökre a két szemébe, inint valami nyoszolyán. S amikor
hszaért, otthon már várta a vőlegéuy, a magyar Géniusz.
— Nagy Imre volt ez, az én barátom.

Egy uj csereszayef* hál aszóba berendezés eladó. Cim a kiadóhivatalban. 3-3
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Apróságok.
A .Cinci Magánjavak* ügyében ujabb fordnlatot készített elfi a vagyon visszaítélt részeinek átvételével megbízott
ujraválasztott vezetőség. Vagyonkezelési szempontból hivatalos helyről szerzett értesüléseink szerint a magánjavak igazgatósága meghatalmazást adott jogtanácsosainak, hogy készítsenek keresetet az állam ellen s a nemzetközileg visszaítélt
12.000 holdon felali 60.000 hold kisajátítási ellenértékét is
követeljék.
Az igazgatóság jogi álláspontja az, hogy az ország
slkotmánya értelmében ellenérték nélkül egy talpalatnyi helyet
aem lehet kisajátítani. A kisajátítási törvény szoros összefüggésben van az alkotmánnyal, söt a kisajátítási árakat is
meghatározza az 1914-es ingatlanforgalmi alapon.
A nemzetközi döntés nyitva hagyta a tulajdonjog kérdését. Viszont a döntés becikkelyező törvény az átadásra
kiszemelt 12.000 hold fejében reverzálist követelt, hogy a
vagyon tulajdonosai minden további igényükről lemondanak.
— Ezt a reverzálist nem írhatjuk alá — hansulyozzák illetékes körökben. Belföldi bíróság elé visszük a kérdést annak kihangsnlyozásával, hogy az ország demokratikus
kifejlődését nem akarják keresztezni, de ragaszkodnak a
vagyontulajdonos székelység jogaihoz. Most az ntolsó pillanatban is utasitottnk jogtanácsosainkat, hogy szabályszerű
birói keresettel a kezükben kíséreljenek meg mindent a
békés elintézés érdekében.
Röviden ebben a pillanatban igy áll a Magánjavak
ügye. Mi reméljük, hogy végre felülkerekedik ebien a régóta buzódó ügyben is a józan és emberségss belátás s sz
érdekeltek érdekeinek százszázalékos szemelőttartásával békésen fogják megoldani az ügyet.
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kérdéses ötvenezer köbméter fát, szigorú és szakszerű bemérés mellett 250 lejes tőáron alul nem adja el a fapiac
jelenlegi állása szerint Ha időközben emelkednének, vagy
csökkennének az árak, ezekhez fog igazodni a pricskei fa
értéke is.
Röviden : nem egészen egy év alatt kereken nyolcmillióval emelkedett a gheorghenii közbirtokosság szóbanforgó
erdeje.
Azt mutatja ez, hogy meg kell, kötelesség megfontolni
a székely közbirtokosságok erdőeladásait, sőt megfelelő
szakembereket kellene megbizni az arra érdemes vagyonok
kezelésével, mert az igy elért nyereségből nemcsak a szaktudással rsndelkező vezetőket lehetne fizetni, hanem az
egyre rosszabbul álló Bnyagiakat is rendbe lehetne szedni.

u é c U l c v y j Í A u l

A premontrei rend vagyonpere.
Az oradeat törvényszék mait szombaton, február
hó 20 ón hoaott Ítéletet aa oradeal premontrei rend
vagyonporében. Amint iameretaa a telekkönyvi katóBág Dr. Qhibu Oalelfor egyetemi tanár kérésére a
romániai premontrei rend vagyonát törölte • telekkönyvből a azt a román állam nevére lrtn át. Aa Igy
elvett vagyon áll: a premontrei rend gimnáziumából,
templomából rendházából éa szőlőjéből.
A premontreiek pert indítottak, amelynek során
kérték az átírás megsemmisítését és a reád talajdonjogának ellameréset.
A tárgyalás során a rend kimutatta, hogy a román állam javára átirt vagyon négysaáahét éve van a
premontrei rend tulajdonában. Ast nem a magyar
»11 am adományozta, amint Qhibu professzor állítja.
Hiteles okmányokkal Igasolt», hogy a rend vagyonát
a római katholikua egyháztól kapts. Különben Is a
rend jogi képviselője rámutatott a konkordátum 36.
szakaszára, amely szerint tomplomokat nem lehet kisajátítani.
Ezzel szemben Ghibn egyetemi tanár azt bizonyítgatta, hogy a premontrei rend nem törvényes alapon
működik, tagjainak nagy réssé idegen állampolgár,
vagyonát a magyar államtól kapta s Így aa moBt jogosan B román államot Illeti.
Végül Is a törvényszék a premontrei rendet elutasította keresetével. 8 Így elsőfokon a rend elveasteite a p°rl. A törvényszék Ítélete azonban még nsm
jogerős. E lene a Bemmitőizékhez felfo yamodassal fog
élni UKV premontrei rend. mint a püspökség.

*
*
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Gaudi József 24 éves brssovi magántisztviselőre nézve
kellemetlenül végződött a Madosz. ditraui gyűlése. A helyi
ügyészség vonatkozó vádinditványa szerint Gaudi kabátja
alatt piros kötött mellényben, piros csikós sportharisnyában
és sapkája hátsófelén háromszög-hímzéssel jelent meg a
kérdéses gyűlésen. A csendőrség tudatosnak minősítette az
öltözködést és szélső baloldali nyilvános rokonszenvnek
könyvelte el. Az ügyet továbbította az ügyészséghez, abol
a beszerzett bizonyítékok alapján, vádat emeltek a vörös
színeket előnybe részesítő fiatal ember ellen.
*

*

*

DIANA

A tulghesi állami iskola igazgatója ötven szülőt
Romániába a tenyészállatok behozatalához a földműki'ut H4U—84(1 lej birsággal sújtott, mert nem küldték
gyermekeiket rendesen iskolába. A szülők e tetemes bírság] velésügyi minisztérium engedélye szüksi'ges. E bejelentéseellenére sem tudták iskolába küldeni a gyermekeiket, mire 1 ket a következő ciinre kell intézni: Direcţia Zootechnica a
a bírságokra vonatkozó iratcsomó az állami adóhivatalhoz Ministerului Agriculturii si Domeniilor Bucureşti. A kérésben
vándorolt s a végrehajtók megkezdték törvényes munkájukat. megjelölendő a behozandó tenyészállnt fajtája, neme, a határEnnek során kiderült, hogy mind az ötven szülő föld- átlépő és rendeltetési állomás. A kapott igazolvány felmuhöz ragadt szegény ember, akiken egyetlen bánit sem lehet tatása esetén — amennyiben a román magyar állategészségbehajtani. Mindannyian azzal védekeztek, hogy megfelelő ügyi megállapodásban előirt .feltételek betartattak — a
kereset és anyagiak hiányában nem tudtak cipőt és ruhát tenyészállatoknak a kijelölt belépő állomásokon történő bevásárolni a gyermekeiknek. Télen mezitláb nem lehet isko- hozatala simán eszközülhető.
lába járni.
A román gazdák és egyesületek állatvásárlásaikat a
Az adóvégrehajtók, az adott körülmények között — román-magyar ánicseretorgaloin keretében bouyolithatják le,
nemleges foglalási jegyzökönyvet vettek fel s behajthatat- amely keretben alkalmazott áil'dyam a budapesti hivatalos
lanoknak minősítették a bírságokat. Ezen az alapon az 50 jegyzés (jeleuleg 3.41 pengő 100 lvjenkint.) Ebhez az árfolyamszülő birságngyét a gheorghenii járásbírósághoz tette át a hoz járul a megbízott pénzintézetek kötései alapján kialakuló
tulghesi állami iskolai igazgató, ahol tárgyalásra tűzték az kompenzációs lei felár, smely jelenleg kb. 8 — 10°/n. Ez a
ügyeket.
magyar és román részről számításba jövő költségek figyeHogy mi lesz az eredmény, azt még nem tudjuk. Tény lembe vételével 100 lejenkint 3.(10 pengőnek felel meg. A
azonban — ez az eset világosan igazolja — hogy a tulghesi román gazdák a tervbevett vásárlásnak, illetve a megszerzett
elhagyatott szegény népen valamilyen formában segíteni kel- igazolványnak megfelelő lei összeget sz autorizált bankok
lene. Különösen azon a kisebbségi rétegen, mely napról- egyikénél fizethetik le és a lefizetésről szóló igazolás (péuznapra erőteljesebb lendülettel csúszik ls a gazdasági lejtőn tári elismervéuy) felmutatása ellenében az országos mezőgazs már ottart, hogy cipőt sem tud vásárolni iskolaköteles dasági kiállítás területén működő bankkirendeltségeknél vágyermekeinek.
sárlás céljaira a lefizetett lei összeg ellenértéke felett penSzerény véleményünk szerint az ilyen eaetekben a gőben rendelkezhetnek.
birságok megkerülésével illenék, kellene segíteni.
A budapesti országos mezőgazdasági kiállításra utazó
*
gazdák és vásárlók személyi ellátásukra magukkal hozott
*
*
Madarason állami iskolát építettek. Az építkezéshez pénznemeket a magyar hatáiközegeh által útlevelükbe, illetve
szükséges faanyag befuvarozása céljából közmunkára rendel- a közegek által adott bárcára jegyeztessék be, bogy igy a
ték a község lakósságának nagy részét. A székely gazdák behozott pénzösszeg külföldi eredete igazolható legyen, mert
— nem szívesen — eleget tettek a hivatalos ntasitásnak s caak igazoltan külföldről hozott összegek vihetők ki elutazáskor.
a kijelölt helyről nagy buzgalommal fuvarozták a fát.
Az országos mezőgazdasági kiállítás rendezősége a
Közben az erdészeti hatóságok is dolgoztak s megkülföldi vásárlások előmozdítása érdek'ben — azonfelül, hogy
állapították, hogy jogtalan erdőkitermelés történt. Az erdőa kiállításon külföldre eladott állatok szállítási diját a matörvény értelmében jegyzőkönyvelték BZ esetet s a közmungyar határig viselik — a szállítással és vásárlással kapcsokába fuvarozó székelyek ellen erdőkihágás cimén eljárást
latos költséghozzájárulás cimén a vásárolt bikák és mének
tettek folyamatba. Most tárgyalta a tömegpert a helyi járás
ntán a vételár arányában mintegy 150—250 pengő, kanok
bíróság s a közmunkába dolgozó madarasi gazdákat súlyos
és kosok ntán pedig mintegy 40 pengő árvisszatéritést nyújt
pénzbirságra ítélte.
a külföldi vásárlónak.
Hiába bizonyitgattá Oprea Leonte igazgató-tanító, hogy
az állami iskola építéséhez, felsőbb ntasitásra fuvarozták a
faanyagot. Nem használt semmit, AZ volt a kérdés . volt-e
erdőkitermelési engedély, vagy nem ? Nem volt 1 Erre a bíró
teljesítette a kötelességét s a kihágást elkövető székelyeket
Mert tudja, hogy a blialmat tZ szaktudast
elmarasztalta.
miról holnapra nem lehet msgszersznil " 9 t s
Furcsa és megdöbbentő esemény ez. Hogy merte közmunkára parancsolni a madarasi bíró községe lakosságát,
ha tudta, hogy nincs kitermelési engedélye az erdőre ? Ezért
a messzemenő és szinte példa nélkül álló felelőtlenségért
• I r t a eéeraél Togyaa* ikcl
valakinek viselni kell a felelősséget. Szerintünk azt terheli
végsőtökön ugy az erkölcsi, valamint az anyagi felelősség,
a tralt«kk«l i r a i * l k « n « k tat
aki kiadta a birságesőt okozó hivatalos rendelkezést.

Nem gyermek Ön!

RAPIOT

*
*

*

Vtieék,
liiáiiRlék,
focisták»
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A budapesti mezőgazdasági kiállításon romániai
gazdák által vásárolt tenyészállatok behozatalának
ţ
módozatai.
tejen- j

A gheorgbeni közbirtokosság „Pricske" nevű erdeje
körül nagy zajlás volt az elmnlt tavaszon. Az ottani fakitermelő éa értékesítő szövetkezet 91 lejes árat ígért
ötvenezer köbméter fát tartalmazó erdő köbméteréért, AZ
ajánlatot a vagyonközösség igazgaatósga elfogadta, sőt a
közgyűléssel is helyben hagyatta.
Jött az ellenzék a birói utón megsemmisítette az egész
eljárást
Most ismét előtérbe kelült a kérdés s a vagyonközösség legutóbbi gyűlésében egyhangúan kimondották, hogy a

F I G Y E L E M ! ®Q
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VÉCSEY és BIRÓ
„R&dió-Teohnioa", M e r c u r e a Ciuo
a Philips, B l u i i i i
Macerat»
OtlvalU
Osikmegyei képviseletnél.
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talalkozó helye

EURÓPA"-süíÍoda és étterem

»

M e r e u rea- C i u c b a n .
Kitűnő konyhai
M h Jó zaantu Italoki
Jutányos árak! Lelkiismeretes kiszolgálási

Mindennap zona és friss sör.
Szives pártfogást kér:

Poekac M I N .

Erkölcsi bizonyítvány
— többségiek r é s z é r e .
E< a nűfaj nem uj keletű. Kezdetben csak a
parlamentben hozták ful mentségükre a megvádolt
honatyák, aztán, mivel fejétől büalik a hal, Bzép lassan
közhasználatba ia átment. Ujabban nálunk Is kecdett
divatba janni. A Gaztta Clucu uí áilitotia ki I. Berbec
ghsorgh9ni i állomásfőoöknek. Az történt ugyan 1B,
hogy az állomá-fónóköt az .Universul"
gheorgbeni I levelezője hátba támadta, mert sserlnte
a kisebbségi vasúti személyzetet előnyben részesíti a
többségiekkel Biemben.
Eízal a váddal azemben állítja kl neki aa erkö'c-d b íoayUváu' t a helyi sajtóo-ganumban I. Pacurariu ügyvéd. Ebből megtudjuk, kogy Barbec ur jóhazifl^ága kétségtelen, mert ő minden nemzeti megnyilvánulásban résztvzsz. Hat a jó románságnak ez a
fokmárőja egy kicsit nevetséges. T. 1. a románság
fcultur-megmotduiásalból igon sokan közülünk is kiveszik a r^Bzliset a még sem kapják meg aa erkölcsi
bizonyítványt.
Az ügynsk a lélektani része viszont, nagyon saomoru Abb.an ml is egyetértünk Pacurariu úrral, hogy
eoksn vannak l>yen apró Árkászok, akik felelőtlenül
kikezdenek mindent és mindenkit, aki aa ő egyéni
iziéiükra szabott nac'ojaUzmusnak nem felel meg. B
még pzomorubb az, hogy ez apró senkiknek bitéit
adnak a nsc ocalUmus üzletrészeseivé vált sajtóorgánumod és ezeken folill hitelt adnak a kisemberek sorsát könrylmüen intéző komoly hatóságok is. Ebből
származik aztán a baj B a felelőtlenség egslastenclákai dönt romba.
H ilyeB volt a kiállás Pacurarlu urlól, act elismerjük. Dt a védelemben hiba volt. Szerintünk as még
aem erdeme senkinek, hogy jó roman. A jó románság
mellé még tisztességes munkát ia kérünk. Mi nem
akar;u\ B -r'oec urat megbántani, nnri nMa bizonyára
ÍZ a kvalitás 1B meg van. Csak aa ő estével kapcsoltban rá akarnok mu atnl arra, hogy számtalan Ilyen
•»snt előfordu l már, amikor a megvádolt tlSBtvlBelő
kisebbségi volt a igy nem hozhatta fel mentségéül ast,
hogy jó román. B nem akadt gerinces jó román kösöttünk, aki védelmére sietett volna az ártatlanul magvádo't kisebbségi tisztviselőnek, akinek állásába és
hosszú meghurcoltatásba került a felelőtlenség a tim-dó részéről s a kősöny a Jóakaratú Pacurarlnk
részéről.
Ha Ilyen esetekben ÍB alkra száll Pacuraria nr
ngy sokkal jobban megindokolt védelemmel, ugy minden elismerésünk as övé. S ha példáját még sokan
követnék a többségink közül, ugy csirájában el lehetne
fojtani aa llyso ugrándosókat, akiknek uóssátyárkodáaa lassan a fejére ni minden komoly elgondolásuk

ebben HE országban.

4-lk oldal.

KÖZGAZDASÁG.
A legjobb tejeld tehenek II. versenye
Romaniaban.

CIÜC-I

9. ssám.

LAPOK

KÜLÖNFÉLÉK.

Cârţa-n forgalmas üzlethelyiség,

— EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
CREDO NA.P1 mű megfelelő lakással, mellékhelyiséggel éa kentei
e l a d ó . Érdeklődni Tatael Rudolf-nál.
2soros diszgyülése ma délután fél 6 órakor lesz *
llint Ismeretes a mult évben a földmlvelóaügyl róm. kath. főgimnázium tornacsarnokában. Le- Eladó fiatal, fajtiszta, elsó dijat nyert
minisaierinm, a mlntagazdaságok scindikatnBa és a gyünk ott mindnyájan.
bika. Nagy Imre festőművésznél,
központi nemaetl tejblaoltaág közbejöttével versenyt
— Jelentkezzenek a városi tani óznál a
Jlgodin.
rendeaetl a romániai legjobo tejelő tehenek szamára. mankanelküll
szellemi mnnkaeok. A beiyl városi
Az eredmény teljesen kielégítő volt. As első dijat tanacs felhívja a varos területen lakó munkanélküli Utazóközönség figyelmébe! Gidró Márton autöbus
egy medlasl gazda, Biellan Daianu nyerte el Lu»ga szeltem! munkásokat, hogy 1937 évi márc us hó 7-en
tulajdonos tisztelettel értesíti «m-t közönnevű tebenevel, amely 302 nap alatt 8991 9 liter tejet délelőtt jeleatkeaaenek összeírás végett a városi tanác*
séget, bogy 1937 évi tebruir 15-től J f e r o u r e a adott. A verseny as egesz országra kiterjedt s egy főjegyzői hivatalában. Aa ÖBBaelrás fontos éa arra
Ciuc-ban a Bíró féle Magyari Győző vendégevtg tartott, az eiienörzest a nemaetl éllaiienyéBatesi jelentkezzen minden férfi éa női aaelieml munkás.
lőjében állomásozik.
lotsaet és az Illetékes járási állatorvosok gyakoroltak.
— Monkakamaral hírek. A Munkaügyi mlRomânia.
A jelen évben a nemzeti állattenyésztési Intései niaater 184273—1937. számú rendeletével szigorúan
Primăria comunei Şumuleu.
(Institutul National Zootenulc) előterjesztésére Vaslle kötelezőre leszi, mindtzoa lp iro ímest ereket, akik
Jud. Ciuc.
P. Saasu főídmlveleiesügyl miniszter ur elhatarozta 18—20 éves Inasokat ea segédszel alkalmaznak, hogy
Nr. 300—1937.
egy tq tejelő verseny rendezését.
azokat az előzetes katonai zikepzea (pramllltai) o itaA verseny rendező bizottsága fajtánként 4 dijat tásaira es gyakorlataira pontosan elengedjek. Aaokat
állapított meg.
akik maganadáiyosaák alkalmazottaikat
Se aduce la cunoştin(a celor interesaţi, că in
Ul, caoport aa mistereket,
premliilária kikepzeB látogatásában, a törvény BZI- ziua de 15 Martie 1937 ora 11 a. m., se va (ine in
4a fehér
1. eiopoit
11. caoport
éa Töröa hegyi
alnentlial
6a pimgtui boradere.
tebonek
tebeeek
ubanek
goru*n bünteti.
localul primăriei Şumuleu, Jud. Ciuc, licitaţie publică
10.000
15.1)00
LJÍ 21)000
I. dij
— A Munkaügyi miniszter 132539—1937. Baámu cu oferte închise şi sigilate, penlru arendarea localului
5.000
8000
II. dij
Lei 120U0
rendelatevel iisatáaza aa időszaki iparok adózási ker proprietatea comunci, unde in prezent funcţionează
4.000
5.000
III. dij
Lei 8.0U0
daaet. Azok aa iparok, mint a kómttvesség, szoba- Cooperativa de consum »Hangya«.
2.000
IV. dij
3.000
Lel 6.000
festés, csép és sin. aa egyenea adózárirjl szóló törvény
Pre(ul de strigare este fixat la suma de Lei 18.000
Ezen dijakon kívül aa a tebén, mely a legtöbb 92 § 2-ik bekezdése b) pontja intezkedeael szerint csak anual.
fajtara)
meg
tejet adja (tekintet nélkül a
20.000 lejt a munkaideje alatt adóztathatók. Éppen eaért a szezon
Condi(iunile de licitaţie se pot vedea in toate
kap ugy, hogy ezen tenen 400b0 lejt nyer ha Bimsntiil iparosok a muikasaüneteiesenek idrjít a hónap e;só zilele de lucru, in cancelaria notariatului.
vagy pinagaui fajta, 35.000 lejt na boradtfdg vagy napjától kötelesek bejelenteni az iliatekes adobivataObiectul arendării il formează cinci camere, pivveres fajiaoos, 80.000 lejt ha a hegyt vagy foher loznal, hogy az adót ne rójjak kl arra aa idóre, amig niţă şi dependinţe.
fajtahoz tartozik.
a mnnzájui BiOoetel.
Licitaţia se va (ine in conf. cu ari. 88—110 din
Közhírre tetetik tehát a versenyezni kivánók kö— Soroaasok varmegyénkben. A katonai L. C. P.
aött, bogy as lastliu.ui National Zootehnic Bucureşti, aorozárfk varmagyaokben 1938 marc u i 2 an kezdődGaranfia este de 5vo în numerar, asupra preţului
legkesóbben március no 16-ig fogad ei j j.aaueidStuei. ne* és márciui 22-an Mircurai-Ciuc-Oau fejeződik be. de strigare, care se va întregi la 10"/», în caz de
A tenenek ellenóraeae május bo 1-en kezdődik és egy Minden kózsag elöljáróságnál kl van függesztve, hogy adjudecare.
érig tart. Aa ellenőrzési dij 200 lej.
maiy napokon éB hol tartják a sorozást.
Durata arendării este de doi ani.
A verseny aaabalyaatat bármely érdeklődő réIn caz, că aceasta licitaţie nu va avea rezultai,
— Beretvas pasztilla a lagaijkicjabj fejfájást
szérő aa Instuuml National Zootehnic kUidi meg.
a doua licitaţie se va (ine in ziua de 26 Martie 1937,
is elmmaezija.
— Aa epiteni szándékozó közönség tudj- în acelaşi local şi aceiaşi oră.
Şumuleu, la 20 Februarie 1937.
inasára hoizui, hogy az Uj epiiKezé*! szabályrendelet
Primăria.
eióirasa BZennt az epttkezesi engtdaly sikerese e;őw
Amikor a versenyzők tájit készít étű egy egyBzeru keressél kell kérni a város műszaki
România.
sítalpakkal jelennek meg a vertenyen. kivataiatót aa épitkezasi vonal és aa épitkeaéal mid
Primăria comunei Şumuleu.
inogailap.tasat.
Ugyancsak
közöljük,
hogy
az
epttesl
Jud. Ciuc.
Agyergyól medancs legkisebb es legszegenyebb,
felállítására vonatkozó törvény és szabaiyren Nr. 299-1937.
— Qneorgneni-től nehany kiiometerre fekvú — községe kímira
deiel
BZsrmf
lakóházak
ttrveit
csak
a
fennti
tör/eny
Valea- Strâmba eddig csak arról von nevoietes, hogy allal feljogositoii egyenek készíthetik.
a legtöbb erdőkihagasi ügy onnan került ki, no m<tg
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in
— Qyaszrovat N. Keltmen Imre Árpád egy
mint a legtöbo saekely kozaeg a kúsbirtokoBBSgarói.
ziua de 15 Martie 1937 ora 10 a. m, se va tine in
éves
koraoan,
foyó
hó
21-eo
maghalt
8
innurtin-ou.
Elkés.tül a giurgiui ti ugrósinc. N. Ksiemen Andor j gyzó es neje Kámany Erzssbet localul primăriei din comuna Şumuleu, Jude(ul Ciuc,
1935 ószéa több gheorghenl-i fUtal sportember egyetlen fiacskajuiai gy^azo-jak megboidogu-ában.
licitaţie publică, penlru arendarea izvorului de apă
kitartó muakajaval megepuett egy tíugrosancoi es
minerală »Sf.-Maria«.
—
Cí.
Qyö;ff/
Sindoroé
szül.
Nagy
Aina
folyó
egy téil melegedőt. Aikaimas tertp^t csau a Valea- évi február ho 25-en, 52 eves korabau e.huayt Cetatui-b
Preţul de strigare esle fixat la suma de Lei 65.000
Biramba kOzseg kOzeieben fekvú batarreszen talaitak.
anual.
községben.
T^metOáe
február
hó
28
an
daiután
4
oraÍgy a pálya m ;gkóaeiitheiődeg ssampontjabol a városConditiunile de licitaţie se pot vedea in toate
tól egy kisae távol esett, ellenben anuai eiőoyöaebb kor lesz.
zilele de lucru, în cancelaria notariatului
—
D.
özv.
Csiby
Andrásné
szül.
P.eekerfuldi
leu a köaaegre neave.
Licitaţia se va (ine in conformitate cu ait. 88—110
P.dcksr Maliid nyug. pinzügyón biztosáé f. hó 15 an
Élnek a székelyek az alkalommal. D.-.r>.u-bao, rövid szenvedés után elhalt. TdmutéBd din L. C. P. şi normele de licitaţie publicată iu Mon.
„Ha aa örmsny nrflk nem resteítéz vagul a fódat l'eornar 16 ao vo.t a község á talánoi részvéte meltett. Oficial Nr. 127—1931.
Ţoale persoanele, cari vor lua parte la licitaţie,
hetekig, bogy csak józhassanak, met ns erdszkedhel- As elbunybaa dr. Cstby Aador gheorgheni-i nyug. v.
nénk mű es, h'saen lis van az orrunk eiőa".
taoacsos, ügyvéd, a „G/tra ol L ipok" felelős szerkesz- vor depune pe lângă oferta închisă şi sigilată şi o
garanţie de 5'/o în numerar, asupra preţului de strigare,
Bat mondja Tatár Fdri bacs!, amuor megkér- tője, edaaanyjái gysBzolja.
care se va întregi la 10 70> în caz de adjudecare.
deztük tőle, bogy 53 eves kcr<* dacara, hogy szánta
— Ht. Bjjoa Atdrás m .gánaó, fjbruir hó 21-éo
In caz, că aceasta licitaţie nu va avea rezultat,
ra magát a ti-.asre. Tudni keli ugyanis, bogy nem 84 éves korában Gieor^bjui aen tliau. Tjmaiese
csak ó egyedül üzl a fa.uoan ezt a sportot, Irányítása feOi u .r 23 ment vegbs, u varod nagyfokú rasavete a doua licitaţie se va |inc în ziua de 26 Martie 1937,
în acelaşi local şi aceiaşi oră.
mellett — pedig ő la csak ujy jött ra migaiol a ii<es mellett.
Şumuleu, la 20 Februarie 1937.
különböző fogasaira — a fa.u apraja-nagyja feikere
— A reformátua hívek tudomására hoaauk,
kedik vasárnap deiutanonklni s ellepik a hegyoldalokat
Primăria:
hogy az 1937 evi egyházi adó kivetea megtörten!. Az
saját készítésű tí-taipaikkal.
Botár Géza.
adokivetéai ivei a leikesai hivatalnál minden egy ház tag
Az E. K. E. első siversenye megtekintheti s a kivetett adó ellen, a törvényes időn
Regatul României.
a gyergyói medencében. belui keliő indokolással irisaoeli fdlebbdzésssl élhet.
Primăria
oraşului Mercurea-Ciuc.
Si/eraeny keretében szándékozott aa n> K. E.
Rjf. Lelkészi hivatal.
No.
676—1937
cons.
gheorgbeni 1fl)kja aa uj menedekbaa éB sz ugrósánc
— A radio nótapaiyazat&n Polgár Jjaaef
felavatását megtartani. A mult evi gyeugs hóviszonyok gheorgbeni 1 noiasaertót dicsérő okleveilel tüntetlek ki.
miatt nem lehetett eddig megtartani éa Így az hmep— Erceaites. A u irittt uszislettel értesítem m. I.
In conformitate cu dispozi(iunile ari. 78 din Reseg is késelt. Most az idén stm sok remény vo.t, murv vendégeimet,
az Európa-dzáiiodabOi kiköltöztem gulamentul penlru aplicarea legii Statului funcţionarikiadós havaaáa egésa télon nem volt. A gyiikoi-toi téii es a K igei o hogy
UCCÁ 57. BZ. alatt, (tz álam. lor publici, se publică concurs pentru complectarea
ldeny la — dacára a vasúti kedvezménynek es a pro- diemi molaniFjidioaad
saamoec) po gari bo.oiót es eiterinei postului de dactilografă, devenit vacant la primăria
pagandtaak — sok csalódasi hoio.l.
ahol egyaun aitOzaat tartok es koaítoaokat oraşului Mercurea-Ciuc.
Vagre az lgaai ciuc i tél beköaaöutött. A napok- nyitottam,fogadok,
valamint hason kívül is a legjuiá
Reflectanţii sunt rugafi a înainta cererea înzestrată
ban lehull bőiégea hó iehatővé tette a nagyszacaeu szívesen
oyoaanti áraz meileti aiiok partfogóimuak rend >lkeae- cu actele prevăzute de art. 7 din suscitatul regulament
verseny megtartását,
stfd. Üjnepéiyes megnyiiás marc.ua bo 6. Tiszieleliel: la această primărie, până la dala de 15 Martie 1937
A verseny 3 ik helyére kerültek Hircdi Joaaef, Vdndegios.
inclusiv.
a Valea- Strâmba-iak.
— SOCIETATEA OG VÂNĂTOARE DIN MERCOREARetribufiunea este cea prevăzută pentru acest
Vasárnap délben már megiadu t a közönaág gye C1XJO va (na aiuoirea geuara á anaals la z.a> de 13 Uiutle posl în buget.
a. o. lar 1a oasal, oá ad mare* ua vm n 11 aamttr, ea aa va
log éa aa&nakkal a Gaeorghení tói 2 kim. fekvő pnya ţine»
Cererile sosite după termen, sau necomplecte nu
In zloa dd 20 24a bie a. o. oa oxloe aamár de inembrl
fele. Több külfódt is lőhetett látni, u^y a síelő:, prezeuţ:, la ora 4 p. m. In loaatal Curaalai Couieraianţilor, se vor lua în considerare.
mint a nézők köaött. A futóverseny 3 órakor kezdő- un armatoare* ordine de zi: 1. Üdaohlieraa adonánl prin PreMercurea-Ciuc, la 26 Februarie 1937.
2. R portul aeoretaralal. 3. Raportai oomiaianel de
dőt», kb. 300 néaő jelenléte molett. 24 en jelentkeztek Şddtnte.
Primar:
oontrol.
4.
luioauitrea
bngetnlal
pa
aanl 1937. 5. Alegerea unni
a versenyre, akik köaött 10 fehér harisnyás szjkely admlniatrator. 6 Propánén (fale aa vor înainta In sorta DlreoVICTOR
FAROGA m. p.
is volt Valea 8 ram ba községből.
ţluuel oa 3 zile inalnM de adonare). r
Secretar:
A felnőnek varsenyan 1 só leli Z nug látván 8 km.
— A UER JUREA-C1UC1 VA 'ÁaZIÁRSASÁG folyó
B. TŐKE m. p.
távon 3440 mp. idővel. A 4 km. gyermekversenyen évi márolas hó 13-&n, határozatképtelenség eeetéa folyó évi
hó üO-Aa délatán 4 ónkor tartja évi rendes kúzgydpadig 17 p. 40 mp. tdi/el B racz C.ab* lett az disó. mérolas
a .Kjieskeió. JLöt" helyiaé^éb.a, a kővetkező tárgysoUjy a felnőnek versenyén mint a gyermekek verse- léaét
rozattal : 1. Elnöki megnyitó 2. T.tkán Jalsiitéa. 3. Száinvizs
C i m : OyOnös Oyalana), M a r c a r e a Ciuo
nyen a 3 ik he yazéat a Viiea S ram^a-tak nyerték meg. giló bizottság jelentése. 4 Az 1937 évi kő tség 'etés megálla4 érakor a fainőiiez akadályversenye kezdődött, pítása 5. Egy intézd megválasztása. 6. Indítványok, (tüzek 3
lt| ls Z u n j litván lett az első. A harmadU heiyesést nappal a gyűlés előtt IráaDan benynjtandók at Igazgatósághoz.)
— S1VER3ENY. Fdoraár hó 28 án, vasárnap a helybeli
ugyancsak valea-Btrambai gazdálkodó nyerte. A gyer- alzók Uheorghauiben
városközi mérkőzésen vesznek részt, ü,mekekén pedig a gyermek futóverseny gjődtese Bjr°c. osapatonk iwkéazll tséga
a legszebb és legtartósabb
minién reményt biztosit ar a nézve,
Csaba lett as első, a felnőitek 22 mp. p-.rcévei szem- hogy szereplésük sikerrel fog járni.
kivitelben a legjntanyoaabb
ben 20 m. p. Idővei.
— Maganiakaérteaert jelentette fel. Bolb
árak mellett eeakAaöl a
Qheorgbenl, 1937 évi február 15 én.
Ágoston cartai lakos feijelentesi tett aa ügyészségen,
Blénessy Alajos. bo^y Ferenci Jóasef nevű gazdatársa minden igaz ok
neműi behatolt a lakasába es megverte. As Ügyészség
Egy használt, de jó karban levó, hajós
Egy fenyezett diófa ebédlő-asztal eladó a tényállás usataaésa vegeit aa Uleiékea csendőraeghoz
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