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mozdulására.
Nem ostorcsapásokkal képzeljük mi össze
hivni a romániai magyarság nagygyűlésére az
odatartosó, gondolkozni maró, az ügyet BZOIgálni B a sorsot vállalni akaró magyar akarásokat, hanem a munkát, a tehetséget, a kezdeményezest, a véleményt és as egyUtterzeat
tiszteletben tartó tissta szándék higgadtaágával.
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Hol lesz megállás?...

Ki tudná azt megmondani, merre veset
az utja annak a lelkiismeretlen gyülölethintésnek, amely as egész világot hatalmába kerítette. A divatnak megvannak a maga szabályai.
A gyűlölet divatja sem kivétel alóla. Aki nem
búzza magára az uj szabásminta alapján készült rongyot, az idejét múlja.
Igy kezdünk állni lassan a fajelméletek
műhelyében kéazült divatokkal ia. Aki ma esek
között még kriaztusi azeretetről merészel beszélni, aki békeaéget, emberi méltóságot hirA kereszt és a horogkereszt történetét det, ugy néz ki maholnap az acsarkodás tömemár Bokán fejtegették. Nem is vagyunk hivatva gében, mintha nagyanyáink levendula szagú
mi arra, hogy e helyen most ast újra kifejtsük. öltözetében keveredne bele a tépett szemölA véletlen uenyszerit rá, hogy bemutassuk dökű, rózsaszínre ruzaozott világ forgatagába.
egy példával, miként változott át a békeségEbben az uj measiásokkal inflaciózott világnek, a szeretetet, megváltást, megbccsátáBt ban laaaan az embernek már ninca ia batoraága
hirdető keresztény vaii&ttnait e legszentebb felemelni szavát amellett, ami emberi. Nincsen
jele az emberek közötti gyUidletnek, uz üale- messze az idő, amikor a tömeg legalább is
leaiteit népbolonditá6nak legielketlenebbül oda- horogkeresztre feszíti azt a megmaradt egyet,
vetett jegyévé.
aki bolond álmodozásában még hinni akar a
Nem is tudunk elképzelni nagyobb ember- szeretetnek örökéletű igazságában.
azeretetről tanúskodó mondást, mini a krisztusi:
Az ucca képát, a tömeg leikét alaposan
„Bocsásd meg Uram nekik, hiaz nem tudják, kicserezte az idő a felfaláanak romboló mesmit cseiekeaznek". A kálváriás ut, az eiBö terségére. Ott tartunk, hogy elvakultaágában
kereaztviseiö örök időre maradandó mondása mindenre képes, ami a kuttura fogalmát leaz, mely a kereszt útját a világmindenségben alacsonyítja.
kijelölte s annál megrénutóbb, ha elgondoljuk,
A tömeg mindig olyan, amilyennek nevelik.
hogy ea ut mivé fajult a kereszt szellemével Szertelen, minden felelőtlenségre hajlamos,
visszaélők irányítása mellett.
mert ilyennek kell lennie ásókból a szemponA napokban levelet, hozott a poata. Egy- tokból, Amely a hasznot hajtja a lelketlen
szerű nyomtatvány, elől nagy horogkereezita uszítók számára.
belyegzövel, belül pedig a killdó: VaeilecauEz a tömeg csak az imént oaelekedett
Latcár ezredes fényképével. Bizonyára bizalom Braşovban. A mult héten megtartott braşovi
gerjesztés vegett voit mellekeive a fénykép, nemzetközi autóversenyen elveszítette fejét és
amelyhez csatolt körleveléből megtudjuk, hogy idegen állam versenyzőit inzultálta.
Vasileaau Lascár ezredes ur, a Frunzăneşti-i
Az élet egész vonalán előtörésben van es
Ezért van az, hogy minden évben aug. nemzeti keresztény párt CBoport einöke kilép csúnya tömegszenvedély, amely gyűlölettel
20-án megiiletódesBel vegyes csodálattal gon- a „becstelen Goga" éa a „Bkorpió Cuza" által vau eltelve és nem ismeri az emberbaráti
dolunk vissza az első magyar .szentre, kínok irányított pártból éa uj partot Bzervez „Nem- érzésnek még legelemibb udvariassági köteemléke örökké élni fog a történelem futó zeti azent liga" néven. 8 mindezt teazi aíölöti lességét sem.
folyamában, ameddig a magyarság helyűt meg jogoa haragjában, mert a fent említett két
Valahogy érezzük, hogy tul vagyunk azon
tartani tudja a létért valO tülekedés véres vezér nem erőaisette őt meg tiszteletbeli elnöki a határon, ahol az okoa szó megállíthatná az
méltóaágában. Nemde óriási sértés. S az ön- emberi gyűlölködésnek ezt az egymáara uszított
színpadán.
zetlen ezredeB, kinek kora ifjúságától a nem lavináját. Nom is akarunk belevegyülni a szezeti Ugy szolgálatában eltöltött munkásságát retetnek immár röhögtető utmututáaaival, caak
míg egy kis tiszteletbeli elnökséggel aem hono- áliuuk és várjuk, hogy melyik tömegairban
Az országos M gyer Part 1937 szeptember rálták, moat uj pártot alakit ugyancsak a lesz megülása ennek a nemzedéknek, amely
3—4 napjain tartja országos nsgygyüléaét. horogkereszt jegyeben s felszólít minden mo egészen letért a józanságnak útjairól.
Nehéz, súlyos időkben jőn össze az ország zogní tudó keresztényt, hogy őhozzá csatlakisebbségi magyarsaga. Akkor, amikor nem- kozzék, mert vele van az Isttn.
csak körülöttünk, hanem egymás között is a
Ilyen szép biztatásokkal csábítgat pártjába
gyűlöletbe átcsapó hangulatokra nagy hajlaA helybeli városi tenács folyó évi augnsstus 17 én
mindenkit VaaileEcu-Liscăr ezredes ur, ki a
moBságok mutatkoznak.
kösgyülést tartott Faroga Viktor polgármester elnöknemzeti és keresztény eszmét összeköti a gyűNem akarunk mi most ezeknek az okaival lölettel a a keresztet a korbáccsal cseréli fel, letével.
A városi tanács auguistui 12-én árlejtést tartott
foglalkozni. Nam ideje. MoBt egy Bégre, ünnepi hogy azzal a zsidókat ea a szerinte nem eíég uj villanygépek besserceBere. Aa egymillió lej értékű
összefogásra, egy nemzet életakaráeát bizo- nemzeti éa nem elég keresztény „Nemzeti ke- zépak szállítására több cíg tott ajánlatot. A pályázati
nyító fegyelmezettségre van azükaég.
resztény párt" vezéreit ostorozza. S minden feltételekben előirt öt esztendői törlesztési határidőt
egyik c4g sem fogadta el. Igy a vároa kényArra, amit aoha senki nem vitatott, hogy bizonnyal hasonló hangnemben írnak óróla azonban
telen vo t a pályázatot megismételni ea abban a Beállígerince minden öntudatoa kisebbségi küzde- nemzeti és keresztény eszméért Bikraazálió tási feltételetet három esztendőre redukálta.
lemnek. Sem erre, aem arra nem csapkodunk többi pártvezérek, kik caöppet aem fognak
A városháza főbejárójának átalakítására 18000
a magyar összefogás előestéjén. Nem beszé- örülni ennek az uj politikai konkurenciának. lej értében pályázatot irt ki a tanács. Miután többlünk „önző érdekek érvényesítésének erős S igy odajutunk, hogy a keresztény eszme szöri versenytárgyalás eredmény néiktii maradt, igy
vágyairól." Magyar ügyet szolgáló becsületeB érdekében egymást falják föl a horogkeresztes elhatároztatott ann*k házlkeaeléBben való elkészíttetése.
A tsnics a tulajdonát képező postaépületben két
gondolatokat és igyekezeteket nem keverünk zászló alá gyülekező keresztény pártvezérek.
cserépkályha
épitésénak költségeit megszavazza.
össze a párt tehetetlensége ellen lázadozó S mindezt azért, mert Krisztus meghalt a ke
A tanács 10000 lejt Baavaz meg a sarkon, a
tinztességea szándékokkal. Az egyBég szent resztfán, hogy megváltsa az emberÍBéget bűnei- Vigadó olőtti útkereszteződéseknél elhelyesendő Ívlámjegyére épített meddöaéggel szembeni mozgo től s a vértanuk ezrei haltak kereszthalált, pák költségeire.
lódásokat sem „intézzük el" a diktátori hang hogy diadalra vigyék a szeretet tanait hirdető
A tanács jóváhagyja a 11 drb disalámpa felállífölényével.
kereszténységet. Milyen keserves csalódás is tása ügyében megtartott árlejtést. Az nj kandeláberek
földalatti vezetékkel kapcsolódnak bele a világításba.
Mi tudjuk, hogy ilyenkor ünnep elótt nem volna nekik, ha a késő epigonokat látnák, Szállítását és a mnnkát a Gans-cég nyerte el 199 000
kik
a
szent
eBzmét
a
maguk
kizárólagos
polilej értékben. As uj diBsIámpák kösttl 4 drb a Prefefcszabad vádaskodni. Mint ahogy ilyenkor a Párt
ura éB ortodox templom előtti téren, 1 drb a róm.
Bem érdemli meg, hogy a .bizalomkeltő önzet- tikai céljaira kisajátították.
kath.
templom előtt, 6 darab pedig a városház előtt
lenaég" mélyére tekintgessünk, azonképpen
újonnan képesett utbetétekben less elhelyesve.
„a gazdasági Bzerveskedés útját igénylő" vagy Egy szorgalmas, jó magaviseletű flut tanulóBi évben a gimnázium felé folytatja a tanács a
a .valami ifjúsági parlamentet akaró" töreknak falvasa Dájbukát Jikab vegyeskereskedő, város kövesását A 140000 eser lej értékű munkát
véseket aem illó o'xnélküli gyanuai'.ásókkal
Ghlmeifaget.
2-3 IoneBcu mérnök vállalata kapta meg.

Minden évben megállunk egy pillanatra
ezen a napon, augusstus 20-án, as első magyar
szent emlékünnepén. Megilletődve gondolunk
vissza arra an emberfölötti munkára, amivel a
magyar nép első koronás királya as „apostoli*
titulust ós a „szent" melléknevet kierdemelte.
Valóban ssentje lehet ó népenek nemcsak
azért, mert azt a nomád pogányaágból as európai kulturnépek sorába bevezette, de szentje
lehet azért a bölcs előrelátásért, a jövőnek, a
magyar nép fennmaradásának azért a váteszi
meglátásért, ami öt erre a véres és sok egyenetlenséget, teBtvérvér hullását előidéző lépésre kénysseritette.
A próféta jövöbelátása kellett ahhoz, hogy
István erre az óriási feladatra vállalkozzék,
mely a magyar nép u ját az európai kontinenB
jövő törieneimében megjelölni hivatva volt.
Az ut rögös volt és nehéz. Vérrel, a testvérek vérének hu'lásával kezdődött ésezjeiezte
útját évszázadokon keresztül. Ugy, ahogy öaazeraent az Árpádok pogánya István keresztényeiv-il, ugy tört egymásra később kurucz és
iabancz egészen a legújabb időkig, uj és uj
elnevezés alatt. S mégis, ha ezer ev' után
lstváu munkásságára visszatekintünk, nem tudunk cscdálatnéikül keresztül nézni a váieanek,
az egyház által szentnek avatott ember jövőbe
látó prófétaság* fölött. Nagy volt ő s nagyságának elismerésében nemcsak maroknyi nemzetének kéBŐ utódai, de Európa minden kulturnépe adózik. Egyház éB nemzet, politika és
társadalom egyformán meghajol előtte, mert
mindej téren tudott maradandót, örökérvényűt
alkotni B alkotásainak helyességét a jövö igazolta.

A horogkereszt.

A Magyar Párt naggyülése előtt.

A városi tanács üléséből.
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Felvétel a lernut (radnóti) róm. kath.
A tanán a magyar kaszinó mellett egy 6 méter
Október 1 ée november 1 kőzött tartják meg
Bsélességü átjárót létealt, amelynek céljára Petres Jó- asoknak a vizsgált, akik moat saabadulnak fel, vala
földmives-iskolába 1937-1988 évre.
zsef telektu'ajdoaoBnak ajánlatát elfogadva 120.000 mint azoknak a segédeknek vizsgált, akik 3 évi gya
km Alba lulla (evulafehérvárl) latin BBert róm.
lejárt megvásárolja aa erre szükséges területet.
korlátúk alapján most lesznek nj mesterek. Ezeknek kath egyházmegye t a n ú s á n a k vezetésealalt álló lernut
A müaaakl hivatalának tanács megblaáat ed arra, a kék illetve piros sslnű Adeverincákkal ellátott vlas- (radnóti.Kiskükttllőmegye)
hogy a parkban felállítandó nyilvános kloset építését gásandóknak a vizsgákon személyesen meg kell jelenni. két évfolyamú és magyar előadás
házi keselésben megkesdje.
A viasgarecd* sseptember 15—30 a kösött megtekint- Ukolába as 1 9 3 7 - 3 8 tanévre belratkosbatnak mindA Prefektnra—Piactér közötti ntnak ssabályosá- hetők a Munkakamara hivatalos helyiségében.
azok a 1 4 - 3 0 óv közötti magyar anyanyelvű kereszsára a tanács elhatározza, hogy as ortodox egyházzal
Oépéazek éa fűtők ügyeimébe! Azok a gépé-tén? Ifjak, akiknek vagy szüleiknek legalább két ho d
és Petrn-Rares gimnáainmmaí BÜrgőaen egyezséget szek, fűtők, akik BB ipar ea keresk. minisztérium által földje van és elvégesték legalább as elemi Iskola
kössön aa nt ssabályosáBáhos ssOkséges területek meg- létesített bizottságok előtt 1936 április 30 tg vlzegás- IV-ik oiatályát.
, _ _ .
.
szerzésére.
tak, szintén kötelesek képesítési bizonyítványaikat be
A
belratkoaáshoz
a
következő
okmányok
BzűkA tanács a kinevezési és előléptetési blsottságba cseróléB végett bsnyujtanl a Mnnkakamaráhos.
HÓfGBOfe*
delegálja: Dr. Zakariás Jenő; as adófelebbezésl bizottMegkezdődött a vizsgáztató bizottiágok munságba Holló Gábor, Bakó Kálmán; a turisztikai bizott- kája. A vissgáatató blsottságok a bőriparral kezdték
1. SzűIetéBl anyakönyvi kivonat és kérésziévé 1.
ságba Bermann József; egészségügyi bizottságba Berek meg munkájukat. Blösaür a meaterkönyvek iránti kér2. Állampolgársági bizonyítvány (másolat la jó).
Feraac; as állami elemi iskolaszékhez Hamiea Ioan, vények felülvizsgálata kesdődött. A bizottságok Ismé3. Iskolai bizonyítvány (értesítő nem elég).
az óvodáhos Neamtu Emil; a tanonciskolához Bíró telten felhívják azokat a segédeket, akik ti* esztendős
4. Vagyoni bizonyítvány.
Jóasef; a köaségl iskolához Oina George; a szépé- muokaköny alapján folyamodnak mesterkönyvért, hogy
5. Erkölcsi bizonyítvány az elöljáróságtól.
eseti bizottságba Barek, Dr. Brőss Péter, Uoldován BÜrgőaen egészitsék kl Irataikat azzal a blzonyltvány6 Orvosi bizonyítvány.
János és Nemtu Emil; a városi erdőbisottságba Holló n"ál, amely igazolja, hogy öt esztendőn keresztül mint
Az iskola célja n-m az, hogy gasdatissteket
Gábor, Neamtu tanácsosokat.
üzemvezetők voltak alkalmazva. Ennek a bizonyítvány- neveljen, hanem gyakorlati gazdákat akar képesei,
A városi tanácB közgyűlésének befejezése előtt nak hiányában meBterkönyvet nem kaphatnak, csak akiket megtanít arra, hogyan kell okszerűen gazdálkodni, jól müvein! a talajt éa ast ésszerűen kihasználni
több felBBÓlaláa emiékeslk meg Faroga Viktor polgár- segéd könyvet.
mesternek, vármegyei főjegyzővé való kinevezéséről.
és művelni a kis- és középbirtokot, bogyan kell kiváA felszólalók a tanács egyhangúságával ismerik el azt
lasztani a gabonanemüeket, hogyan kell gyümölcsöst
a tevékeny, eredményes és agilis munkásságot, amelyet
telepíteni éa jókarban tar.anl, veteményeB kerteket
Faroga Viktor tinenegy esstendőn keresztül elvégzett
léieBltenl, szöllőt kezelni, állatokat jól nevelni és goncimen
jelent
meg
a
napokban
Ürmösl
Maurer
Béla,
a
a váres polgármesteri aaékében.
dosai stb. Ezenfelül általános elméleti műveltséget is
kisebbségi tanulmányi hivatala volt ad BB Iskola, melynek tárgyal: vallástan, román és
Elmondbatjnk, hogy a mai időkben példát mutató miniszterelnökség
egy gyűjteményes kötete. A könyv magyar nyelv, számtan, történelem, földrajz, gazdaa tanácsnak az az egyöntetű munkája, amelyet egy BsaktanácaoBának
asoknak a cikkeknek magyar fordítását képezi, melyek sági földtan, jogi Ismeretek, egészségtan éa más gyapercig sem savért meg a gyűlöletnek minden vonalon Maurer
Béla lapjában, a „Cbestiuai Minoritare' clmü korlati tárgyak, szóval mindaz, amit a mai időkben
előretörő áramlata. Ennek a kis városnak tanácsa talán
nyelvű folyóiratban megjelentek. Már többsaör
egyetlen hely ma ebben as országban, ahol megértő, román
beszámoltunk arról az értékes munkáról, melyet ÜrmÖBi minden jóra való gazdának ismernie kell.
békés, építő munka folyik s ahová egy pillanatig nem Maurer
A tanév október 15 én kesdődlk és április 15 én
Béla végea lapjával a klaebbségek logsgetőbb végződik.
engedték be a megkülönböstető, széthúzó jelszavak kérdéseinek
E téli elméleti oktatás elvégzése után, elméa román kösónaég és főleg a román nemlélekromboló oktalanságát. — Faroga Viktor polgár- zet vesetői előtt való feltárásával. B;szédes, lélekbe- leti vizsgát tesznek a tatulók. A gyakorlati vizsgára
mester a produktivitás és városfejlesztés kezdeménye- markoló statisztikai adatok, néma, de még la soiat- április 15 és október 15 lke közti idő alatt kéezülnek
zése mellett mttvéBze volt annak is, hogy a felzakla- mocdó szónoklatok s kemény, de alaposan megindokolt akként, bogy részint otthon saját gazdaságukban, rétott kedélyek között egyensúlyt, mérsékletet éB asere- ós nlteleB adatokkal bizonyított cikkek igyekeznek szint csoportokba osztva az Iskola gazdaságában gyatetet tudjon tartani ebben a testületben.
bemutatni n román olvasónak a lap hasábjain a kisebb- korolják mindaat, amit az Iskolában tanultak. A két
Elsősorban ennek a vonalnak köszönhető, hogy ségek küsdelmeB életét, próbálkozásait aa uj állam- év elvégzése után a laculók bizonyítványt kapnak. A
városunk, Faroga tlsenegy éves munkájával a fej'ő- keretbe való beilleszkedésbe. Ugyanakkor pedig tolmá tanítást és nevelést szakképsett tanárok végzik,
AB iskola mellett leternátui ia működik, melyben
dásnek olyan Iramát szaladta meg, amely száz essten- CBOlja és ÖBBsegyüjtl a román vezető embereknek kisebbdőa mulasztást pótolt.
ségi kérdésekben nyilvánított véleményeit, nem egyszer a növendékek Iskáat és jó ellátást nyernek. Az Intercaak 20 éven alóli Ifjak vehetők fel. Ellátási
A városi tanáca kötelességszerűen, aa érdemnek rámutatva arra BZ ellentétes elszólásokra, melyek egyes nátusba
dij
havonta
450 Lej, egész tanévre tehát 2700 Lej.
partemberek
ajkairól
aa
idők
fo
yamán
elhangzottak.
kijáró tárgyilagossággal Ismeri el ast a multat, amelyet
Élben
benne
van a tandíj, ko*zt, lakás, fűtés, világíFaroga Viktor a város érdekében ssolgált és érthető
Mindezek az adatok moBt magyar nyelven, könyvés moBatáB, könyvekről és Írószerekről azonban
blsalommal kereal azt a megoldást, bogy amennyiben alakban ia magjelentek s az érdeklődő magyar olvasó tás
tanuló maga gondost odik. Azok a növendékek,
lehetséges ne hagyja el áliáBát, hanem továbbra la is meggyőződhet arról a hatalmas szellemi erőfeszítést minden
ablk nem laknak az intarnátusban évi 400 lejt fizetnek
maradjon meg a város élén.
igénylő muakáról, amit Miurer Béla végzett.
felszerelési hozzájárulás ír jében. Az Internátus az iBkola
A könyv különben két részre oszlik Az első rése- emeleti részében van elhelyezve, villanyvilágítással,
ben a kiélezett kisebbségellenes mozgalmakat tárgyalja vízvezetékkel és fürdővel feleaerelve. — Á bent lakó
Mnnkakamarai hirek.
és felsorakoztatja a .Curtotul" kisebbségellenes nép- növendékek kötelesek hozni: ágyneműt, fehérneműt,
Megalakultak a Munkakamara ciucmegyei szavazásától Istrate M'CJSCU ügyvédtörvényéig az evőeszközt (Kanál, kés, villa) éa egéFS évi mosatáshoz
vizsgáztató bizottságai. Augusztus 6— 7-én B iditeacu összes, a kisebbságekru szórt alaptalan vádakat. A má- 21/a kl.sr. szappant. Ágyneműikre, fehárnemükire sz
braaovl munkaügyi ltspektor megalakította a cslkvár- sodik rése a kWebbség-védalem jegyáben íródik és ez intrzeti számot fel kell varratni, az evőeszközökre
megyel szakmai vizsgáztató bizottságokat, amelyek a magában foglaija egyhazainknak es társadalmi közüle- pedig bevéaetni. Ezyensapkán kívül máa egypnruha
bacaul Mnnkakamara cslkmegyel kirendeltsége mellett teinknek létfentartáiukért és a békeszerződések által nem kötelező, mivel as Intéseiben otthoni ruháikban
müködork.
biztosított jogainkért vivott küzdelmeit, román kormány- járnak.
A gyakorlati oktatáa az első évfolyam után két
Hit csoportban 17 .'szakmai bizottság alaknlt: fétfitknak rólunk adott nyilatkozatait és egyáltalán
hónap, a második évfolyam után pedig egy hónap,
A vasas iparnak kovács-bádogoa-lakatos bizott- mlcdm kérdést, mely a kisebbségek ügyét érinti.
A könyv minden tekintetben olvasásra és támo- mely Idő alatt a tanulók ingyen ellátásban részesülnek.
ságában elnök Cucer TVrentin mérnök. Tagol: Fodor
Gyárfás kovácsmester, Barkovlcs 8aau bádogos, ren- gatásra érdemes B azt olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Felszerelési töltBég egéBB évre 100 lej.
des tag, Bérkecay Árpád póttag ÓB Fiorea Ionan mua- Kapható lapunk kiadóhivatalában; ára 80 lej.
Részletesebb tájékozottat sziveBec &d az iBko'ai
káa tag, Puskás Dénes lakatos, rendes tag, Kozma
igazgatóság lernut, Judeţul Tarnava-Mlca.
Aron póttag, LáBzló József munkástag.
Igazgatóság.
ISKOLAI HIREK.
A faiparnak ácí, épület-, bútorasztalos, kerekes
— Felvétel a Merourea-Ciuo (oaikszeredai)
bizottságában elnök: Bujoreasu Alex mérnök, tagok:
IRODALOM.
Pasztái András ács, Nagy Pavel épületasztalos, Fllo róm. kath. főgimnáziumba. A legújabb miniszteri
randelet értelmében a beiratások kezdete augusztus
Árpád brtoraestaloB, Lázár János kerekes. .Esetek—Hangulatok":
A szabó iparnak, férfi szabó, női Bzabó, női bó 25; tartama szeptember bó 7-ig; ezentúl mlnÍBBteri
Sárossy Károly.
kalapkésziiő bizottságában elnök Réazegh Viktor agro- engedély kell. Belrásl kérés minta aa igazgatói irodáUj könyv jelent meg a könyvpiacon. írója caiki
nom, tagok: Bedó József férfiszabó, Biró Antalné női ban rendelkezésre áll; kl kall tölteni és bélyeggel
(8+1) ellátói.
ember. Itt Bzületett Siculenl (Uadefalván, ahonnan aa
Bzabó, Venczei Józaefná női kalapkéBBltő.
árvaság, a sors még gyermekkorában elsodorta. A fogéA javító vizigák ideje Bzeptember 1—4.
A bőriparnak cIpészblBottságában elnök Részegh
Viktor, tagok: Albert Jizaef, munkástag FerencIuliu.
Az V. osztályba szóló felvételi vizsga (-xamenkony lelkű gyermek a betű mesterségénél afcad« meg.
Nyomdáén lett Sárossy Károlyból. Irogatni kezdett es
A bőriparnak ssücs éa tímár bizottságában elnök de admit r^) szeptember hó 6-án, hétfőn reggel 8-kor lelkéből a legszebb hangulatok, emlékezések, elbeszéBujorean AK x mérnök, tagok : Szakács Mátyás BBÜCB, kezdődik. Vli'gsdlj 200 iej.
Az I.-ső osztály felvételi vizsgája szeptemberlések születtek. AB általa irt cÖ-eg székely levelei"
Híjdn Aron timár rendas teg, Miklós Árpad póttBg.
hó
2
án,
csütörtökön, szintén 8-kor VBBBI kezdetét; lassan kózism?r'.té tették nevét. Mist haza jött kÖBénk
Az építő iparnak kőműves, festő ÉB mázoló bi- vizBfrad'j 100
Átéréshez m e l l é k l e n d ő k : 1. elemi Ük. S irossy Karoly, hogy .Esetek éB Hangulatok" című uj
zottságában elnök: Cucer T.rdntln mérnök, tagok: bhonyltvény, Lláttamozva
a revizortól, ba hitvallásos könyvét bemutassa. Drága, kedves éa értékes emlékekKocakás Bala építész, Drócaa Imre feBtő reodéB tag, i s k o l á b a járt a tauuló. 2 Születési
anykönyvl kivonat. ben gardtg es a könyv. A Sumuleu (cBlksomlyói) diák
Altér Salamon póttag.
3. Keresztlevél. 4. Ujraoltáal bizonyítvány. 6 Állam- éveknek, a régi 82-ea katona életnek emlékei eleveÉlelmiszer iparban elnök Vogei J.tkab főállator- polgársági bisooyitváay. Akinek neve Idegen hangsáeu, nednek meg a könyv lapjain és ringatják bele az
vos, tagok : Caeh István henteB éa mészáros rendeB tag, bozton egy bizonyítványt az elöljáróságtól, mely iga- olvasót a múltba. Sirossy Károly BZ öreg székely mo&t
Czáka István póttag, Bálint Ignác munkástag.
zolja, hogy mtgyar anyanyelvű. Az I. oszt. felvételi indul el könyvével vármegyénkben. Kérjük közönségünPékiparban elnök Dr. Tiocu Valerlu orvos, tagok: tárgya román, magyar, számtan, Bzóbell és Írásbeli a ket fogadja Bzivesen eat a könyvet és támogassa Íróiát.
1
Eogellelter Károly r. tag, Haltrich Emil póttag.
IV. elemi oszt. anyagából. Szükséges, hogy a jelent- A könyv ára 50 le|.
Borbély iparban elnök Dr. Tincu Valeriu orvos, kezők a nyáion alaposan gyakorolják a román, magyar
Eiőjegysési felhívás.
tagok: Bariba Géza rendes, Grleger Károly póttag. 4iktatand.> lrá&t ós olvasáBt, valamint a számtanból az
A vizsgáztató bizottságok munkájukat msgkeidik. egyszeregyet éa a 4 alapműveletet
Színi Lajos, az uj erdélyi Irodalom egyik rendAs Internátusba lehet Jelentkezni Bzeptember hó kívül érdekes tehétségü úttörője .Nyüszköíés a feredőa
ElBŐsorban felülvizsgálják a becserélésre előterjesztett
s a nagy viz martyán" című elbeszélés kötetében két
regi mester- éB segédkönyveket. Ezeknek elbírálása a 7-lg, ugyanekkor van Ide a bevonulás is.
A belráBl dij: I,—IV. osst-ban 640 lej, V.—VIII.- évtleeddel ezelőtt aa elsők között villantotta meg a
Muakakamaránál letett okmányok alspján történik. A "
blsottságok előtt ssemélyeBen nem kell Benkinek meg- — mivei itt 60 lej kézlmunkadij nlnca — 590 lej. As székely BOTB és a székely lélek legértékesebb kincsét:
jelenni.
I. OBZt-ban a tandíj 1000 lej, fenntariáBl dij ssintén, a a góbé derűt, a góbé lélek egyedül álló humorát. Ba
könyv megjelenése ntán nemsokára utolsó példányig
Etuton Is felhívjuk aaokat a munkásokat, akik- II.—VIII. osst -ban a tandíj 1000 lej, fenntartási dij 2490 aelfogyott.
nek iparengedélyük nem volt, de tis esztendős munka- lej. A tan- és fentartól dijakból bizonyos hányadot
A néhai jeles székely hnmorlBtáuak est a kiváló
könyvüknek és öt eBstendel gyakorlatuknak alapján elenged as intézet atoa szegénysorán jó diákoknak,
mesterkönyvre tartanak Igényt, bogy minden körülmé- akik azért az osztály-értesítővel és Bsegénységi bizo- könyvét most öavegye és három árvája uj kladásbtn
nyek között és BÜrgőaen nyújtsák be doiarj'alkhos ait nyítvánnyal felszerelt kérésben (íz Igazgatóhoz intézve) bocsátja a magyar olvasóközöcBég legszélesebb réa blsonyitványt, amelyben mesterük ignzo'ja, hogy a folyamodnak. A kérés beadási Ideje 1937 sseptember tegei elé.
Aki ennek a könnyekig kacegtató, felejthetetlenül
BaükségeB öt esstendel gyakorlatukat, mint ŰBemvese- hó 30-ig. Később jött kéréseket nem veBsnek figyelembe.
Szeptember hó 8-án, Kisasszony napján, ünne- mulatságos elbessólós-gyüjteménynek második kiadátők töltötték el, asonkivűl oaatolják a betegsegélyző
Igasolását arról, hogy esen öt esstendő alatt eleget pélyes Veni Saocte, a tanév megnyitása. Szeptember sára igényt tart, jegyassen elő arra a Vákár-ttaletben
tettek blstosilásl köteleaettaégüknek, mert különben 9-én, csütörtökön reggel 8 órakor a rendes előadások Mercurea-Ciuc. A könyv ára 70 lej, amely csak a könyv
megküldésekor fizetendő.
mesterkönyvet nem kaphatnak, ciupán segédkönyvet. msgkesdáse.
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A 200 éves örmény-katolikus templom
ben valószínűleg még akkor is tovább folyt a
múltja és jelenje.
miséz H, amikor az uj templomot épitették és

A gheorgheni i (gyergyószentmiklósi) örmény katolikus templom felszentelésének 200 ik
évfordulóján, melyet augusztus 22 én fenyes
keretek között ünnepelünk, arra késztet, hogy
visszatekintsünk a templom történetére.
Régi Írásokból tűnik ki, hogy 1672 ben
az Erdélybe bevándorolt Örmények egy része
itt telepedett le, akiknek a helybeli rom. kat.
egyházközség adott át egy kápolnát, ahol
istentiszteleteiket megtarthatták.
A „Regestrum" 1680 évi feljegyzések
arra biztatják az „örmény atyafiakat", hogy a
nekik átadott „kápolnát", amig itt maradnak
tartsák jókarban. Akkor még valószínűnek
tartották, hogy a letelepedés csak átmeneti
jellegű és as örmények tovább fognak vándorolni. De a jövevények gyökeret vertek a
S íökelyföldön és külön egyházi.tradícióík megtartása mellett egybe forrtak az őslakó szekelységgel, magyarokká váltak és keleti kultúrájukkal belenőttek Transilvania történelmi
szellemébe.
Eddigi országrészünk kereskedelmét, Lengyelország és Törökország között a szászok
bonyolítják le, mig a Konstantinápoly és Lemberg felé irányuló kereskedelem az örmények
kdzebe jut. akik mint törvénytisztelő nép, mindenütt megbecsülésben részesülnek.
Kereskedelmi útjaikon nem feledkeztek
meg az uj otthonukról sem. Kegyszerekkel és
értékes ereklyékkel gazdagítottak egyházközségük vagyonát. 1730-ban határozták el, hogy
a régi kápolna helyén egy uj és nagy templo
mot építenek, amit készséges hozzájárulással
és nagy áldozatok árán már 1734 ben be is
fejezték.
A középnagyságú templom egyik remeke
az erdélyi barokkművészetnek.
A belső kiépítés azonban tovább tart. A
bárom díszes oltárt, szószéket, keresztelő kutat és a kerítésen belül elhelyezett Krisztus
kápolnát caak 1750—65 években állítják föl.
Majd oltárokat helyeznek el a két kápolnává
alakított félköralaku védőbástyában is, amelyeknek egyikében a keresztre feszített Krisztus
két méteres faszobrát állították fel. Ebből a
korból származnak a kerítésajtó kökerete, a
mellette felállított feszület és a kerítés mélyedéseiben elhelyezett domborművű faragáeu 14
statiokép, melyek olasz festők mestermüvei
után készültek. Ekkor állították fel azokat a
régi patinás, ma már mohával bevont sírköveket is, melyek harmonikusan emelik a templom
és kerítésének festői benyomását.
Ezek vannak a régi írásokban- A kövek
azonban, ha beszélni tudnának, talán többet ÍB
mondhatnának, mint a feljegyzések.
A kerítés belső oldalán, a kiskapu fölött,
ezt a feliratot olvashatjuk: „Cemeteriu Georgius Ferentzi Sacerdes... in servituram... erre...
iuci... anno 1637. 9 May".
Abban az időben ezt a helyet temetőnek
használták, mielőtt az „örmény atyafiak" kezére jutott volna.
A magas kőkerítésben egyenlő távolságokban (5 6 m.) 18 lőrés látható. Tehát alig
épülhetett temető, vagy a kápolna megvédésére, hanem egy nagyobb épület körül emelhették, melynek maradványaira rögtön ráíBmerUnk, ha a templom szentélyének falaira pillantunk. Négy magas támpillér, a legfejlettebb
késői gótika kiképzésében fogja össze a falakat,
melyeknek keleti része egy szabályos nyolc
Bzög három oldalából képződik. Ez a templomrész egy nagy gotikuB templom maradványa,
mely 1450—1600 között épülhetett és a kerítésének egyrészével együtt 1600—1600 között
valami okból rombadőlt. Lehet, hogy ellenBég
dúlta fel. Lehet, hogy leégett és nem építették újra.
1637-ben temetőnek haaználták. A kerítést
rendbehozták és akkor épitették át kápolnának
a templom épen maradt szentélyét is, melyet

1680 ban aa Örmények

igy az beleépült az uj templomba.
Ez az, amit a kövek beszélnek és ami
minden kétségen kívül előttünk áll. És most
egymástól alig 360—400 méter távolságban
két romai katolikus temlom emelkedik az Ég
felé Isten dicsőségére és a lelkek üdvére.
Templomunk egyik legértékesebb műkincse
kétségtelenül az a régi festmény, amely értékének nem ismerése miatt eddig mostohán lett
kezelve az egyik mellékhelyiségben, örököB
rongálásnak kitéve. Ez a kép egy bánatos
arcú Istenanyát ábrázol, ölén Krisztus testével.
Mindkettőjük fején arany korona, fölöttük vörös baldachin, arany rojtozással, Márián zöld
drágakövekkel éB gyöngyökkel kirakott ruha:
keletázBiai örmény művészet egyik reánk ma
radt példánya. A mélységes arckifejezés és a
halott Krisztus testének kidolgozása gyakorlott
művész kezére vallanak. Azt, hogy hol készült,
magukkal bozták-e ezt a kis (42/67 cm.) képet,
vagy már Erdélyben készült-e, nem lehet tudni,
de annyi bizonyos, hogy egyike az Ararat két
oldalán termett műkincseknek, amelyekből a
török dúlás és bolsevista pusztítás alig hagyott
valamit. Ez emeli még inkább ennek a képnek
az értékét és kötelez megőrzésére a többi
értékeB műkincsekkel együtt, amelyet most a
harmadik évszázadába lépett gbeorgheni-i (gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom őriz.

Cigánykaravánok garáadálkodáaa Gheor-

g h e n i - b e n . Utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő,
hogy kóbor cigányok öaöEllk el a várost és környékét,
ami minden egyeB esetben érthető iBgalmat okoz a
iakÓBBág körében. Nem la olyan rég aa uccán támadtak meg emb-reket. amelynek bizony végaotes következménye lehetett volna. — Hogy az apróWi-csep -óbb
betörések éB kellemetlenségeken kivüi súlyosabb dolgok még nem történhettek, as a helyi rendőrség éberBégén múlott s mint vesaaűk a bírt, minden BaükaégeB
intézkedést megtettek, hogy a jövőben távol tartsák a
cigányokat.

— Iskolai hir. A nemzetnevelésügyi mlnisstérlum rendslate értelmében, az iskolákat nem Baeptember 15-én, hanem már 9 én megnyitják.
— OrsaagoBvásár Gheorgheni-n (Gyergyósaentmlkloson. Gyergyószentmlklóson 1937 évi szeptember bó 4—6-án tartják aa állatvásárokat, aaeptember 7-én a kirakóváeár uspja.
— A Ditrau (Ditroi) polgári iakola véndiákjainak 10 evea taláinoaoja a siker jegyében
zajlott le. Már nspokkal előbb élénk érdeklődéB mutatkozik. — Igen, mert a rendező, 10 évea véndiákok
Bztratettel várnak éB látnak minden, Idősebb és fiatalabb véndiákot. — Kilenc órakor van a gyülekező az
Ama Mater udvarán. Ott látjuk a rendezők köaött:
Szennerné, Csergő Katót, Puskáa Mancit, a Kongregáció prefsktáját, Kiss Kálmánt, Ssáva Gábor kereskedőt, Siklód! Ferenc kántort éa aa agilis Bajkó Mátyáa
tanítót. A papBágot és sok apró éB nagyon öreg diákot.
Nemsokára bevonulás a nagy templomba, ahol Kémenea Tamás véndiák ünnepólyea szentmisét celebrál,
fenyBB segédlettel. A legtöbb oastályt járt diák, P. Klaa
Jczsef pedig ünnepi bessédében — idézi a multat —
az egyház éa intézményei szeretésére buzdít. A véndiákok testületileg járulnak a Bsentáidozásboz. Mise
után a Tarisnyás-féle kerthelyiségben, több mint 50
terítékes bankett következik. O.t van a köaépen Bajkó
Z. L. Móric 86 éves tanár, Vadász József tanár, a papság,
Dr. Józaa Andor ügyvéd, Bajkó Ignác községi főbíró,
H Í R E K .
Bara Dánes jegyző, Oncea adófónök, Petres Sándor
Tüa a Rubin gyárban.
ny. tanitó, Szathmáry Béla földbirtokos és maaok. FalAugusztus 16-án, hétfős éjjel, o agy hsrangeugás köszöntőket tartottak: a Plébános, P. Kiss Jóasef,
és a gyárak aalrénálnak véaaea jelzéseire ébrendiiicik Hadnagy JÍQOB, Szathmáry Beia, Kémenes Tamás,
fal. Tüz volt, még pedig o yan helyen, ahol ba ninc<! Vadász József, Síklódl Ftrenc, Strasszer Jenő, Puskás
a gyors és hozzáértő segítség, bizony sok szerencsét- Manci Btb. A jó hangulatnak csattanóját, a véndiákok
azzal adták meg, hogy a „Szegény tanulókat aegéiyeaő
lenséget és felmérhetetlen károkat okoehatot; volna.
alapijukat 2500 lejjel növelték. — Barlcz Béla vendiák,
A tüz a Rubin féle telep géphásában keletkezett
— Boraeo (Boraaék) 100 évvel ezelőtti fürdőa pillanatok alatt borította lángba a kis gépházat. A
közvetlen azomszédoB ládsgyár, ugyancsak veszedelem- életéről hozu érd9l»a és mulatságos karcolatokat a
„Saékelység -nek moit magjelent uj saáma. Ép ugy a
ben forgott.
Horváth, a ládagyár vevatő igargatója azonban 100 éve megszületett Gyiikoatónak a fontoa adatokon
pár tűzoltójával és tűzoltói felszereltével, percek alatt alapuló Ismertetését ia hozza. — Kihalt, régi kereseti
a helyszínén volt éB a tüzet n<m engtdte tovább ter- alkalmak adatainak fontosaágát Ismerteti. A kerek e
jedni. Dicséretes munkával do'gozott, smlg derék tűz- világot bejáró Balázs Ferencről szóló kegyeletes megoltóink, főparancsnokukkal Lázár Gyulával megérkezve, emlékezéssel együtt. A folyóirat kiadóhivatala Odorheiu
(Siékelyudvarheij) Egy évre 100 lej as előfizetése.
a még tovább terjedő tüzet elfojtották.
Ismerve éB tudva azt a kényes helyzetet, ami Tanügyieknek 60 lej.
egy ilyen fatelepen tüzeset alkalmával könnyen előállhat, megkérdestük Lázár főpan-ncBnokot, hogy volt
Szerkesztői üzenetek.
lehetséges a tüa tovább terjedését olyan gyorsan megAa olvasók köréből nap nap után egász tömeg
akadályozni ?
Ugy a jelen, mint minden más eseteknél — ter- kézirat és kérdések érkeznek, melyek levélbeli válaazra
mészetesen — a gyors és ésszerű eljárás a fontos szorulnak. Azonban csak olyan levelekra küldünk vá— mondja a főparancsnok. — Horváth igazgató azon- laszt, aunlyskhsB mellékelve vau egy msgeimaett és
nali köabelépéae, nagy éa beláthatatlan veszedelemé, felbélyegzett levél boriték. Kéziratokat azonban nem
mentelte meg, nemcsak a két gyár tulajdonosait és a küldünk viasza éa meg sem őrizzük.
„Jó vio o' j jligéra lzenjük: Vigasztalódjék azzal,
kisebb vállalkozókat, de nagy Bzolgálatot tett a körhogy egyesek szerint, nem ia egéBZbégea a központi
nyékbeli lakásoknak ÍB.
fütéB, m»t az cgyanleies éa állandó msleg elkéA Horváth igazgató vezetése alatt álló ládagyár- nyeztet, a test hőszabályozása elveszti ruganyossának, a tüarendéaaeti szabályzatokban előirt felszerelégát és csökken aa ellenálló képessége éa könnyen
sein kívül, általunk, ezelőtt még négy évvel javesolt meghűl. A vízvezeték, meleg éa hiddg csappal felés rendszeresített tűzoltó alkalmazottal 1B vannak, aki- szerelve mág akkor ia Bzáp dolog, ha nincaen víz
ket ml képestünk kl. Megfelelő tűzoltói felszereléseivel benns. Azonban m'ndesek ne riasszák visssa, hogy
pedig most bizonyította be, hogy nekünk volt Igszuuk. sokat fog bajlódni a fűtés éa fdrdóB miatt, éppen
Sajnos — folytatja a főparancsnok — eat más vállala- most, amikor egy hat Bzabáa lakásba kénytelen költoknál, nem Igen tapasztaluk.
tözni. Nézze kérem 1 Hi a pjpirt, fát, szenet este
Ifikor pedig Horváth Igazgatónak gratulálunk, odakészíti a ha a fűtő anyag jó éB száraa, hamaroszerényen utasil viasza. Lelkiismeret fordulásai vannak... san meggyullad a tüze, majd meglátja. Ha azonban
Ast mondja, lehet, hogy sokaknak jót tettünk, da nom a kémény még ae füstölne, vizsgáltassa meg szaklehet tudni, hogy hányan lehettek olyanok is, akik értővel és magyaráztaBBa el magának, mert a jól
csak örvendeni tudtak volna ennek a kis .leégésnek"? felépített kémény 1B olyan, mint aa idegea embar,
Különben, minden érdemet, a kiválóan derék, csak bánni kell vele tudni.
SnkénteB tüsoltótnknak és főparancsnokuknak tulajTöbb kérdésra helyszűke miatt csak a jövő ssádonit.
ltunkban válaszolunk.
És milyen jól van es Igy.
Cs.
Keresünk egy jókarban levő 18 oollos gattert
— A kisiparosok figyelmébe. O ttóber 3 án
megvetelre. — Cim: Harghita Bank, Mercureaés 4-én IBBZ aa erdélyi kialparosok kongresszusa SighiCiuc.
a—a
şoara (Segesvárt), annak a megállapítása végett, hogy
az uj Ipartörvény élatbeléptetéae után felburjánzott
különböző „alakulaf-ok közül melyik lenne megfelelőbb, a hovátartoaandóságot Illetőleg. — A rendezőség
kéri, hogv akik réaat akarnak venni, legkésőbb szép
tla napomként g j formák oloaó |
tember 20-ig jelentsék be címűket vagy az egyesüle
árban, na.»»t«Jüja.tla.»t61*: j
tek a klküldendők névsorát, as alábbi címre: L'.cakovlcs Albert, Sighişoara, Str. Rig. Ferdinánd.
VBNGZBLTANÁRNÉNÁL
— Szeptember 5 lg hossaabbltotta meg a
Ugyanott kéaatUmek miadeaC. F. R. a Galaţi i hónap utaaási kedvezményeit
memA női kalapok eiaöreadfi
A Cfr. vesérlgaagatóaága aaeptember 5 lg hosszabbíanyag keaaáadáaával. Kalapak
•talakltása a legrövidebb Idő alatt
totta meg a Galat-i hónap alkalmából engedélycaett
Mercurea-Ckio, I. C. Bratianu (Olmmáutaaási kedvezményeket. Vagyis: a Gilatl-ba váltott
alum)-uoon 111. aa., a Börbáa köaelébea.
Jsgyek vlsBsautasásra caak abban as esetben érvényekeién találunk és amely- tek, ha aa Illető 3t napig ott tartózkodott
• • • • • • • • « • • • • • • • • a

MODELL KALAPOK j

4 ik oldal.
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34. Btám.

L A P O K

KÜLÖNFÉLÉK.
— Nagyssabásu gyormekelőadáe. Caak keve
6»n íuJJá'i, ho*y milyea megfeszített muaita falaik az
Oitáregylet lelkes női vezetői reazetó!. ab idmy legnagyobo éa leRnagyszerünb aiüíedvrlői eiőad-ias zajlik
le augusztus bó 26, 27, 31-en és szeptember ho 3 án.
Ai elaó és nto'.só eiő.idás este 8 órakor kezdődik, mig
a masii kat:ő dilutln 6 órakor. Ae előadások a Vigadöbiü l'..3za;ít. Uintegy 160 gytirmekszcirepló adja eie
Fureacíy László MarcaliH .Zizf cimíi bájoa mesejátékát.
Aa elótdut Dr. Nig/ Biuiai randazl és jövadjima aa
I n d u l ét B szeptember 9-én
O.táragylet céljait aaolg.ilja. Felkérjük közönségünket,
hogy a nemes cél érdekében ia pártolja m»g a sok
V i s s z a szeptember 15-én
fáradságot, munkát lgenybevevő előadást.
a. 1.
— A Szent Anna-tó ujabb aldoaata. A Szent
Menetjegy ára oda és vissza 1850 lei
Anna-tó legendája Umét bevált. R-igen mondja a néphit,
ho^y a tó fanokén egy titokzatos tánder ei, mely magahoa ragadja azokat, kik birodalmába behatolni me
résziednek. Ezren eB ezren fürödnek a tó bársonyos
vizében, mig az ián újra faléled a régi legeoda éa
valaki áldozatul esik a merészségnek, iláthe László
jelentkezés Augusztus 31-ig Mercurea-Ciucon a Lőrinc sorsjegyirodában.
28 éves Vaciresti (cilkvacsárcsi) íahóst érié utói folyó
evi augusztus hó 15 an vegzeta. Bduszott a ts örvényes, hidég-meleg áramlatoiat Vîlio körzetébe s ott a
— AatosaerenosetlenBOg. Ai gusztus hó 14 én Keresek megvételre 2 drb. melegítő
fáradtságtól elmerülve megfulladt. Magához ragadta ói
reggel E gner Ferenc sörszállitó auioja Caeic (Kászon)
is a tündér.
kályhát. Cim a kiadóba.
i—«
kuzelébeu összeütközött egy szekérrel. A szencHetieu— Háaasság. Farkas Kálmán autóvezető folyó ség következtében E gusr Ferenc-)t uszmoiotlen állapotHirsch-szanatoriom háta mögött bekeévi augusztus hó 22-én tartotta esküvőjét Id. Koc-ds ban Bzáiiitották be a Dr. Hirscti Baana óriumba,
Mihály és nsje banyával, I uikávai, varosuokban.
rített belsőseg eladó. Cim n kiadóban.
— Halaloiás. Nagy Ignácz birtokos, folyó évi
— Hámot lopott. Bíró Mátyás Nicolestl (csik- augusztus 15-án, 57 évos korabaa mjghait L illcen.
szentmikiosi) illetőségű szíjgyártó katonai scsbadsagon (CBitBzeailéieken). Temetésé 17-én voit igen nagy Cft'ţt (Karczfalva) község részére kerestetik
volt. Szabadságát arra használta fel, hogy Balló L tózlórészvét mellett.
egy jó karban levő hidmerleg. Ajánlatok
Ddlnlta (cBikdelnei) lakástól egy hámot lopott. A nyo— Direcţiunea Societăţii de Vânătoare din
az elöljárósághoz megteendők.
mozás meg is találta nála. Letartóztatták ea átadlak
Mercurea-Ciuc pe baza ord. Prefecltirei No. 13138,1937
az ügyészségnek.
aduce la cunoştinţa tuturor membrilor ce fac parte
— Megöltek a tánoban. A mulatozás, a táac din societate, cari până in prezent nu şi-au scos per- Saumartin (Oáikszentmárton) községkitermeli a vad indulatokat s ilyenkor miodsn essub-? misele de vânătoare pe exerciţiul anului prezent, să
bea 5 hold szántó, 3 hold ret es
jut az itaioi euiberaéi. Báabanl IüVán Tomasti (esik- depună taxele legale la Administraţia Financiară şi să
2 hold erdei kaszáló es házas bolsószén-tamási) lakós is ott táncolt, miközben mugiatu se prezinte până la 1 Septembrie a. c. la Prefectură,
aeg eladó. Cim a kiadiban.
10-10
harago-.át, Fcreticz Martout, kivel összesíóiaifcozoít s pentru a li se elibera permisele de vânătoare si port
a vita hsvóbéj meg is bicsxáeta. Most az ügyész jégi armă, conlrarea se vor lua măsuri pentru anularea
A törvőayazpk mögötti tisztvisoiő telepen egy
fogh&zban eimeUtdheiik aa Ital okozta véres tett kö- permiselor de portarmă şi ridicarea armelor.
vetkezményeiről.
sarok telek eladó Ciai a kiadóban.
— A oaiJLBzeredai Vaaasstaraaaag igazgato— Irredenta szőnyegek egy osiki templomban. A kákán csomót kcnuee e k o r s z a k á b a n azt is saga, a Prefekiura 13138—1937. számú raaJaiite
m e g é r i l i s , b o g y a t e m p óm, az áhitat szent h a j l é k a is alpján az óssisas tagok tudomásár* hozea, iiogy dzo.,
irredenta pokollá vedlett. A Caria (^atcafalvi) csendőr- BSI.L folyó evi vadászjegyeikét nem váltottak al, M
sóg ugy találta, h o g y az ottani rom. kath. t e m p l o m törvényes dijakat a péoaugyigaz jatosághozfiieBsék be
s z e n t é l y é n e k s z ő n y e g e i irredenta cálzatuak. A román éi folyó ovi szeptember ho l-ig a Piof akt urán jjic-niuralom tizenkilencedik eBstendej-ibun e i z o b o z i á k Jshát Kezzonéic a v^dajzjegy es f ><yvarvuoleii engsdéiy ^
Ha érdakii e ? í p ís jó bulor, tekia'.ífe m ? g
W
azokat a b z ő n y e g e k e t , a m i s r o e d d i g s e n k i n e m gondolt, iibucáisaja vég^ti, miri élldusező es»sb3n fogyver- ^
buiorcBsrookomat.
^
h o g y Bartenek, az á l l a m p r e s z t í z s é t «B m o s t valószínű- viseiéii engeddlyiik' megsemuiaiiiitu a f.gyveruk elleg eljaráa iadui az e g y h á z v o z e i ő á é g o e l l e n , az irre- koboz tatlk.
M
Talj.'í tiüíteléitel:
fe
— Verekedések. Tjrce -. Jinos éá Sós V^aile
d e n t a s z ő n y e g e k h a s z n á l a t a miatt.
Tmn^d-Bii ( umadfúrdő.) uordarok mogvertek S.aacua j
Nagy
G.
József
bútorasztalos
^
— A f e l e k e z e t i i s k o l á k í ö t a n f e i ü g y e l ö j e - J ;zsefet.
^
Jlgodin
(Ciuo
megye).
P
nek U t o g a t a s a v a r o B a n k b a n . Adorján Kiroy, a
— Ambrus Árpád Nicolestl (ciikszentmiklósi)
róm. kath. fo-ietezeii I m o l á k újonnan k i ü a v c i v t t fótaiifeiüg^éiője a n a p o k b a n m e g . a . o g a í t a v á r o . u a k a t , lakéssal Erőid Pji verjkeu:tt ossae.
— Elveszett. N*gy Juliánná hadiözvegy elvaszhol a kerüiat! t i n f e i t i g y é l ó k k e l é r t e k e z l e t é t tartott a
t'ittu 75°/o oa utazájl igaxuivanyát. Aíi magtaiaja adja
beiratkozásokkal kapcEo'.&ios tuduivaióaró:.
— Fraaz Moser buoauja. Miadan^i iaoierie a at h R ndón:égnek.
®
Qst@S£ M S .
^
vároBOt-.n azt a ktdéiysijitepil bác<i;, ki aa enii órakBUOKUSZO.
ban boíjára kámsszLodva végig s-jlálta a virooi, hogy
^ Röntgen és kvaro gépekkel berendezett ^
M ndiKoktel aa ismerőséimtői, jóbará;t>im:cl, akiaztán fsradaimsu apwk valamelyik padján plhíyje ki.
Tuennyo.c éven át naponta mogtetíe eat a sétát Franz üut most Erdsiybói való vűglegsd oUavozasom alkalMjser batyunk, a hel> noii Czeii-sórgy'tr salzburgi szár- mává! ézemelydscu nem kKréSkéitem fél, er.uton búcsú- m Saumarua (Csuszacmár.ouról), M. Ciuc (C,ikmazású Boríoző mestere. — Tiaennvoic evig eivt-zte a zom. K-jiam tartsanak meg jó nmlékükbeű.
M. Ciuc—Csíkszereda, 1937 au^uutus bó 18 án. â î szjredira, a Stefin c^i-Mare-ucca 15. szám alá ^
bargitaaijl székely város vendégszeretet, amihaz haaonátüelyaztem..
^fl
Fraaz Moser, sörfőző. B
lot ciak azüiőföidj ic, a Cí.-Jadias, kedélyes osztrák
miliőbsn talált. Most aztan vissza ktrül Mosor bácsi
£ Rendelő órák: délelőtt 9-12 és délután 3—5.
újra a n3gy oaztráí cjaladbu; sorsa vissza vezérli őt
£
Tisztelettel:
a szdiófcld kora ífjUí&gá'i&n elhagyott tájaira. A helyi
Cjail-Horgyar lealiasa folytán állasát neki is felmond
Nr. 4347.
lak s a napokhtn a cég tUzívú°!ői kar.! táriaBvacsor»
Astăzi, anul 1937 luna August ziua 13.
kbretébén Ducnuatatta el hűséges tisz.v.aeiójdt, kl 18
In conformitate cu ordinul Ministerului Apărărei
éven át D<;c4Üieitel BKOlgáita ksny.-redó g»>dija erde- Naţionale Direcţia Remontei Nr. 51550/935 şi ord.
keit. A vacsoráa a jobjrato'r ls nagy uzámöao vettek Brig. 1 Mixtă Munte Nr. 14620/937.
Ili
ráiszi, hogy utolsó iatentiozzádot maadjanat Uostr
Se
aduce
la
cunoştinţă
celor
interesaţi
că
In
zlua
Hji^yiöíijsög
h\9ü3
tudumisara
hoíoji,
hogy #0sebacsiaul:, ki tlsennyo'e esztecdői keresztül i-.z ő ko- de 1 Septemvrie 1937, orele 9 dimineaţa se va (ine
sebátyáintol a
dslyes, legyoék dem vétő BBeránysógévfi egésaitktie ki in Oborul de vite din Mercurea-Ciuc licitaţie publică
ísebaráti iörüzet. Eíu án m»jd Salzburgban fogjá aaesálci, pentru vinderea a doi cai din Bat. 2 Pionieri Munte,
hogy bármily nagy * világ es barmiiyv c thvjl ia lugyun proprietatea statului.
Mf
es azt 1937 aaguaaius 15-tói
a azüiőfdldiói, az igaz ember mindeaüit talál m&gLicilajia se va ţine în conformitate cu art. 88 —110
az Al'jdr» S á a d o r - f é l e ( S ^ j j t l é i é k - u c c a ) b á z ó a n Zsír
titcáülttit és jóbaraiokat.
Le^ea Contabililăţei publice, Regulamentul OficiulO/aau vevőiem, uboí miudenaemU nöi zaabó— Aa emberiség jótevője a Dr. Föidís falt din
lui Central Licitaţii şi normelor publicate in Monitorul
Bagba vago munáat gyorsan es ponioian ítüf
Solvo pirula. A iegidaaiisar-b banhijtó, vóriisztitó és Oficial Nr. 127 din 4 Iunie 1931.
elkoazitea. A k ö B o a s e g s z í v e s p a r t f o g á s a i k ö r v e : «eepeb^j-u HZ-r. Ejy düboz 20 Ii .j gyógyszeriarikbau
Vinderea se va face parţial, preţul de strigare de
bt drogujriatbax — Kjsziti Dr. Fjidas gyógyszertára,
Arad.
1—iu fiecarc cal va ii după cum urmează:
Iapa Aţa Lei 1000
— Irodalmi pályásat. A cseh s z l o v á k magyar
Egy t a n a l ó t felveszek, kosát nélkül.
Calul Murgu Lei 1200.
irodalmi BBÖvetseg huszoaketeaer c-ieh koroaa összeg8-3
Comandantul Garnizoanei Mercurea-Ciuc
ben irodalmi pályásától hirdetett és hu'E p á l y i d j i t
állított fel. Ezek közül az al£.btiUkbr<* nem cieh-KZ O- Colonel (.ss) Radulescu Dumitru.
váiilai magyarok is pályáshatnak: társadaimi vigy történelmi BBiumU, jutaima 2000 korona; fau'l raüL-fdvalől előadásokra alk&lioaa nip'>S azinmd, 1000 korona
5
ju.alommal; nagyobb tdr.éne ml tanú mány a magya- £ M Ő I K A L A P O K
rok világháború utáni belyzeiérő', 2000 cs h torons. S
KÉZIMUNKA ANYAGOX
£
A n a o m b o l y a i B o h n - f é i e t é g l a g y á r kltfinö m i A három pályázat bai>yujta%i hai&rid'.-je 1937 évi demöaégü o a e r é p k á l y h á t minden sziubeu és n t g y É S E L Ö N Y O M T A T A S fir
cember hó 31. öiszáz-otszáa koronával jutalmazzák n fi
ságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésire.
következő lémtkról irt tudományos értekezéseket: Az £
AZSUR1
EN DLI I
£
Éoitkaaökl Ugyanott a hirea
európai nemzetiségek (<lsebbssg«l) öo^ormányzata a
világháború e őitl korszakban. A föidr furmo'-r ba'.â^a 5 GÁBOR ÁRONNÉ-nál,CSiKSZEREOA (M.-CIUC) S
Ootavlan Barbat házában.
10—26 j j
korunkban a társadalmi osztályok he yBeté.m. A magv; r U
Séne, a magyar dal. Mu tehet ink a ncpmü?éDzet f-j
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
leaat'eae érdekében. A faluBi műkedvelő színházak jeKépviselet:
lentősége éB problémája. Ezekre a dijakra szeptember Szükségem van .Transsylvania" Bink-féie konversló
aia esett régi betétkönyvre, aa ö< év alatt kapjndó Jakab Sándor, NL-Oiuo—Osiksereda
hó 25-ig keli beküldeni a pályázatokat. A pályázatok
Strada Oorapoaeaoratnlnl Nr. 7.
7—
öasaeg 60Vo-át most késapénsben kiflietem vételárDr. Staub Gábor, Caeb-sslovakla, Csakajovce n. p. Zbehy
képpen. Cim a Cslkl Lspok kiadóhivatalában. 9—io
d a r e kűldeadők.
Msuulttt Vákár klaynyeadilikai, M m i m - O i w
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Wagons-Lits Cook utazási iroda rendezésében
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g Dr. Waitsuk Ferenc, belgyógyász.

„Lőtte" nöi szabóságot átvettem

Bálinth Vilmos, női szabó.
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