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Apróságok.

fordulásán Ezek azok a rövllátó és Snző jellemek,
akik a verést csak ak^or áraik, amikor már BZ Ő háA forroogó Madaras. tukon puhog a korbács, Amikor eztán már Itt tartanak,
Mad&r.ts községtől C£yre rosüíabb h rak érkez- akkor fe horkannak a .közös" fájdalomtól, akkor egynek . Ac a gyüiöl kad^R, atr lynaá szikráját a közbir- szeribe .magver ügy* leez a saját féltve őrzött egzlsstokossági vagyon egyenlő ('iosztása jelszavával bele- tesciájuk ttayo. Addig, amíg mulatni leket egy más
dobták a község közvéleményébe, hovatovább nagyobb felsrbbsö" rovására,fiddlg nem veszik észre azt sem,
Olyan életezükaégletl cikke B ma emberének, tttaet fog. M»r ott tar.ucS, hogy a hallgatólagosan hogy a másikra kÍBssbott jelszó, le-le csip egy pár
mint a mindennapi kenyér. Akárhányszor latnuk em kialakult „saugénysk pártja'" a „nagy gazdik* eiion szerencsétlen egziszioociát ami amugyls erősen körűlberebet, akik a gyomruktél vonják meg ast, amit szalle- intézményes osziftly gylllöle i acsarkodik. A 'a!u lió- halárolt elatfaitéteielnk mezejéről is. De es őket nem
müknek a könyvön át juttatni akornak. As emberi kéjének vége. A feltüzelt ivágy egyre Kéri Ehetetle- érinti, Btcint boţy nera érint senkit, akiben nlnca k6gondolatok kincsesházát képviseli a könyv, ahol meg- nebb elieDHegeakedasbe cse p át. N»poaként él.-ivtBzé- zn^ség érzés, P d'g jó volna az Ilyen örvendezők saeme
rögződik aa utókor számira mindaz, amit elődeink a :yss fenyegetéseket tartalmié lev&ecet dobnak be a «lő t meglebegtetni licilt a „ma neked, holnap nekem"
megőrcésre méltónak találtak.
„nagyobb gazdák" ud?srári». Egyik gazdát Karácsony j ósává*. H idd juson eszükbe, hogy ez a minden téren
A gondolatok megőrrés&nek ez a módja, azok ojjjlén már földig p?raaeite ez i-z ei-zét vesztett o>z «rvésyeslilő nemz «tl öntudat nem fog Jóllakni az egyik
terji"ztégének lehetősége fogielkoztatu már a tör.a- toítodásl láz, emeíyet ugy látszik már s--mmifeio oko*a»ebbs^i kategória felszámolásával. 8 ha őket felnelcm elóni idők emberét 1'. ati a bsrlasgo*: fe-.iára beszdd nem képes lecsend ^it-.Q'. Mtjd a független Hz/'moiti, miok-Nt is gyengített vele, mert annyival
betette, véste máig ÍR f-nr.áiló képjelelt B ugy»n»a a bíróság megmondja végső fokon is, ho<v mtínnyibin líevjsabben lo^zUnk a védekezésben. — A félreértések
cél vezette az egyiptomi piramisok alkotóit, mikor kőtáb- «an letjogosu tsága annikfc a mozgoí: disnak, amely *ik<.rü;áse végett seükKégeBnek tartjuk kidomborítani,
lákra véaiék hierogüf -dkot Mózes kőtáb!á>, a görögök éa M>dtras községnek Ilyen oitelanui falduisa nyugalmát. hogy nam a f«-uról jönnek ezek a hangok. A nadrágos
rómaiak p^piruflztekercsel mind azt pzolgátáfc, bojy S-iotnoruw várjuk a fujiem^iyekat es meg atjn? bová az, aki ilven köon?en gocdoíkozik. B a nadrágos az,
jeleiknek megfejtésével az emb rlség kultúrájának f j vozetl népünket az a iáaitó mutWB, amaiy a mi sor- aki a közösség érzést, a közös sors öntudatát olyan
Msztését előbbre vigyék. Ki a fanatizmus filtötte a sunkban ilyen fajdalma t9St?nrha>)oruva nőtte kl magát könnyen lcvetkösl, mint ahogy annak Idején a harisközépkori kolostor h deg cellájáb»n tüdejét klköhligő Addig is, amíg a torvéay nrejo pornot tjns erre az nyát levetett", hogy a hozzá hasonlóktól megkülönkodxró bfrátot s b gondolat továbbadásának meg- aldatlan helyzetre és k-jitatxds o.vcdu asr^, flgyalmaz-bözt'sss'3 magát. A falusi ember egésaségea gondolkokönaviténe izţetta Gutenberg képseletét, miitor első tetaünk ieil M id-tras község megteveseieti lakóúaagái üáín ÖHxtcnő8en tud ítélni az Ilyen sorsdöntő kérdébibliájának f»b»tült faragta az olajmécaeB füstölgő arra, hoiy erő makkal, vaţymrongalâiisal, 9gymás öie sekben. Az tisztában van életlehetőségeivel s józanul
tére törő fenyegetőz 3Bseí n.jin leh^t i rendet fa.for- tud itéloi akkor, mikor Ilyen közelről látja az esemékanócának világánál.
Adg ötszáz éve ennek B a könyv azóta szinte gatni éa főleg nem tudják a törrsny: befolyásolni abban nyeket. Közösség érzate pedig fejlettebb, mert a nehéz
caodaBaámba menő nsgv utat tett meg. Hivatását nem- a szellemében, aiaeiy a myg^a'.uibjdan szentségen áll. alet rákényszeríti arra, hogy nyugodt szemekkel megcsak betöltötte, de igen Bok eaatbon még tnl la Bzár- Ezért tehát gondolkozni kiil komolyan azon, hogy itéijí a mások kttzködéaelt. A megalázásokban pedig
nyalta. Gutenberg találmánya !niérlö'das lépésekkel van-e érteim) a tofábói gy iid.«oJisadi. Ltsz-e áldá^ olyan gyakran van része nemcsak Idegenek, de saját
lódította előre a gondolkodás fej ődésó?. G<yre többen ezc-n a .szegény' és .gszdag' ai pon egymásnak fajtája részéről is, hogy részvétet ébreszt benne a
ébredtek rá aonsk uditára, bogy es irón szó hatalmat nszicott küzdelemnek, fagyon pocsókoiasnak és idj- mások megalázása. Ity tehát, a város elmehetne
jelent s a gondolatok p&pirra vetésével uralkodni lehít kjakre menő háború*!»odasnak. — N 'tünit Igazán nin- tanú uí ez esetben a faluhoz. Tanulni józanságot, emorsz&zok és n?pek fölött. A könyvbe foglalt gondola- csen máB érddkünk sz ügybro, mint a azeseiy fs.u berséges gondolkodást, becsületes sorskösösség vállalást.
életbevágóan fontos, mert sajnos,
tok kézről-kéare jártak, ujakat szü'tek, kiegészUet'.óír, testvér fél ő BggodümH. Ei nmn értj&lc azt, hogy mi Szükség vo na
' lóíepitették az emberiség haladasát minden teren. előtt a aiiueii eiéged<>t taek • bet«m-nt-jk sajat fiietii- nrm íehoi kiválogatni közülünk a konkolyt) hogy olőVillái, tecanlka, tudomány, óriási méretű fej^ődasaefe ket ls meg<e«erifó válialkcisá>ukb«>, m- rt nnm kértek ször azt dobjuk ods, ha valami ér bennünket. Mert
lódult a egésa unpak esaaió'tek rá a könyvek uijAu ki tanácsát a mi népképvise leti nz^r\üaknok a Magyar ezek Bzámára aa vo'na az egyedüli lakola, ha ők fogsaarzett kultura történelmet irányitó hatására. Beindult Partiak, amely feleiősséggi 1, becsúlettel éB a népunk nák kl először a pofont.
az iskoláztatás, színház, zene fejlődése, aa emberi élet- irand testvéri kösösseg köíe- 'sségével megmutatta voma
Ridiő Budapest.
nek a középkor-zord lovageágábóí az uj-kor Bzellemi a lehetőségek útjait.
Egy román lap eüsmsréBÓt fejezzük itt kl a budaérték formálásába való átalakuláBa.
A hetilap újságírása.
pesti rrdiéról. Bzél pedig ez az elismerés azért, mert
A könyv nélkülözhetetlen élettársa lett BZ emberVilágért
Bem
azért
Íródnak
le esek a borok, hogy a roatáa uj tégiró szerint Erdély románsága ls a budanek. Fegyvere, szórakoztatója, tanítója lett az ember megcübdálWB&uk az olvasóval a vidéki
hetilapok szer- pesti rádióból ért<!6tll elsősorban a hazai eseményekről.
nek, aki foglalkozott vele és kihasználta kincseit. A kesztésével j*ró nagy muikát. Dj inegsem
lehot sze- Ai egasz választási barc és kormányv&lBág BudapsBtea
világ hatalmak kialakulását a népeknek a könyvvel ranyteienHégaek venni azt ha hooe-hoba magunkról
is at ju ott el az erdélyi románság füleibe, amit ők elég
való ismerkedése határozta meg s a nemzetek verse- írunk. H.szen ugyebkéat mindig a mss hajhval keii
bosszankodva hallgattak. Da hallgatnlok kellett, mert
nyében az ertékeléa fokmérőjeként Bzerepel ma a könyv. törődnünk. Ez köteiesaegünk vegzjtaa term^Bzcte. Amíg a bízsl lapokból e híreket csak napokkal kÓBŐbben
Nálunk sajnoB meg nem örvend olyan sz ^rátet- atoaban a nagy lapok eat a kellemetlen niuikát »z kapták meg, a bucu'e^l rád ó pedig Bokszor be sem
tük, amilyent megérdemel. Pedig Bzeüeml kincseink éiethlvatáa
rendazersval intézményeken bizto^ijá^, mondta. EzBel a megjegyzéssel kapcsolatban aztán
világ viszonylatban is jelentőnek. Dj a könyv szerete- addig a vidéki
hetilapok Bzarkeíiziői csupán tisztelet- tökeletessn Igara van a román laptársnak, hogy a mi
tének fejlődesét erősen gáto'ja a nehás élet, amsiy a ből kell gondolkozzanak,
irjaaak. így őrük őditt ez a haz*! ndiónk hírszolgálata átszervezésre szorul. M»t
tömegnk eiámára lehetetlenné teasl B könyvek bosaer- azerep a regi jó idők gondtalan
EJ mi visz- as m^gis csak furcsa, hogy a ml hasal híreinket nazését. A falu ugyszólva tal|esen el vansárva a kónyv- szük egész Erdély teriilatén ezt világából.
a
megváltozott
idők- pokkal hamarább halljuk külföldről, mint Innen. A
o vasás élvezetétől s igy annak értékelt nem 1B tudja ben egyre fonosabb örökségét. Tiszteletből kiizzadjuk
román laptárs csak a budapesti rádiót említette e tekinkellőképpen felbecsülni. Nincsenek népkönyvtárak, hétra-hetre aa anyagot, amelynek öBszebozasaban ege tetben, d<* egész nyugodtan hozzávehetjük a német,
olvasótermek, ahol a munkától fáradt emher Bzellemet
magunkra vagyunk hagyatva. A ti.-chn'ka miudeu c*eh éa olasz állomásokét i*, mert mindenütt hamarább
felfrissíthesse, ismereteit gazdagíthassa. Értékkel nem Biten
csodája
tudósító lrodaka» nemfl<ethető szegeny- tuiják, hogy ml történik minálunk, csak a ml saját
is mérhető tehát az az Intézkedés, amellywl a bánsági xégben, nélkül,
a
tiz
körmünkkel
össze a nasabokat. rádiónk nem látja ezt fontosnak. Pidig, amint a román
magyar párti tagozat fa usl népkönyvtárak beállítását Hír u.an szaladnak, álljukkaparjuk
a
vidéki
er^ékenysegnek Uptárs mondja, a rádiót n?m a belügyminisztérium
határozta el. Ml már régen sürgetjük itt est a lépest, aezi tusait. O.vaauik mas helyet;, igyekszilnk
a haladó- tartja fenn, hanem az előfizetőkből él. így hát nem a
de senki sem vállalkozott annak megvalósítására. P.dig ember érzésvilágát közvetíteni es beiopni kiforrottságkormány egyoldalú hivatalos jelentését van hivatva
sehol nem lenne fonoaabb, sehol nem sao'gálna faj- ban önkéjeigő BZiirke nagyságOKba. Egy szebb jövói tolmáctolni, htnam a nagyközönséget érdeklő dolgokaL
mentőbb hivatást egy falusi népkönyvtár, mint éppen teremtő közvéleményt gyuruns sok keseríiseg ea kia Bzékely faluban, ahol olyan vad dühvel pusziit aa
között. Fd.reougyarasáa, értetlenseg, rosszalkohoi, a testvérgyilkolás a a testvérárulás fekete ábrándulna
akarat,
a
maga
egyeni baján kívül semmi egyebet nem
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
ördöge.
iamerő világ gondolkozásával küzdve, kilátó poatoaig
A
Miniszterelnök
nyilatkozata Dr. Willet J.
A példa most Itt &11 előttünk. A Bánságban már nem erő sekéiyessegekkei kedvetíenitve dolgozunk a
képviselő előtt. Goga miniszterelnök kihallmegcsinálták. Miart maradnánk le mi, a legmagyarabb vidéki ujaagbetü posztjain. E< mindezt ingyen es díj- magyar
mentve. 0>yan kevtsaen vannak, akik ezt einiszik. Még gatáson fogadta Wilier Jizsef magyar párti képviselőt.
magyar mag Erdély területén?
A magyar parlamenti csoport főtitkárának a miniszterA gondolat igasán megvalósítható, Egy kis lel- kevesebben, akik maltányojak, észreveszik vagy meg- elnök
a következő nyilatkozatot tette: Kérem a makesedés ós ügysseretet kell hozsá csupán. A könyv becsülik ezt a kötelességszerű Idegmunkáját a víddkl gyarságot
és Magyar Pártot, legyenek türelemmel,
megérd am II, bog; el vigyük a Bs«*kely fa uiak. A székely újságírásnak. — Cáak megómlifettük. Öjsaesüritve ki amíg a kormány
átvergődik aa elgő hetek nehézségein.
öntöttük
panaszunkat.
Eppsn
felhívtuk
a
figyelmet
arra,
ember ls megérdemli, hogy eljuttassuk asztalára a
hogy én mlndg a szivemen viseltem a
lélek megtermékenyítésnek kiapadhatatlan forrását: a hogy a vidéki hetilapok elete, nehes küzdelme van Kijelentem,
magyarság Borsát ÓB nem követkosnek olyan intézkekönyvet. Nam IBBZ egy k sem háíátWn. A könyv jó- oyan fontot jövőt építő muoka, amely megérdemli az dések,
sz Önök érdekelt sértenék vagy aggobsrétja less a székely léleknek, amely olyan fogékony, olvasó közönségnek, az arra hivatott épitó szerveink- dalomracmelyek
adnának okot. Várják meg nyugodtan és biannyira alkalmas a szépnek, a aemes gondolatnak nek szeretetét éa megbeciüléset.
zalommal a hslyzet kialakulását.
befogadására. A falu pedig rendszeres munkával megKözéletünkből.
becsüli és szeretni fogja ezt a jó barátot, ame.y hozzáA só egyedérusitási engedélyek. A kormány
segíti Baórakoaáahoa, tudáshoz, lelki emelkedettséghez,
A változott idők Baele erősen érzik ami Bzükre uj rendelkeaese Bzerlnt a BŐ és petróleum egyedárusltlaztán látó életfelfogáshoz.
aaabott köaeietOokón la. Sjinte Ilyenkor ütközik kl, hogy tásl engedélyeket a jövőben csak román saármaaásu
Vezessük rá a székely fa'ut az olvasás gyönyö- kinek meddig ér a lelkiismerete. Nagyon sokan vannak egyének kaphatják meg.
rűségének útjára. KedvelteBBÜk meg a tettt szereteté- például olyanok, akiknek cjak a zsebükig ér. Egyre
Az elsőrendű közszükségleti cikkek árának
vel. Népkönyvtárak létesítésével vigyük el a könyvnek több a pBuasr, hogy itt 1b, ott 1b akudnak tévedő csökkentése, A kormány elhatározta a gyapot, vas,
magyarok, kik Skinte bíznak a helyzetnek ilyetenre cmor, p<itroleua, tűzifa és aó árának Cdökkeutését.
áldást biotő közelségéhez.

A könyv.
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do« kor, amely 25 évre terjed. Ez a boldog kor a.vitag
W v ^ bb h/boru,. után kezdődik. Egyesek
álUtása «érint ez a boldog kor 1939-ben vesz. kezdetét.
Ua akkor kezdődne ténylef, akkor 1966-ig tartana.
a terminusra teszik az Antikrisztus előhírnökének a megjelenését ia. Három esztendeig fog tartani ez az sMUaaités S csak ekkor tűnik fel a kárhozat legelvetemültebb
alakja az Antikrisztus. Három és fél évig tog uraUwdm a
iöldön. Uralma alatt olyan borzalmasságok íognak végDehogy act viBscaéláBsal szerezték.
menni a Iöldön, amilyen borzalmakról ember soha nem álmoA cenzora meg-szüntetese. Szó van a cenzura dott A borzalmakat éa szörnyű katasztrófákat végül az igaw d - i - t eltö.-éserői. Éppen idője. A gondoiat szab*d- zak győzelme fogja beragyogni. 8 aztán nemsokára megkezsárit valóbb «ar korlatosai. A guzíba kotott sajtó dődik a világ összeomlása és a végitélet.
mei.eis slfajzit a omeggoodoikozas m ii| ^ ^ f "
A számításoknak hitelt Lem adhatunk. Krisztus kijenetib maea kereste maur» tereiodis. Jobb a Dec mietss lentette, hogy azt a napot s azt az órát még az ég angyalai
sajtó eyiiiságár* uzm a köívaiemeuy formálását.
sem tudják. Anuál kevésbé Iöldön járó ember. Krisztus
Jíicmou külügyminiszter
P/ágábói—B »lgrádöa csak a jelekről szólott az embereknek. Ezek a jelek többek
M é utaztaban Bud»p«ei-n nyilatkozott a magyar újság között a következők: Jelek lesznek a napban, holdban és
íróinak. Kijelentette, hogy a roman kormány szóm «se- csillagokban. A iöldön nagy katasztrófák. Háborúk, ínség,
ri >i vei jé viszonyban akar elni. Hozzátette, hogy a járványok. Szeretetlenség, gyűlölködés. Hitetlenség és istenbncureitl magyar követlei tartott megbeszőiesei a leg- gyülölet. Nemzet nemzet ellen támad.
szebb rdmenyúkre jogosítják fel.
Tagadhatatlan, hogyha az előjeleket tekintjük, melyek
Kibékültek
a liberálisok. A Liberális Párt és a a végső katasztrófát előre fejtetik, akkor könnyen rájöheBrstitnu Gaeorgite einöksege mellett elaaakadí uj tünk arra, hogy valójában.mi az utolsó idők gyermekei
Ur.draiisok ismét egyesültek, AZ így megerősödött iioe- vagyunk. Az újságok nap-nap után borzalmas képeket fesrj.M p J. leszögezte, hogy ónodul fog a Goga kabinet tenek a bekövetkező nagy pusztulásról. Soha ilyen nagy
a íuimityosaagao.
igyekezettel nem törekedtek az emberek egymás kipusztíKuebbiégi
teaárok nem taníthatnak
román tására, mint napjainkban. Igaz, hogy régebb is voltán ellennyelvel és történelmet. Pvtioeici nepaevelesi misiaz- tétek és nézeteltérések az emberek között, de ilyen nagy
ttr rendeletet adott ki, m 'iy m^iui]*,
uogy kiseob- szakadék soba nem tátongott, mint ma.
segi tanárok áiiami vagy maganjeiiegil iskoiakbau
Ha a jövendöléseknek nem is hinnénk s ha azokat a
romia Dysivtt tb iomna történelmét tanhnassunak, merész képzelet fantasztikus szüleményének tartanánk, ezek
miután eaei kezeben u tanulók ismereteire és a roman a körülöttünk lejátszódó és végbemenő világesemények
nemzeti erdekekre káros es hlaayos modoa történik a gondolkodóba ejthetnének.
tan;erv alkalmazása.
Az Est 1929 juiiuz 4-én megjelent számában ezt írja:
A római illaaotoport
értekezlete.
Műit héi „A megváltó képe jelent meg egy amerikai halott ége ö
szírdajan vegot ért Badupos^n a római aliamcsoport falán* Párizs, julius 4. A Matin Londonon keresztül a kővethuitigyajlnisziereinek ertekezlete. Az ciass—osztrák es kező newyorki táviratot kapta: North Bergenben (New-Jersey)
magyar szövetség a legteljesebb egyetértésben tar- a krematorium fire a tegnap reggel jelentette, hugy a meggyalta meg a bekének es Europa gazdasági taipra- előző- éjjel KrísztuB arcának körvonalai rajzolódtak ki a
halottégető falán. A hivatalnokok és a rendörök nyomban a
ai.itaoanak kurdósuit.
A papai miűOiuí beszéde a királyhoz.
Újév helyszínre siettek, ahol valóban megtalálták a Megváltó
hkaiüiábói a .^oíssos diplomáciái tlniaigâd során a arcmását. Kísérletet tettek a rajz eltüntetésére, de minden
papai cuacius mint a dip ombcíai kar megbízottja a igyekezet hiábavalónak bizonyult. A város lakóssága egész
követkető azavaLat ictezie Karoiy roman kira.ynoz: nap tömegekben zarándokolt a halottégetőhöz. Ez azonban
„A n.pek a nyugtalansag pillanatalt ö.ik eB igyekezaek csak egy a sok közül. Ilyen csodás eseményekkel nap-nap
bármily hoszas es f&rad«<»gos munka arau is, kieiegi- után találkozunk. Napjainkban a konnersreuti csoda. Erről
tóob, nyugodtabb korszakba juini. D j ha bekebun akárki meggyőződhetik. Hiszen nem valami múlékony jelenség.
akarnak eim, blzaiommal kenene tájekozodaiok egy
Tagadhatatlan ezek s az ehhez hasonló események
magasabb erkölcsi erő leié, amely egyetlen Bzeretei- miud előjelek. Figyelmeztetések. Az Ég üzenetei. A jövő
erzesboa egyesítse őket. T<sSiveri konyotbiotossegei titka az előjelekben kezd kibontakozni. Olvassunk az előkeijiQL', bogy tsplaij^oak szivükben, mciri adva kap, jelekből emberek.
fjledve tăiai es msgoocsdjtva eivez megbocsátást »*
P. Oábor Anasztáz.
ember*. — Gyönyörű gondolatok, kar, nogy a viiág
egjrs inkább kepteien íeaz ezeknek a tiszta erzeBuk— E. J£. E. Tea-oqţ as Earopaban, Janu&r
neít befogad ^sara.
Az idtgenek
revíziója.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a tormát* a Marao^cu
rt^ay
8B
Csupán szóim illeti
á-Uampo-gtoa».
1918 iun R tmatila területen ihetékusaéjjgel bírtak. A
maavar torvenyek érteluuüen aa illetékesség ol eves
S t o d ^ n . v a n , , i*y 1 9 1 3 - 1 9 1 4 . évekkel kesdik
meg a revíziót. Amennyioen egy sse ennek dacéra
állampolgársági bizonyítványt kap.ak, ngy tekintik,

Községeink gazdálkodásához
volna o£V P^r híhvuVs moits-i, «mikor az évai; óta
dolgozó választott t ^ á c i o k táyozoat
átadják
hMvüc-'t az újonnanfc«n*v* z U ldő*csi bisoitsagoknsk.
Mivel az alkalom u.;y edódtk, fa ujitjuk azt « aokazorosan felemlegetett
amit törvényhozóink elkövettek amikor a községek é* városok vezeteset, azok fejlődésének Intézését a politikai pártok ssersncasmérlegének a srpeavőjétől tették függővé.
Tadott dolog, hogy a po itlka blzoiytalansáía 6 g y
kormánynak sokszor még aat a rövid 4 esztendőt B*m
«ngedeU-ezl, amit a töiv&ny élettartamul Bzámsra elóir.
Voit-k é7«k, amikor két-háram kormány váltott! így
ország gy ip őjét gyorí tgy'mfeuíánban a mlndamk magával noz;u egész rövid uralmara a maga teljes garnit ú r á j a — ha voit naki —, femelylk aztán addig vakarózott, t o j y rolrd hozzáfogott t o n* dolgozni, el Is kellett menaiet. Es ez örököt váltakozás aztán tökéh teBsugţ-ii m?gakusztoita a városo'r, köziég^k fejlőde^et,
megzavarta a közigazgatás normális manetét s lehetaslau állapotokat teremtett a közvagyon kezelés kirlil.
Eaaek főoka aa ia volt, hog? as egymást váltó po.iiiká) partok biz^ m jai a párthábo:u»a baievittek egyéni
ea sokszor c i a ád: érd3kőiket is s ura omr3 jutásuk
idején eliiő do í^us voit &z előzőkGek b'zalaudanságot
sxavazni b SiOiaak végzett munkájában k á i a c ia ciomót seraítsasöl bib k^t, viassaaléaeket felfedezni, mivel
aztan a beindított epltő muakát tökáletsaen megakasztották.

hogy

hibát,

Erre vonatl ozóiag igen találó az a mese, smit a
Gazeta uJoriiüiu m c.mü lap közöl arról a községi
oirorol, amelyik falujaban leikiismoreteBen do gozva,
szép eredményeket is ért el. Községházát, betonhidakat
epi.eit, roodbaszedts az u^kat. Tavabbl terve az volt,
bogy a községi legelő körül egy védgátat bui s azt
akaccdl bsiiit^ti; hogy az akác gyökerei a földet összetirssak, Bziiárd.«ooa tegyét. Meg is volt áBva a gödör
avgy kóUaággel a gát kiirül, mikor megbukott a korm >ny s a mi biróuiina'i el kellett mennie a község
4í<jrSl. A m.-tiik kormány &atí.n hozta a maga bíróját,
aki HZ'ntóu kiakarta e.ogi'.eui >\z atyafiságot. Neki fogott hát B a saját párthíveivel egy nyáion át betöm itte
aa egssa árkot, elroot^ttii az égisz gátat, amit elődje
ángy kü tMt>ggel és faradsággal megépített. Később
aztán rájött bogy helytelenül cselekedett a akkor aztán
újra feiepitene a gátat, amire ráköltötte újból a falunak
néhány evi költ;égvet9set.
Eddig szol a masa s ebből éppsn elgget tanulhatnak a mi vezetősmbarvn c is. A f*j ődá^nak első feltétele a rd'iioiasjn kidj gazo t munkaitrv, amit a<tán
a küUdíg-cít-j-i kcrotfiiiiaz mArtc-n v ?gre keli hajlani. A
a?gy
íibsraüs üormiayiis aíait a választott tanáé-tok aiegiehá őj aradmínyei?., tudtak felmutatni éppen
teart, m -rt id)t kapt>k munkatervük végrahajtásara.
Hí körülnézliik osaz Itt ni:aak, akkor is Baemmellátaaió eredmsayei» tihijuk a tűszerű f jjlódesoek, egy
hó 23 an vasaraap.
elafd útido gosott varja íujlesztási t-r/ poavról-pontra
A titokzatos jövő.
való vitsráhtjiáaáaaii. O yan mnuka ez, aoil aem tartozik a napi poutUi üdímóayoiaek keretébe. A község
A bennünk lappangó kíváncsiság, vagy pedig velünk
iaiţzi a
epiió és fejlesztő muikáját, amelyet nem
született gyeugeség ösztökél arra, hogy a rendelkezésünkre
álló eszközökkel kutassuk a jövőt. Az emb<»r mindég nagy 200 tevitekes p a r e v a o s o r a n szorított kenet a Qbeor- szabad bifo'yáioiaia a poil lia hullámveréseinek. Az
p-dig HgyöflöJJO ist-na dáj vo na a községek fejlőd«so
érdeklődést tanúsított a jövendő dolgok iránt Talán azért,
gheni (gyergyöszentmiklósi) magyarság.
mert a Mindenható a jöveudő titkát gondosan elrejtette előFdleme'ő liaa:p-iéget rendezett a gyergyci Ma- dzampontjlaól, ha asokaak vezjtáaóga n^ni az országos
lünk azért izgatja annyira tántáziáukat. Időnkint az Isten az gyar Párt vaztfiósagti, az elmúlt választási kü^dslmsk- po'ltika vulamalyik p^ríjmak fúg<«injaiból telnj ki,
<i kiválasztottjai által akaratát, vagy ügyelmeztetését közli Odii dnrdkasaa vls^ikidó ifjúsági szakosztály tiszttüe- aanem olyan viiaez-ott tesiület voia\ ameiy minden
az emburskkel. Ilyen kinyilatkoztatásról a jövendő dolgok tere. Tarsas vacsorara hívta a párt tagjait, hol meleg politikai szél'u áitjí meate,en vóge>hnoa muikáját a
felfedezéséről sokszor hall az ember. Különösen a mostani cjatadi hangú a-bia UtaKOviO» örag és ifjU magyar, köz? igyon gyarapítása óz hdlyea f^ihascnálasa érdekenyugtalan és zavaros időkben adnak nagyhitelt az eioberek i szaato-veió, a f=>buz>*to, pjonát forgitó a többi m*- bon S-»jno3, aaiuak az ilyesmi, csak utópia, padig kézzuia jövendöléseknek. Nevetséges dolgoknak egyáltalán hitelt íyairi). Df. G i a l Alajos a tagosai elnöke ezt az alka:- foghitű erádmányak bizonyítják annak haiyességét.
neui érdemlő embereknek hisznek az emberek, csakhogy az i n u hasznilta fel, bogy Gróf Botblen György országos
Ma-hoicap működni kezdenek megyeazerle sz uj
Olyan dolgokkal traktálja őket, ami fantáziájukat és kíván- nuok kó4zóQ4tát loimucdo ja, kiemelve az ifjúság er időközi bizottságot, melyeknek eleie addig tart, míg a
csiságukat csiklandozza. Az igazság náluk süket fülekre demjit es igerotst teve, hogy aa élet nahaz uíjain kormány a köz^gi tanács válasstásokat levezeti. Akkor
talál. A hiszékenység uriá lesz felettük. Különösen a nyug- az öreg magyarok minden aidozatra keszek a fiitaio uzíán kiujul m gmt a harc, a vetelkedés a közsegok
talan időkben századtordulókon van nagy keletjük a jöven- ktr., mert ők a jövendő magyar elet hordozói, kiket vezetéseért s Bok halyen ketasges, hogy a vezeteob-n
döléseknek. Az Isten ritkán szokta az akaratát kifejezni nyitott kapuikat, meleg szívvel éa tart karokkal vár való ríssvdtel megmarad-e a mostaniak kezeben. De
ilyetén lormában. Azonban vannak olyan jövendőlések, amelyek a kőzüa magyar sora, a nagy kőaöa magyar m u i c a .
ez másodrangú kerdes. A főrdek as volna, bogy az
magától Krisztustól -származnak. Ezeket a jövendöléseket
MjgmHpiiof.a, hogy ifjak éa öregek között Gyer- idő<Ö2i Dizot>sagolton ne vegyen erőt a mesebeli biro
időiikint felújítja. Hogy az emberek meg ne feledkezzenek gyóbjn Boka sem volt vita vagy háooruság s nsm saa vord^ogesft éa ne paearo'j^k el azt a vagyont, ne romazokról egészen. S hogy bizonyos mértékben eligazítást kap- Ond ler.ate a jövőaen s^m. A ml életünknek szüksége boljak le »zokat az eredményeket, amiknek vegreu»j
janak az emberek a jövendőt illetőleg és ne keressék azt van fiatal lelksa lendíiiatera a azt egy percig Bem
tásura biödj ik vállalkoztak, hanem a regi mnnkxiurvbe
illetéktelen helyeken. Az embereket különösen az utolsó dol- aeifcü:Oiíhűtcóí, egy barázdát járunk, egy gyomot
beilldszkbdve, igyekezsenek minden zökkenő kik^rulűgok érdeklik. A világ vége s az avval kapcsolatos esemé- gyomlálunk, hogy egy táblán aratbasnuak. A part
nyek. Erről krisztus is jövendült. Most az ujabb időben erre /rzaiósage az idósobbek neveften igeri, hogy az elotb-j sâval tovább vinni a községvezetés szei -ret. É< itt
vonatkozólag szintén elterjed egy érdekes vélemény a La küspő, keayciort sasUdó, otthoni, csaladot koreső flitai- jiloutŐB szerep i van megyénk fóookének is, akit nsm
•Salette-I jövendőlések nyomán. L'gyán is ez a jövendölés sá'O'., kiknek sorsa nehezebb, életútja göröngyö- mulaszthatunk el ezútonfi;yeImeaio;ni arra, bogy az
sokat ioglalkozik az utolsó dolgokkal. Mivel belőlük már sebb, horizontja kisebbre zárult, mint az öregeke időközi hízottáágok összeállításánál még a par.jzemr a
eddig is nagyon sok beteljesedett szórói-szóra nagy jelen- volt, mindén erejével támogatni fogje, mert bennükpontok fe>fogásán is felülemelkedő óvató ^gfal i» i°
el, ha azt akarja, hogy a kormány émteDia kótóu
tőséget tulajdonítanak az elkövetkezendő szárnyú események él tovább a mi magyar életünk.
tisztségének az ő távozása után ia maradandó nyomai
megsejtésére.
Bele ke i sKokj»nak, beie kell tanuljanak a mi legyenek. Iţy kívánja ezt az általánoB szempont, a közITuu-ban egy lengyel szerzetes a következő dolgokat nunkankba, beié keil álianiok az öregek által nyesett- érdek minden kicsinyes anyagiasságon túlnéző tisztelete.
jövendölte a \X-ik századról. ,Ez a század az összeg szá-

Űrefrl es ifja magyarok egy eresz alatt.

zadok között különleges lesz. Minden ami borzalmasat és
retteneteset az ember csak kigondolni képes, megtámadja
ebbeu a szazadban az emberi nemet. 1900 után a század
eleién a tejedelmek fejedelmek ellen, a polgárok a ielsőbbségeik ellen, a gyermekek szülőik ellen és az egész emberi
nem egymás ellen log fellázadni. így tart ez 1938-iu amikor egy altalanos háború lepi el az egész világot. Ekkor
ember ember ellen támad és másra nem gondol, csak a
gyiaolásra. Az egész teremtett vüágot felfordulás fenyegeti
ma,d egész országok el tognak pusztulni, pnsztává és lakat'
t
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Az ifjak nevében Csendőr Janő szakosztályi elnök
oromtól ragyogó arccal köszöni meg az öregeknek a
gyergyól magyar ifjak tiszteletére adott felemelő aikalmat s azt a megbecsülést és forró szeretetet, mellyel
a pártvezetőseg az ifjakat sslvere öleli. Pogada.ma
asz hogy együtt, egy célért; • msgyar ieVenért és

ara» w^ttftisrí
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A világ összeomlását hatalmas katasztrólák
K

laposott ösvénybe, ki kell ast szeleeiteniOk, élettel keil
megtolt .n;oí, mert ez lehet egyedül fennmaradásunk
záloga.

előzik

:otes és tartalmas felkösaöntőr,

Â £ a '
Pkstorgyermeknek a Szűz
Anya beszélt ezekről a nagy világcsapásokról. Vannak, akik
azt mondják, hogy a vUágcsapáaok megszűnnek 1939-ben. tiÍége
r . , , " ! ^ 7 u A g 0 8 , 1 p Í 8 0 k e « y e " e k állításai szerint megkezdödL .iU- ' r - J r
jövendőlés, amely 8 .zerint
a wlágoMpáaok betejeztivel kezdődik egy s.okatLml bol

^
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No. 60-1938 TtxtllkereBkedők figyelmébe I A
Satn Mare (calmari) vámhivatal, folyó évi január 28 án
saját heiyisegében különfele árukat nyllvánoa árverésen elad; aa áruk névjegyzéke, mely feltűnteti a
mennyisegei ea a kikiáltási árat ls, megtekinthető a
Kamara hirdetési tábláján, valamint a hivatalban is.
No. 64—1938 A munkaügyi Inspektor közlése

alapján ismetelten felhívjuk a kereskedelmi és iparda a fe k ö s S k vállalatok ügye mét, hogy a törvényes munkaidői tartsák be Bsigoruan, mert aa ellenőrzés kapcsán kihágásban találtattak ssantclóknak lesznek kitéve.

S ' ă as^ e8 5n v m
áat^^
me becattl
melíeft.

A marosvásárhelyi (targu-muresl) kereskedelmi és iparkamara közlemenyei.

*»>en

vesető nagy egyéniséget éltetve ő L S

"

«6 Jelet

Egyszerű bátorok, háiieszkőzök, 25 literes
s/étV^J

lairoa bödön, uj kötött fórfl aivetter, eröa

termetre eladó Marasesti u: 8 u. alatt.
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Csendőr Jenőnek cimezem...
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Végül a „Fogyókúra" elmü farsangi tréfát motetták be Zirug Lenke, Bzentpétery Lásaló éa Lásár Jerő,
Haár
Margit,
Málnásy
Mlcl,
Mlk'
ó
ay
É'i
és
Ga
>
:
f>za-l
Tisztelendő Uram!
játékát aok derű éa tetsaéanyllvánitáa kísért.
Ha eqylk-máaik táncoson érzett is eey kis akiknek
Z4rug
Lenkét azonban nem sslvesen látjuk Ilyen
Vízkereszt ünnepén, Ta la, mint tcbbl p*p láraa'd, rr-peltek
Jâirpalss". aa^rt kedvesen oldották meg fi feladatot.
komoly méltósággal végezted a házaaenielesek — nem Üdeflitalaágufc pedig, ugy hatott a Eti.pídon, mint azarep-kben. Aa ő sokoldalú tudáaa, komoly, reprezentatív egyénisége más Baerepkörbe predesztináiják. A
éppen könnyű — munkáját, miközben sok olyan dolog- egy azép, harmatcHeppes virágcsokor
gal találkoztál, amit aaegényaégnek, fcyomorunB6nak, Aa örmény egyháai énekknr „Pam Porodán"-t komoly mükedvnlés terén Igaal hivatás vár rá, melya Bzinpad, a szépnek éa értékea elmélyülések kovagy aaenvedéanek nevezünk.
énekelte, amit a fiatal éa tehetséges Bílint B.rnnB ben
moly és magasatoa munkáját kell tttkrifaae általa, haért
Ne kérdezd honnan tudom, elégedj mag aaaal, hogy tanított be éa vezényelt ia.
tudom a hogy bővebb felvilágosításért nem Hozasd
Majd Láaár Klári és Kahdebó Tibor táncezáma féltjük, ezért kérjük öt, ne forgácsolja erejét éa tehetfordultam, azért van, meri tiltakoztál volna ellene. Az követVezett. akik csakugyan megmutatták, hogy lehet ségét olyan munkával — habár tudjuk, hogy eat la
csak bötelesaégtudáaból tette —, amit más valaki la
alább elmondottak pedig nemcsak kettőnkre tartoznak szépen la tárcolni.
ca. 1.
B éppen ezért tárom a nagy nytlvánoBaág elé. Ní haSchülle Kstó éneb'zámcit, Z4rug Linké kísérte elvégezhetett volna.
ragudj érte...
ro*<rnrÁti, eblfeet lelkes tapsai iutalmazoit a közönig.
A bázszentelések beosztási rendjén, a város „felszegi" részén és azok legktilBŐbb szélein ls jártál, ahol
olyan megdöbbentő szegénységet éa nyomorúságot tapaazta'tál, amely egésa valódat megrendítette. Láttál
(imbert-ket állati sorban Didergő, felig megfagyott ébea
gyermekeket, tliz éa fekvőhely nélkül. Dróttal öraaekapcsolt lerongyolt és feketére viselt Icgec^kéket, felismerhetetlenné szakadozott lábbeliket, melyektől fagyosan meredtek kl a lábak... Csontig asezott anyákat éa
apukat, akik aemmii mondó nézéssel, aa éhaégtői agyongyötörve néznek a nagyvilágba, hogy feleletet kapjanak
és mivel a kanna nagyobb, több
arra az ijesztő nagy .Miért" re?
kávét tudok főzni, mint ezelőtt. Ez
8 Neked, sápadtabb, még berseltebb lett aa arnagyon fontos, mert az egészsécod. Azt mondották, nagyon azomoru voltál... Ismerek
embereket, akiknek valósággalfialkai fájdalmaik vannak,
ges Kathreiner-böl éi a Valódi
ba ehaaő, vagy aaenvedó állatot IB látnak, hát akkcr
Franck-ból készttett kávé annyira
mit érezhetnek embertársaik Iránt ? Egyik ilyen emberízlik, hogy szívesen iszunk többet
roi történt m«g, bogy kora reggel találkozott egy szebelőle. Azt nyugodtan meg lehet
gény kéregető ieácnyal, aki valami megmngyaráz&atatHa bánatos nézésael nyújtotta a keaet alamiaanáért.
•enni, mert a Kathreiner-rel késilAz Illető szokása ellenéro elhaladt mellett és nem adott
•ett kávé teljesen ártdmotlan és
í^mmit. De később eszébe jutott éa nem volt addig
a a g y o n olcsói
nyurtn, mig meg nem kereste a leányt és Begélybe
nem résatsltetle.
valah" «ok ezer év előtt a ml világrészünkhöz haaonló
No, de ez nem Ida tartozik.
Az északi és a déli sarkvidék.
szárazföld lehetett, ugyanakkora kiterjedéssel. KőzetNem érdem ez, hiazen igy csinálja ezt minden
Csíki Mihály Jiceumi tanár.
rétegekre akadtak, a növényi élet lenyomatalt la megemb6r, akinek lelke van éa érezni tud.
Ugy gondolom, hogy b téli az.'aonb&n helyén való
bizonyára állatok is éltek rajta. Bcen a földön,
Neked sem aa aa érdemed, Tisztelendő uram, bogy leea, hogy e lap olvasóit gondolatban elvezessem azokra találták,
amely hatodik világrész aa angol Robb kapitány, déli
bsleaáptd.ál a látottakba, hogy szived jobban dobogott a tájakra, amelyek még ma la kevésbé ismeretesek az sarki
utazó aa Erebuaz tűzhányón kívül egy másik
a kelletténél B olyan kegyetlenül fajt ea a valami... emberiaég előtt. A kutatók már róenn magéilapUották. tűzhányót
a Terrort találta meg. Bakot kapitány még
Ns>n. Mikor a mailed már nem bírta a fájdalmat, mi- boţy a 3arkvldékek3Q örökös a tél. Djrmeeztő 50°—60" délebbre haladt éa hatalmaB hegyláncokat talált, melyekor u^y erezted, bogy meg kell osztani valakivel, vagy hideg uralkodik a végtelen bóslvttagok felett. A hón*b ket teljesen jég takar, de alapzatuk nagyrészben gránit
valakikkel a terhet, altkor magadzöré gyűjtötted az ennek az örökös fehér orazágábic nhc3 élet, hiányzik és mészkő, ami bizonyltja, hogy itt szárazföld volt,
igazgatásod ühtt levő „Kolping"fiukat és olyan BZO- a virág, ez állatok félve menetnek e kietlen tájakról, élet vlruH. Aa ujabb felfogás aat állítja, hogy eaen a
moru megdöbbenéssel tártad fel a szegény ember sor- ember nem él ott. Az ujabb kutatók megá'.lapl'ották,
világrészen a jégtakaró fogyóban van B ebből
Bá«, hogy valÓBággai fxtaai-ba hoztad őket, aminek bogy aok ezer év előtt. Itt ls vtru':t ez élet, emberek hatodik
•a következtetik, hogy sok ezer év múlva újra Ba*raaeredményeként ott ml&djan 500 lejt saavaztak mí g a lakiak és boldogultak. D* a világ végére az örök f<g> föld*,
Bőt lakott hellyé le» a jégnek ez aa örökös
aaegényeidnek. Aa nap este, a magyarpárti vacsorán beköszöntött éa a muló életet pu^ztu'ás váltotta fel.
Birodalma.
Máaok azerint azonban éppen ellenkezője
1- tekintélyes ösaaegat gyűjtöttek ugyanazon célra.
A nyughatatlan emberi tevékenység, a val-merő volna aa igiz éa amint elpnsatult, jég alákerült a haEihataroatátok, hogy minden Ilyen nyomorgó családot kutatók, nem ismerve a fáradságot, haláltmegve 6 el- todik vllágrésa akként fog megsemmisülni, kihűlni a
felkerestek, a legsürgősebb éa legfontosabb dolgokat szántsággal Indultak aa Ismeretlen tájak felé megköze- többi öt vllágrésa is. Hogy ml lesa a világ soraa, as
ha kell össze kolduljátok, csakhogy a szenvedőknek líteni a föld két Bark vidékét, melyeknek misztikus a jövő titka.
legyen. A Mária kongregáció Igen áldáaos és ildvÖB világa vonaotta mindig és Izgatta az emberi képzeletet.
Ujabban a norvég Amundsen a déli sarkot 1« elérte,
nyomor-enyhítő munkáját iiyeu formában óhajtjátok
A kutatók BBázal törtettek halálra szán én a sark de a föld legdélibb pontján ő sem talált mást, mint
előbbre vinni Btb., stb.
vidékek felé, szerették volna megtudni ml ia lehet odaPeany » fö d legéaaakibb tájain jégmezőket, hóalEz a te érdemed TUatelecdő uram I Ei ha láttad fönn bo?á még ember lábát soha be nem tette. Rej amit
vatagokat. Bkott angol kapitány nem nyűgözik a déli
volna azokat a csillogó szemeket, a jó és szép érzé- téiyek országa lett a sark vld*k, me'yről a köz?lében sark
ujabb kutatáaalról álmodik. Amundsen nem nyugsé* 61, a te ezomoruatgoddal öaszedobbant őszinte aka- levő cetvadát-zok és bálnahaláazok ugy beBzéltek, mint SBlk bele,
hogy már a föld legdélibb pontján volt, el
raei!... Ea mind, mind a te érdemed s a ig egy pár az örök hó és jégországáról.
akar
jutni
a
legészakibb pontra la éa hajiandi éveket
hi-iap tiszta eredménye, amit a .Ko.ping' L jgéuyegyElhagyva Európa legészakibb országát Norvégiát, rászánni erre az ujabb vakmerő éa életveszélyes vállalleiben elérhettél, mint annak Igazgatója. A megnyug- mesélik
a sarkvidék utasai, hajónk egyidelg az Eízati kozásra. 1925 májusban a Bpltzbergákról két repülővást és jóleső érzést pedig, azok aa ehaaő Baajak éa jeges óceánban
egyenesen az északi sark géppel indul az északi Bárok felé, de iámét vlassatâr
didergő testű emberek fogják feléd és minden velük felé. Már aa első halad*,
napokban
uaeéhagyekkel az elindu ásl helyre. Ety év múlva 1926 májúéban iájottett ember felé sóhajtozni, akik habár egy pillanatra találkoztunk, melyek utunkathatalmas
veszélyeztették.
Nemso-mét utoan van — 1928 juulua bó 18-án iámét elindul
.4, dd jóllakhatnak éa melegedhetnek.
kára több volt a jég, mint a via, hajóval való tovább a saerepcaétlenül járt Noblt seeitaégére. Nyomtalanul
Mi, a magunk részéről Innen erről a helyről 1B haladás lehetetlen volt. A tenger teljíaen befagyottnak eltűnt. U o'só áldozata a sakl kutatóknak.
kérünk mic den ió éa nemea BZIVÜ embert, ne vonják létBBOtt. Tátongó repedések tűntek Ml, melyekneh
Aa Ilyen kutatáaok fogják esetleg kideríteni, hogy
meg támogatásukat eaektól a azurencaetlen, aegitaegre mélyén kígyózott a tenger vize, mint valami hegyi a jég caak vo't-e, vagy Ibbb-b a vllágsorsa.
borult emberektől éa azoktól aa ébea, gyermekBzájak- fo'yó. Az állatvilág remetéi a fóka, a rozmár és a
tói, akik kétaégbeejió nyomornaáguiban talan még aa lomha jeges medve tűnnek föl. A tovább haladás caóna
kokkal történt, de mikor az utolsó viz ükör is eltűnt,
Isten nevét is elfelejtettek.
Tehát, ha majd jelentkeanek a .Kolping" fiuk, a caónakobat alacsony szánkókra helyeztük, amelyeket
A különböző kombinációk során mindenféle jóslakogy könyörületes .minden dicséretet megerdem.ő mnn- a hótakarón éa a jégmezőkön a sarki kutyák buktak, tok keringenek aa 1938-ik évvel kapcaolatban. Eaek a
melyek
nélkül
a
sarkokon
való
utazás
lehetetlen.
A
lajutat végre ia bajiBák, tudjuk éa érezzük már elóre
jóalatok mind megegyeznek abban, hogy kiválóan azekötelességünket, melyben vatiaauuk egyik legaaentebb szánkókra került az élelem Ib. A táj mind aordabb, aa rencaéa esztendőnk lesa.
állatvilág
eltűnik,
még
a
parki
madarak
sem
jelentkeafeladata rejlik.
Siámltáaalnk saerlnt azonban a pénanek, még
Csak ennyit akartam Ttsatelendő uram I B most nek, végtelen hó és jégréteg, nagy temető — nAma pedig a lejnek fogja a legnagyobb saerencBÓt hoanl,
csend
Ezt
besaéllk
a
sarki
utaaók.
Mágia
az
1800
ik
ugy érzem, hogy emberi köteleBBógemnek tettem elemert ezík a számítások aat mutatják, hogy ebben aa
get, legalább egyik oldalról.
Cd. L. esztendő óta a kutatók egéaa aerege Igyekezett az eBzakl óvben
régen nem ésalelhetó bőaéges pénzforgalom less.
és a déli sarok felé. Tájékoztatás végett megemlítem,
hogy aa északi sark szeptember 21—március 21-ig éjjbe
Eaek után joggal kérdezhetik aa ólvaaók: No lásA Oheorgheni (Gyergyószentmiklósi) borul, igy tehát ea ldóköaben a délisarkot látogatják, suk eat a saerencséa saámltáBt?
épzakl sark napja márc ui 21 én kel föl s saeptem
örm. kath. Oltáregylet műsoros estélye. aa
íme Itt van. Vegyük alapegységnek a román pénaber 21-én nyugsa k le, Igy tehát aa északi sark ea idő- nemeket, még psdlg ugy, ahogy alább követkeanek
Az örm. katb. 0.táregylet folyó hó 8-án tartotta közben fogadja vendégeit. Aa első kutatáBOk aat aa utat egymás alá Írva:
meg müBoros tánceatélyét, amit aa utóbbi hónapok keresték, amely aa Atlanti óceánt éa a Caendea óceánt
Tehát
1 leua
egyik jól elkerült mulatságai közé Borozhatunk,
Amerika fölött összeköti. Sok ember élet pusztult el a
2 le es
MÜsorBBámal ÖBsaeállltáaánál moat aem hiányzott vakmerő vállalkozásba, mig végre Amundsen norvég
5 le es
a BzokáBos jóialés és hozzáértés, mivel csak lenyügöani kapitány kereBatül jntott a fenti uton. Az Aasla fölött
10
le; es
átvezető
jegesteagerl
átjárót
a
salntón
norvég
saánnatudja a köaönséget.
20 le ea
A zenekari nyitány után Vákár Jóasef plébános aásu Nordenakyöld fedezte föl.
50 le es
mondott beveaetó beazédet, a tőle megszokott bensőséRjtten9tea nélkülözések éa fáradalmak árán jut100 le es
ges, mel6g lendülettel.
nak mind feljebb éa feljebb a aarkok felé a kutatók.
250 le es
Dr. Nagy Bndre hegedűszólóját, özv. Dameter
Kezdetben aa angolok, majd aa amerikaiak, svédek,
600 le ea
Róberlné klaerte zongorán. Játéknk kifogástalan preci- norvégek saerveznek Bárki expedíciókat. Léghajóval 1b
1000 lei ea
zitással simult együvé a ugy ereztük, hogy ösv. Deme- Igyekeatek a sarkokra jutni, a bátor norvég Andre tett
Együtt: 1938
ter Róbertnénak külön müvósaete, a aenel alkalmazkodni kísérletet, de a kedvezőtlen aaél éa hóvihar elpuaatltotta
Amint
látjuk,
a végössseg 1938.
tadfts, aa ösazhang kereaéa és annak felszínen tartása, a léghajót, meréaa utaealval együtt.
liég valamit. H« saerény számításaink nem találha a helysetek ugy kívánják. Dr. Nagy Bndre tehetséA déli sarkvidékre ls akadtak elsaánt kutatók.
ges muaaikna, de kár bogy nem tud több időt áldoank Egy Ross nevtt angol hatalmas szárazföldet, aa ugy nak beválni, kérjük ne nehezteljenek, mert a hiba ott
nevesett Antarktlat fedeste fel, megtalálva Itt a hatal- fog rej leni, hogy a kőaeljövőben kl fogják vonni as 5
heg- dájéaek.
tüahányó hagyat — aa Brebuaat. As Antarktla éa 850 lejes érmeket
A caoporttánoban, Bálint Potyó, Karáoaoay Irma,

a sz&fekshafwmcL
kofvtciht

1938, az általános mm felendülés jenjében.
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L A P'O K

t e a e s t . ,-s E délyl K-irp.U Egyoi^-.uir 23 M,
-íi'i.t Cíi-'.i C-öfiO. i í f o y o
Hj-ji az Eu- 'pa
é'.tarm^pn.
t.
so
r«ndiri
'^r.-i
Ak k ipariyasol vamjaikat visszaatljtík
k»ri« váiosn
ei" v d Ve
m«!>re tnrlsiá-nfc n u / n
köíSn^ger.-íir «tiwa téntoeatásá*. A twist* ^yí"»0-et
s igy nem folytatjuk mesterségüket, fogl»lko~áeukut kötelesek bejeestoni a kontrolon hivatal- -a/yszertt r-redmájy^kPt nsntM M váro«utk e-s a« f-géíí
|d«"gí»B forgalmin** felvlrâţozifitâse körlil a tgv
nál ax ado tőrle.e vege.t. Ebhet a bejeienteshez
icojférdarolik a l" C -?Bé> 9 obb körű ttoogstáBt.
arükséges egy igazolvany az iparkamarától, ha mottón
«

Tudnivalók

adóügyben.

— E. K E

Posztóéi pök, fél- és magasszáruak
érke/.t«k, olcsón beszerezhető,
D^f* mig a keszlet tart ^Wtt
Keztyü Királynő oegnél

_
,3

G r o B B b e r g Franciska.
cig be volt jegyez**, amennyiben pedig nem volt
— OyomorfsjM, F^ir-k: dí-, roa«B entá*ssé>s
& kamuiauál b^gyee s, akkor igazolvany atioifei'uvódá-, pb. du'^c, hányinjí' r, vérj-yomáa, ope ós «
a hatoseg'ol, aboaiian at ípangavoivanyt annak ideA tömeti (ciiKjaBati.i«\bO rom. kat. kántori
bó'cpatorr.» rrrdeüan^í.'irpiné?, teli"? gyóg.tniast n>ujt
jén kivette. Jelenleg ebben az esetben a munka-n
állaara
palyaaatot hirdetünK.
Dr.
Foldja
féle
SOLVO
pirula,
Dr
Fo:rtei
gyógyitam-ra igazolványa stüksóges az tdotörlsB ke2 10
szertár:-,
And.
"
Jsvadiicm:
«) lakaa, kerUel és meiléképülítekresetül vitelebez. Akik ezeket az igazolványokat
roz< ás 300 véka zab piaci ar.\ év— An erdőőr azerenosétleneége. M-grendltő szsren- feel; b) 120
nem.mellékeük, az ndütőrlését nem viszik kereteiül.
osétlenség ildozsta lett » napokban Moţ n Ioan uluceangheor- .-trtgy-dea u ólazos róasieuzoan i c) 7 hold ajiatá,
Január 31-ly be kell nyújtani az uj adó- eniai (os ksz»ntgyörSyi) hatósági íő^riü&r. A mlndnnki íltai3 hold ka^Brtló; 34 terii tiiaífa ó« Btoia «tó. 5000 iej;
közilsztekthen Ailó lóütdöö t valansi ügy m'»" behívatta leletvallomásokat.
teBse, a clnoB&nina t!nl (oslkazeetnurtonO etdŐgoDdnok'^;. — r) fv.asi éa bgeitetéa.
Jíotln szekéren tette meg az utat Nyirő Petor gazdával Hylrö
Ki>te!ea4vge: az össjsb kántori teendők végzásp,
Az 1938/39 év te szóio adóval'omások benyújült és a lovakut h.jcotta, a föurdőőr ped-g a hitalsó ülétási i deie ln38 január 1tói 1938 janvar 31-ig tortelöl
sen helyezked -tt el, lába közé ogva fegyverét Ltközbei Nyí- hitoi:t.tîaB a kijiHÖit osztályokban, éiek hs zenekar
Nagy vállalatok iebrunt 28 ig, ve zvenytár-rit Irtózatos dörrenés rázta kl a széké,-zö géssz kott egyhargaa népművelési és társadalmi munkákoan sessságok epnlis 30 lg merlegük elkoszitese utan sásából. Ijedtében hátrafordulva, a szerencsétlen foar-oör holt- <&díez*--.
testé találta magival ízembao, kinek lejét a gyilkos golyó
kötelesek adovaltomasaikatbenyujteoi. Ujabb határP.iíyázui határidő 1838 évi január hó 23,
szétronos >lta. Nyi-ő halálos íémflletében a osendörséghuz hajidőt nem engedélyeznek.
tatott, ahol Vizsgálat alá vették az Ogyat. Minthogy a közbe- mikor n pr^bti >e aaflg'-ar^m.
cslllésben átló euibarnek semmi oka nom volt az öngyilkosságra,
Ai altá-m M pli paki »iő:ráü ezjriat c-sak tanítói
Kik kötelesek adóvallomást benyújtani'.'
véletlen sz-jrenoaétl-naégre gondoluak. melyet a láb között
Köteletek adóvaliomast becj ujic.üí atok.ak-tartott logyver elsülése Idézett e é. A jobb sorsra érdeme» ükievj.l.íi hí ró kántorom pilyázhataav.
ket éienkint adóztatnak meg: iparosok (meseriaş,ember haiáia Iránt egész Havasalján nagy részvét nyllváEgyháatanáoi.
nolt meg.
iudustna>) malmok, korcsmárosok, vendéglősök,
—
Botrényoi
időközi
blzottaég-beiktatás
Folyó
hó
Publicaţiune.
szállodások s áltálában miudezok a kereskedők11-én Iktatták be Atirftseni (Menaség) község uj Időközi bizottes közkereseti társaságok, resivenv társasagok ésságát. A bizottság elnöke Dénes József gazdálkodó. A beiktaCoaipoaeaoi'rt'Ul ooccuaai Topiiţtt-Ciuc va
szíttad foglulkoiasuek (ügyvedek, orvosok, fogátás egyetlen eseménye Ionic* Vlihail állam! elemi Iskolai Igazszok, mer bökök, epitestek, újságírók, zenésnek,gató botrányos viselkedése volt. kl az Időközi blzottsAg által vinde prin iicr&ţia pujucâ cu ofer:e ucnau
Karácsony litván b.rót kiutasította a községházáról. siciLtto, ia ziu* ao 3 0 I « n a a r i e 1 9 3 8 o r a
müveszex, papok, babak, stb), akik kőzsegekbon leváltott
KaráosOLy éveken ke észtül lelkiismeretesen vezette a község
vagy varosokban luknak. Termés-/etesen ezek közút
ügyeit s igy az Igazgató fellépése nagy visszatetszést szült a IO d i m , Ia Iocâ ui primariai din Top ţi Ciuc,
azok, bí,k Lem escek a patent* fizuba « azok, lakósság körében, lonic&arnuk különben -ez nem elBÓ Bzernplése. 160 w. cui. îema-j d<3 brad bu:uoi. la z.<ua
— Hegverte aEomiaódaisaonyát. Barba Pétemé bltiazl
akiknek pt-ientu tixajuk, illetve annak 3 ave 1938
békást asszony {eljelentéit tett a csendőrségen szomszédja, licitaţiei aa va face şi iiciUliu orala. Condiţ.u
martiu« 31-eu lejár.
Ioan ellen, kl ok nélkül elverte. Eljárás indult a vere- uile (19 licitoţie se pot vedea la preşedintele
lügetlan tulajdonosok is kötelesek adovailo- Pop
kedd ellen.
mást benyújtani, mint szállodások, albérlők, tioun- — Államelenea izgatás. Ej a divatos betegség még co jjpjgesor-iiu'ui.
poa szobákat kiadok, amit nyilvántartanak a pénz mindig hat az alsóbbrendű hatósági köz igékre Laenta F.or ja
Topliţt Ciuc, ia 15 kDuarie 1938.
eni (midófalvi) v.sutl mankás 1« feljelentette a osendő.ügynél, bevaiiva a ntve', loglalkozasat s a fizetett Hicu
ségtn Oki Béni madéfa.'vi lakó-t, mert az szerinte a Jlleger
Osedő Emoric
lakbeit.
István korcsaiájában államellenes és felaégaéitő kifejezéseket
Kereskedelemből, iparból (industrie, meserie),
használt. A csendőrség a f -ljelentés alapján Oltlt le is tartózprea. comp.
szabad loglalko-jatbol s egyéb nem kereskedelmitatta és átadta az ügyeszs'gnek.
foglmkozasbol s^arinazo jóvedalmet a 4 ej nyom- — Sajér javára sáfárkodott a n b zott juhokkal. A
Hirdetmény.
gaziáknal szokás, ho?y jahaikat öss^etsapva, rábízzák
taivaDjou kell bevallani, iparosok, koteskedök, székely
Top-iJa-Cmc közbirtokossága nyilvános SÍO• gy jahaszra és tavasztól őszig kihajtatják a havasokba Oláh
akik be vaocuk jegyezve es pontos könyveket Gyö gy banoo (básUl'alvi) jnhasz is ott őrizte több osekefalvl '2a ziíríirjtabnh arverfcsi-11 1938 evi januar
vetetnek 4 bis. Jogatlaniial a 3 ne szamua. Atgaz^a jnhalt. A cél beálltával azután hazahozta az állatokat s
megb.zóival els/.ámolt U.klós dándor és Veress Qábor gaziák üó 30 áa délelőtt 10órakorTapii^-Ciucja
mgatlatok terheit április 1-lói rzujus 15 lg minden
8
azonKan cagy h.áuy matatkozott, amit
évben be kell jelenteni. AíOkut, akik VailomM jDhallotnányában
pásztor azzal igyekezett igazulul. hogy a fark: sok a nyáron t primiriaa mad 16«j qí feayö ^tímbfát. Areyujttnak be, megb.vi*k az ndoai-gallapito tarkárt tettek rz állatokban. A ké g>-zdájak n-.m nagyon tetszett v^ráái f'aHito ek inuliro c elnöknél meg udgyalusra, akik nem hduak bs vallomást, azoknakez a káittevesü után* jártak a dolognak, igy aztán rájöttek, Uaió<.
hogy Oláh a juhok íilléa levő jegyeket megváltoztatta n t
az adojat hivatalból állapítják meg s ai előirt inhoKat
Topliţu-Ciuc, 1938 jstuuár 15-én.
megtutotta magának. A ossz sáfár ellen vagyon sík
bünteteseket alkalmazzák,

Pályázati hirdetés.

kasztás miatt eljárást Indítottak.
— Alapta an állame l e ^ i izgatásl vádak. Minél söté1 - 2
teDb szakaiékot vág közötiüak a gyülö et, aanál gyakrabban
bírt. einoK.
szerepelnek a bíróságok napi müso án az államellenes izgatás
koholmáuyos vádjával megharco'.t emberek. A sötétség jó le
— Anyakönyvi hirek. A varcai aayakOuyvi pel az alattomos feijeientgetók számára s a legvadabb jelaza.
hivataliéi 1937 tv ut a a töveikbíó bejegyzett** uc- vakkal dolcozó politikai koiterizedés-k esek tápo*. adnak ann>k
J
tenieţ.: Kj[;«;-jU 35 ház»c3ag. Meghalt** 63 an, ebbó. a pár rövid lnte 1-genoláju embernek, akik ilyesmivel minién 5 V a r r ó e r é p o l s ,
'oglulkoznak. — A héten Bá'int Vilmos tomestl (r.alk35 feifi us 26 nő. Biíi-ír^k 81 en, ebből 31 flu, 32 faluban
ICaráispábrolc,
?
bzenttamási pl"br.ncs és Ág o ton Andjás községi b ró kerültek 3
ibdoy, 6 löciaayiviea fiu, 5 törvény tslen leány, 3 aaivi.a liolyt törvéuyiszek elé A váj m ndkettőjük ellen: tomplom- 5
^.Ucatrészelc
?
Biüiei it fiu ea 4 hiíiva szUietett ie&ny.
t an és azon kl cüi Izgatják a r.ép t az áll.-.m és a többségi
Ca-jrere
i
e
I
e
o
c
s
I
I
e
<7
ellen. A két '.állott már a kihallgatáskor visszanta
— Meghív ö. A .Román Város Kerjazi" mer- lakósság
sitotti a terhire rótt büncs 1-kményt, ami valószínűleg üzecurea-c.uci ti 'it egy .esti koztudoma&ra húzza, hogy evi mélyes ho«zut takaró koholmány AZ ügy alaptalan voltári ** Caiksaereda-BI -Oino. Dr Zalr&eida T^atnáioV hál
rendje jtó£gyuie»«> 1938 avi j^ciuar ho 23 as, vasárnap jellemző, hogy Cordul án helyettes ügyész vádbeszéilében ría)—28
H
d. e. 11 órakor fogja megtartani a PíolcCiu.ác, terve niut^tiitt az ilyen fe'jelentásek mögött megh izódó egyéni ér- tí
dekek
gánosvetéselre
s
a
vádlottak
ielmenté
ét
kérte.
A
bíróság
as ósskob tagok Btives mogjeioneaoi. Targysoiozat: a kért felmentést azonnxl m"g ls adta.
1. Beaz&zioio a vaJBnzimaayoak 1937 evbtu iitfejieii
_ — Hivatalos bélyegaóket osak aa állami péniverde E g y f ü s a e r ü x l e t b e r e n d e s é a t k e r e s e k m e g v e oiukod iaerői ea sz 1937 evi azâmadaB előterjesztése. készithet.
Az utóbbi időben m ndegyre terjedd h vatalos Irat e i r e . Ajanlatok lapuak k i a d ó h i v a t a l o n sűidendőz.
1. Kuiü^feiek. — Aaon eactbtn, h.-* a tagot m. gleie.ő tok himlHltásának megakadályozása e-dekében a belügyminiszbzamiao nem Jaibiinenek meg, a kaagyü.es 1938 t-vi térium ( lrendelte, hogy állam;, megyei és községi hatóságok
jui'O .r bo 30 an lesa megtartva. Mcrcureu-Ciuo, 1938 bé yegzőket csak aa áll-ml pénzver 'énéi rendé hrtnek. Az a) Jtt'arnf^w tt ~w ww w w w
bélyegzők domború nyomásnak lesznek. A rende etet a belügy- • ^ M M V A m ^ ^ m M U M U M v M U M M»na
evi j-BUai bo 8 ón.
E.nök : Adeiina Pace cu.
U i
minlsz'eiituu november hó 13-án adta kl * annak érvénye feb— Si verseny a Satuban januar 23—24-en. ruá- 13-tól kezlődlk. E naptól kezdve aztán a bélyegzőkészítő
Is á!Uml ellenoizis al-tt áll-nak majd s a endulettől
Ambbr a ho-vitiaonyok meg u t m eiegeudót ei-vtrseuy üzemek
>aló legcsekélyebb e!téré«nél 5000 lejre bünteth tők lesznek
megtartásához, aoban ar< menyben, hugy miként tava y A
rendelet k moüdja továbbá, ho. y nj bé'yegző készítő üzemek
tla aapoakéat aj forrnak oloaó
ia, uioiaú napokjan meg ieeaik a aau.B4g»B hómenuyi- talaidonoyai és alkalmazottal az állami pénzverdékhez mago- | |
Bög, helybeli tunsia egye6liletünk a ai v*r.en>t 1938 kat február 13 ig bejei nteni tartoznak.
árbua, m a g t a k l -n
w
ew jaiiUir hó 23—24 ere liiste ti és aa eiőíeeutó
— Hírek a betegsegWyaő pónat&rtol. A helyi

Csedó Imre

KÜLÖNFÉLÉK.

% MODELL KALAPOK *

K VBNCZBL TANÁRNKNÁL K
munkalatodat megacadotte.
boteuaegelyzA p»Dztér felmvja az érdekelt lparoaok es lk
Ugraaott kéirtliak niad*a>
Program: J^uár 23-án vasárnap d. e. 10 órakor kereskedő xfi'yolmét, bogy a biztoBitáal belyegeket a
î u a â afli kalapok aiiőrsadt
Itsikió-feteeny a Nagy-Bomiyorói a Butáig.
lob*lő legoRirycbb ponto^sí-ggal ragasszak be a nyuţ'a- K u
aayag hoaiaadáBáTal. Kalaptfc
a p<rzUr közegül állandó ellenőrző pl I
Dá utan 2 órakor u4rj-v<jratny, ameijre Braşov kocvvnkbo,
Itatakltiaa a legrövidebb ldó alatt.
hirea ugró bajcoasl kcaUi sokan Ígérteitek varoóuikba kbiu:on vsnn*k éa ujsbb utasltáBaie értelmébea szi- M
Igy Klompí, Dressaandi, Qjdri, Juha.-z, Zlraagya etb." gorú bttnt'-íós-.lkel rójják mpg a köKenségUkről m«g- ff Mercurea-Oluo, I. O. Bratlaaa (OliiuaC
f;ledke»őket. U?yanc.--lrfijy.ilmeztet a p>oatár min- J^ aiiun>-uoo» 111. as., a Bórhaa köaeieben.
Aa ugró-verseny utan akadály-verseny.
d tikit, hogy t ö a ^ i hszról házra jirva, sziioru n
Este BE Europa-étteremben tea-eat. A tea-es'ei ellenőrzi * a háíiBrhti aikaírnizoitakftt is, akidnek
megtanjak meg abbon az esetben ia, ba a versenv bejelentíso azitt n kötele76 a a b^jelettéB e mu'asz
elmaradna, a rosBB időjárás miatt.
tána ípp n olyan aulvos követkerménveket von mag*
Január 24-én (auukaszüneO, délelőtt 10 órakor után mint «« Ipari njU32ré°i)k biz<osi<á3ának -sntében.
luto-venieny.
D. u. 2 úrakor gyarmek-vorí-eny a Bu á E« elü-uőfzíflt az utóbbi időben órkezott rendeletek
baD
- — A Wer®ekek róscáre caak könnjtt leUkló- éB»rőa»a me^szleorltották p ezért a pénztár jóniőre
asadály-verbeny less. Nagyon örvendeteB lenn?, ba a flfyelmpztet mindanklt, bo^y ily Irányú köteleaettBégeli
oonservatoriumi módszer
városi atiózon zivül a vldekiek, aton a falual-gyerma- idejében rendeaae, nehogy kellemetlenségei legyenek
aierint, j u t a n y o a a n ad:
kek IB reazt vennének a veraenyer, ahogy aa más emiatt.
Bzekelyfoldl varosainkban ls Bzokasoa.
S
P
E
E
NOZ GIZI, M.-Oluc.
— Bi-tea a> Earóptban vasárnap, 1938 évi
Str. I. Q. Duoa (QimnáBlnm-aooa) 180.
Janmr hó 23-an.
— Halálozás. Öív. Albert Józsefné Bzttl. Miklós
„OBIÉI L A P O K "
Terézia 86 éves korában, jasuár hó 8 án mezhalt
Politikai,
közgazdasági
éa ••éptrodalml hetilap
Clucao!—C-ti cneifabán. E hunytat 5 gyermeke 5
auznuii
vek é. gé|)lria tQdisa kötelezi. P ^ r z S . t á Z n é k ü l ^ ^ V utolja. 12 dédunokája és nngyszâmu rokonság gyá
&geu ívre
Let ieu
félévre
. . 80 i u É ^ U ^ ^ r 1
^^gzettek F zetéa a kSayv* 151
illfcaért 31236 l«j, m.g . titkiil-ir.niroal 29448 lej évente
Negyedévre . . 40.Küllőidre agyéra*, 864 —
1
Köaaónetnyilvánitáa
Uicdazoknak,
akik
f
a
«üadea r . U ' j . f
falejthetetlen farj m és dráta édesapám elhunyta alkal- Példányonkénti ára 3 Lei.
Hlidetéal dijak a lagoloaóbbu nimUUtBak.
mából a minket ért fájdalmat réBavótttkkel enyhíteni
Kéilratok n«m adatnak viaaaa.
S S t ^ W t i Z4i S
r f e i i i - b e m o n d * , , u.r.nt - V l ^ o Igyekeatok, ezúton monduck háláa köszönetet.
Nyílttéri kOaleaáayak dtla aoionklnt ÍM 28.—
^ Ü ^ ^ * 8 1
mia»» «ljbiat indított ePene.
flay-_faonrar Győrgyné is leánya
Kiadóhivatalt Hereurea-Oluo, Strada I. O. Bratlanu M
S*f««tett Vékái M i p h ^ m , U m m * 4 l » n
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