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felhívásban kéri az Srdély területén élő mtdártolltól örökölt természetüket la. Ahány ember,
Az Erdelí-Banat-Bücovína-i bailirottaitak
rokkant tiszteket, altiízteket
és megannyi jeliem. A madárvilág össse-vlsssaságáDak
tiszti özvegyeket, akiinek nyugdijai nincse- ;arka színei kiütköztek aa emberek természetében. S
madarak között uralkodik aa erejében büaake
— a Minlszterelnöt előtnek
. még egységesítve bogy tiz nap alatt ahogy aragadoz)
karvaly, a ravasz vércse a a dögre<4aa, a

Január 27-én délelőtt Ooga Oetavian mi- jelentsék be adataikat lészegh Viktor Mercu-leső keselyt*, ugy következett be aa elosstódáa aa
nisaterelnök kihallgatáson fogad a az erdélyi, rea Ciuc. jud. Ciuc cinére. Közlendő: név, emberek között.
Minél többen tanulták meg a betűvetést, annál
bánáti és bukovinai hadirokkantak tiz tagu rangfokozat, lakhely es a jelenlegi nyugdíj
öhb
karvalytermészetet
vetett fölscinre a kicsiny acélösszege.
küldöttségét. A kihallgatást Suciu Anton rokkaui
pap'rra rögzített gondolat. Minél tovább haladt
Felhívjuk az cl ; .<eltek ügyelmét, hogytollal
főhadnagy, a csatolt területek rokkant egyesüh világ, annál jobb»n szaporodtak a toll ragadozói s
letének elnöke készítette elő a részt vettek a közös érdekben töu:nő megmozdulásaink jsek nyomát a prédára leső keselyük. S csak elvétve
az eudencián Socol őrnagy (Făgăraş), Reszegh költségeit husz esztendő óta egy pár lelkes a-írtd közöttünk egy-sgy fecske, aki érzi a tollal járó
Viktor (M. C.uc), Bogdán Rajcs Andor, .Bakó ember \ iseli. Ettől azi is várni, hogy nagy felelősséget, amit aa alsó lúdtoll Írott bibliája a toll
Ferencz (Treiecaunc), Tompa (Braşov), PopüBCU számú értdeklődésre saját zsebére levelezzen harcomínak Irányjelzőül előirt.
Padig az az első lúdtoll kötelez. A toll első u>ja
Vasiie és Ruasindelariu Val< r (Rădăuţi), Dr. nem lehet. A jövőben tehát legalább válasz- a szentírás
lapjait szántotta papirra. As első könyvbélyeget
kérünk.
O.'za I J3if (Someş), Vussek Ambroaie (Cernauţ).
nek, aa örök utmutatónak viasza kell térnie közénk.
Végül pedig arra kérjük az Erdély terűHtbent
Qoga miniszterelnök a rokkantak küldöttsua fata libeili — a könyveknek ls megvan a
ségét kitüntető szivélyességgel fogadta s érző létén megjelenő lap torsainkat, hogy jelen uiiguí életútja. E^yik tovább él, másikat asonnal elfelejtik, még ha világrengető nagy port var ls fel. A
szívvel hallgatta végig Suc u Anton és R*szegh felhívásunkat sürgősej átvenni sziveskedje •«
•rutei tan« nem ez utöobiból való. Azt Bárba tiporVutor rokkant főhadnagyoknak bcsztdeit, a- nek, hogy az érdekeltek adataikat tiz naponnaijáfc,
itgyUrhetik pillanatnyira a karvalyok, de a
melyakben rámutattak a csatolt területek hadi belül hozzánk eljuttathassák.
kapitoliumi szent lud tisztasága mindig vlseznér belé
a uj élettartamot ad neki, nem engedi keBelyük prérokkantjainak busz esztendős sérelmeire.
dájául. L ihat vihsr, lehot pusztulás, de aa elBŐ lúdtoll
Suciu Anton szövetségi elnök ismertette
által papírba vésett saeretet napaugara ugyís ntat tör
a Miniszterelnökkel, hogy a csatolt területea gyűlölködés felhőin által s uralkodni fog aa emberi
ken élő hadirokkant tiszteknek, altiszteknek,
A madaraknak ez & turcia 0ih0£Óke OBgyoa m»gy lelkek fölött.
özvegyeiknek nyugdijagyét a román kormányok utat tett m>*K. H > uţy ráiiuzUnk a szürke verébre,
mind a mai napig nem egységesítették- Rá- csak arra a meleg pitiére goudoiuak, amiről ugy ismemu-atott arra a két évtizedes küzdelemre, rünk a gazdájára, mint néne'»y aaib^rról a barátjára.
títöL- ÉS KÜLFÖLD.
a szürke verábtól a cifra p&ptgátyig olyan BOkfeie
atnalyaak minden erőfojzitése süket fülekre S
—
A
választójogi törvány módoaitaas ellen beadott
lurcsteága van a madár to>lai3>nax, mlo; az emberi
a központi v&lasztási bizottság lutirgyalta. —
t*láU. VazoUa a rokkant legénység helyzetét jeliemnek. S a mnd«rruha tarkíu ágs «s nmbarl jeikm fellebbezésükül
Mint ismerotes, a kormány rendeletileg megváltoztatta a válasza különösen a hadiözvegyek nyomorúságát, tarkaságával is össaefüggóstis hoztutó. KizöUüak is tási jeleket és a 40 százalékos prémium osökkentését ls renaton akarti ke esztill vinai, miáltal tobb esélye lett
összefogva a kérdőt, arra kérte a Miniszter- épugy megvannak a karvalyos: s a vércsák, mint a dcletl
volna a választásokon. A választásokkal kaposolatosan Manta
madértAroadalombui.
Hót
f.jgyüiKltben
í
h
egyegiÓk
elnököt, hogy az átnyújtott memoraudumbau
tiy :la, a neuizetl parasztpárt elnöke két íalebbezésl adott be
Az emberi tártitdt OEüu). is m^gvaon^k a a kOzpontl választási bizo taágnoz Egyet a llstaletételnél elfosilahak szerint tegyen igazságot a világháború vagyunk.
maga szerbe verebei, aki«itt kitűző ít magából. C.»k kö.etstt szabálytalauságok miatt, egyet pedig a választól töráldozatainak.
módosítása miatt. A íelebb zeseket letárgyaló bizottság
ípp-n mHdárébnál nugyobb & demalrnch*, mint ml- vény
listalptitelnél elfogadta U.tnla érvelését és a nemzeti parasztEiu:an Részegh Viktor következő szava oaiunh Mert ctt sz ?g\foTtna rub>zstn»k cem Igen apárt
listájának orszagjsan a 3->k he yet Ítélte oda. A választót'r. icija», h:e-.** ; 6
m. A^'«dai^ikér- jogi .j:
kat iutezte a Miniszterelnökhöz :
vouuyö aapuso.atos' a Iklaaia kifejtette hogy kjtinányrendeUttei
alapvető törvényt módosítani nem lehet, mert
A világháborúnak a csatolt terű etekeu désekben áronban íjfriú n^gy az egyetértés az egyform.i az nem birjailyen
a pailament jóváhagyását. Bizonyítékai felhozta
rubázatuak
között,
pénzügyi
baj
Mi
pedg,
hála
Istennek
ólő áldozatai vagyunk. A hadicsonkaaagig meg- (nondnnák ők) nincsenek.
>zt is, hogy a hberálispárt kormányozott ugyan rendeletekkel,
de ezt a parlament jóváhagyása atán cselekedte és osak pénzvárt ember egész lelkével és őszintesegével
D j ennyi elóg is a m.idarabból, m^rtnem kertünk ügyi téren alkalmazta ezt a móiszert, Fdiebbezéaét a bizottállítjuk, hogy jó polgárai vagyunk ennek a tőlük engedélyt arra, hogy kikiabáljuk ezt a köztük ság hdlybeuh.gyta.
„Min jent a hazáért" párt országosan vess részt a
nagy jogegyenlőséget. M nfent c«Ví a toiiu'. községiA vsiasat«sokon.
fű dnek, amelyet a sors közös hazánknak jelölt uralgó
r
A „Mmaent a hazaért" párt vesetósége
t.
d;ii
el.
Az
a
furc**,
sokszínű
ti^aró,
mely
önkéntemeg Eiuek ducá a husz esztendeje kijátszanak
ulba.aroz.a, hogy a megyei és kBzségl t&náosválasztásokon az
lenül
ls
oszünkbo
ju
tatta
az
emberi
j*li-m
sokfele
országbuL részt vesz. Ez lesz az elsó alkalom, amikor
jógiinkból. Mi, akik a becsületes kötelesség *égét. M rt nagyon gyskran az is a tollon keroszttii ügoaz
a pátt résztvesz ezdken a választásokon. Így valószínű, hogy
teijeaicea mártírjai vagyunk, két évtizede a ütközik hl. Valamikor n^jjon róít-D uţyncis, am'fcor nálunk is leteszik listáikat, ha nem ls mindenütt, de a megye
iegmogalázóbb paragrafusharcot kellett foiytas »z írás tudás nemcsak művessel, dj nngy kéaiigy -a- egyes Aközségeiben.
nemetorsiágl katho'ikus üldözés méretei egyre
eui azokkal a bizalmatlan igyekezetekkel séget Igénylő mesterség volt, valakinek uízábo jut itt, erősödnek,
ismeretes az az akoló, melyet a német kathollkns
bogy
ezen
Begiteni,
könnyíteni
keib
n».
N-m
tudira,
egyház a hitlerizmas aj pogány tan* ellen kezdett. A kathollnemben, amelyek egészen érthetetlenül el
kns papság erélyes feUépésénak első vUszahitáaa abban nyUkl
volt.
Nim
ls
fontos
Lehetett
daróckámzsáju,
tüdővitázzák tőlünk legszentebb jogainkat. — öiinte vésztől sorvsdó, láztól szikkadt ko'ostorlakö. dj ^fujy vánalt, ho&-y taaatjával lógták pOrba és Ítélték el a kathollkns
különböző ocsmány vádak alapján. Mint a rádió jelenti,
bizf.'ommal jöttünk — folytatta beszédet Ri- leh&telt misztikumba rejtőző, természetlmédi pjgary pipokat
Hilldr kancellár rendeletileg betiltotta az összes bajor kath.
sz^gh Viktor — a nemzeii ujjáébredcs fjéhez főp.ip le. Egy bizonyos, hogy jót nk^r. Az Irán mtiví- itjusági
egyesületek működését és feloszlatta ai egyesületeket.
DgyanoBik ujabb h rek szerint a német kormány megtiltotta
Üogtt OUaviánhoz Ugy érezzük, hogy Ö meg szetot akarta terjeszteni a hozzá hasonlók közölt s eire alattvalóinak,
hogy a BudapEStea rendezendő enehorlsztlkas
legslka'matabbnak t-i álta a szs id
erti a hadirokkantaknak szenvedésekben meg- legcélszerűbbnek,
hófehér ludak tollát. Addig faragt>>, vágtn, pr^bálto a világkongressz ison résztvegyenek.
tisztult lelkét. Meg fogja érteni, hogy kérésünk- nosszu, frhor azárnvtoü-ífes'-, amíg bihoziák a csáp, c tkA kormány nem engedélyed a katonai Jellegfl alakulaton HBarveseset. A kormány kedd esti minisztertanácsa
nek magas erköcsi alapja v»n es a köteles dás, miivésslen blrojzolt betűt a p^pirussoa.
kiinonvioita, hogy semmiiéie katonai jellegű alakulat szervea- g toljeaitéa szimbólumává vált h&dicaonkaBág
zdiet nem engeueiyjzi. Aiendelettcl kaposo atosan nyilatkozott
B
zonyára
tisztában
volt
korznkalkoiá
f.
lfed^z^Gyala a parasztpárt elnökx Is, kl ntalt arra, hogy a
megbecsülése a kormány építő programjából sének jelentőségével s szlnto beleélem magam a hely- Mania
törvényesség betartásában a kormánynak kell jó példát matatni.
nem hiányozhat.
afctíbp, amint látom azt a lázas örömet, smit a szentírás AmeiiiiyiDon a kormány nem oszlatja fel a lándzsás szervezeagy a nimzeti parasztpárt ls tovább fogja folytatni a
Goga miniszterelnök látható megindultság- első lúdtoll as másolatának elkésiüt^kor érzett. U isten teket,
pa asztgardák szervezését, melyek „Manla Gyula gárdái" nevet
gal vette tudomásul az előadóit sérelmeket. milyen öröm is lehetett az, amikor elgondolta, kogy fognak vlsolnl.
terjeszteni lehet a földón a szeretetet, az cm
As olass repülök sikere. Bruno MossoUni, a duos fia
Válaszában klasszikus megfogalmazásban biz- ezíntul
bt-rlség jobb jövőjében való hitat, az Istenember sséjá Bisev repülő ezredes és UusootHlU százados kíséretében Rómátosította a küldöttség tagjait, hogy átérezte és ból elhangzott szent Igéket. S miiven Bzertncsés ötlet ból Rio de Jan^rl"ba repült. A három gép közül Bruno liussoé< Bisev ezredes gépe 14 óra alatt tett9 meg az 5330 km.-es
megértette a hadirokkantaknak becsületes aka volt mlnd-hez a legjámborabb madáraak, az örökbec>ü liul
utat, mlg Uusooselil kapitány leszállni kényszerült a oél közerásoktól áthatott éB igazbágot kereső lelkét. rimai ku túrát az utókor Bzámara m; gmfen ó sz«nt lében. Brazília fővárosában óriási lelkesedéssel fogadták a bátor repülőket és a repülés sikerének eredményekép elhatározArra kérte a küldöttséget, hogy legrövi- udat nak a gondolatok tisztaságát jelképező szüzl ták,
hogy rendszeres repülőjáratot állítanak be Róma és Rio
fohér-tolla.
debb időn belül juttasBa el hozzá azoknak a
de Janeiro között.
S
a
lúdtoll
meg
la
maradt
ennek.
SzázadoVon
át.
névjegyzékét, akiknek nyugdijai még nincsenek De egyBE^r eztán fellázadt benne is bz ősi madírfaj
rendezve. Ennek a jegyzéknek alapján tájéko- sokféle tarkaságából vis^zamsradt c3cppnyi indulat.
zódik a szükséges összegről, amelyet a nyug- Bz a csöpp idegonrtég a hosszú fehér lud-oiiban a val
díj rendezés megkíván. És a pénzügyminisz- tozott aztán acéllá, mint a karvaly csőre. S a kis acél
aztán Ömlöttek a karvalyok, vércsék, dögro leső
a legjutányosabb árak mellett
terrel egyetértőleg a kérdést minden körülmé- tollból
hatalmas
kondorkeselyük,
hogy
elvégezzék
a
földön
is
nyek között rendezni fogja.
felvesz
pusztító munkájukat a szerencsétlen verebek között.
Ezeknek a megnyugtató kijelentéseknek
Ezernyi, tízezernyi, milliónyi acéltoll Bzülo'ctt a
eredményeként az erdélyi, bánáti, bukovinaivi'ágra és terjesztette az emb^rmlllíók hozott az irtarokkantak egyesülete elhatározta, bogy jelen tűi m művészetet, beléjük o't?» egvuttai ő^üktő; *
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mányos akadémia elhatároz, hogy W
^ ^ Í á S
, „ « / , . világot. A/. éveket cm Krisztus születésétől számit
ák g hanem 1!) 17-től, a lorrdalom kitörésétől. A Krisztus
születésétől a forradalomig Itelt időt kapitalista korszaknak
nevezik. A naptárból hiánozni toguak természateseu a
szentek nevei. A szombat nve Lenin, a vasárnapé h alin
s a többit a nevezetesebb irodalmárokról nevezik el. a
hónapok 30 naposak s minonik bónap egy-egy nevezetes
forradalmi eseményről lesz inevezve. Az újév november
7-ike, ugyanis ekkor tort kia forradalom.
Einberi gonoszság és i vetemültség! Minden Krisztusról beszél. A föld felett és old alatt. Győzelme nem kétséges. A szeretet é-i igazsij legySzi a fegyvereket.
P. Gábor Anasztáz.

Szamok és piÉlatol eiţ jubileummal kapcsolatban.

KÜLÖNFÉLÉK.

_ Köaségl tanáosválasBtáaok a megyében.
A csiki megyefőnökség a ianuar 6-éai kelt, 9 száma
királyi rendelet alapján, mely a regi községi tanácsoEzelőtt néhány évvel Gorbach József Bécsbe meut
avval a szándékkal, hogy az istentelen propaganda által
kat feloízlatottnak nyilvánította, kiírta a megye kozmegtévesztett és elvakított munkástömegeket az egyházba
ségeiben as uj községi tanácsok megválasztásának
visszaterelje. Hogy célját miuél könnyebben megvalósíthassa,
httálnwiait és pedig: Pabruir hó 23 án választanak
már az els3 perctől kezdve a legeredményesebb eszköznek
a következő közfigek: Topllta-C.uc, Misentea, Lalicenl,
a sajtó mutatkozott. Érdekes tervvel foglalkozott. UjságJigodln. Sancaleal. Vrab.a, M.daras DmesU, Jacoalapitási terven törte a fajét. Elhatározta, hogy olyan újsáCaslaul-Nou, Imper, Btncu Clc.u Cetatula.
got tog alapítani, amelyet olcsóságánál fogva a legszegényebb
Fabruár
24 ón: Jo«nl, Cu-n»ni, Chlienl Smenl Vosemberek is meg tudnak venui. Üarabonkint «0 bani árat
lobeni, Valea Btramba, Hídow, Dimuc, R.cu' Vacaállapított meg. A nyomdatechoikában járatos szakemberek
raatl, G*rciu. Tulghes, Qiilmesfaget. Luncz-dí jos. A
a tervet megvalósíthatatlannak tartották. Mivel ez a terveválasztás mindenütt a községházán történik, reggel
zett összeg szerintük még a papir és posta költségeit is
8 órai kezdettel ós befajezhető leghamarább dó uttni
alig fedezik. Ennek ellenére Gorbach atya tervétől nem állott
3 órakor abban az esetben, ha több választó nem
el. Atyai örökségét mind erre a célra szentelte. S tervezett
lalentkezne. Jalöiéseket a bíróságnál keil letannl legújságját megalapította. Újságjának cime először szokatlan
Mit
is
csinál
a
tirisztikai
hivatal?
később a /áU3Ztást megelőző 8 munkanappal, ket pélvolt: „Zu digroschenblatt" - ma már togalom. tíeteukint
Időszerű kérdés ea náma éppan minálunk, ahol dánybin, a jelöltek vagy nnghatalmszottjalk által. A
egy-egy kiadvány elérte az 50,000 példáuyszámot, maj később a ÍIIO.IJOÜ éa a 250000. Újságjának cikkei a munkás- lépésről lépesre találunk sioritelepsíet, melyek töme- választásra vonatkoaó osstiegas falabbazések baadhatömegekre nagyhatást gyasoroltak. Visszhangra találtak a gestől vonzanák a lüi aputokat kedvelő idegenedet. tók a válaBstáa kiírásától egéssen az eredmény klh rmuukásszi vekben a ez biztosította elgondolása és munkája Tusnafiirdő es Calkszaradaski-fjiapai, korcsolyapályát, datéséig a választást levezető biróhoi. Aa újonnan
reményen telüli sikerét. A siker láttán felbuzdult Gorbach. jHgnorontlliő markősései, tf/ergyó ós a gyilkostól íor- megválasztott tnnácaok alakulását azok jóváhagyása
S elkezdett telkeket vásárolni Bécs külváros negyedeiben, cio;y a versenyek mtnd asi a cait szolgálnák, hogy a után a megyefőnőkBég külön meghívóban közli.
hugy azokra templomokat építhessen. 1U31 május elsején nyáron aaepan kifejlődött ctul idegenforgalmit a teii
— A haromaaekmegyei Prefektns látogakészült el a legelső a szegeny negyedekbe tervezett templo szezon alatt is magiarisak 3 ezt a uegyes-hivai Cilkmokból. Eddig hét ilyen templom készült el. Kettőnek az ornagoi asözditiia* magfaduió idagennal öröz időkre tása a Magyar Part ottani elnökendi. Dr. Cu ca
Iaau háromazéki m:gyefónök, M^nciu alispán társisáépítésén most fáradoznak. S mondanom sem kell, azt a megkedveltessek.
gábsn a mait hét folyamán udvariassági látogatást tett
rengeteg pénzt, amibe ezek a templomos kerültek, mind
As első maglepatés 7jsnádfirdí! érte, amikor a náró SzeatkareBzihy Bala háromezéki Magyar Part
az ujságalapból teremtette elő. Példája hatással volt más tarácsocyi jegynedvezmany iojarü uüta a villák Üresen
papokra is. ürömmel jöttek hozzá s vállalták vele a sze- maradtuk. A Kjzönság ugyinm>g Injait volna a többi 9iaökének Arcúi (árkoai) kastélyában. A megyefónöU
rény életmódot, s a lelkekért való áldozatos életet. A mun- 2 napos Ünnepre ls, de az lyeafeirá idaiásokat nagyon udvariassági gesztusa megyeszerte kedvező hatást válkába beletemetkezve észrevétlenül nevezetes dátumhoz érke- megdragUja a vasúti kedveimény elmaradása, amiről a tott ki.
zett Gorbach. Megérte 60 éves papi jubileumát. Ez alka— Polgár bál. Február 12-én rendezi meg vátasnadi vlua tuíajdonotoi ciak az utolsó parebon értelomból a muukások tömegei s magaa állású személyiségek
rosunk polgárság* n farsangnak hagyományos polgárjditez.
Huni
Bem
akarták,
bogy
ez
Így
van,
da
mikor
halmozták el szerencsekivánataikkai a munkában megdereseáilomaaíőaiksegen erdadődtek, a főniik a meglepő- báiját, a Közbirtokosság nagytermében. E/ről-évrs kiüett lelkipásztort.
dő >t vil(amia|donoBOknak Indiára adta, hogy jegyked- épül társad aimunkban ennek sz összejövetelnek családi
Elszorul az ember szive, amikor olvassa „Krisztus vezmeny niacs, mert a neazati turísztisai hivatal me- jellege éB szükségessége, amelynek jegyében olyan
Pária vadonjában" vagy az ebez hasonló tartalmú „Krisztust, gyei szarvezaie azt nem is serte. Bz a helyzet nálunk szöp sikkerrel ssokott lezajlani ez egész város kézkenyeret" ciuiü könyveket. Megdöbbenünk a nagy lélekinsé- is ts végig onoik a m.g/ének mindan t»ii sportra fogasa. Kerjilk közönségünket arra, hogy jegyezze e!ő
programmjaba ma is a fobruir 12-ikl polgár bált és
gen. Mintha az egész napon át táradozó üdvözítőt láinúk, asgyszűriien alkalmas vasuii állomásán.
aki éjjot nappá téve dolgozik B mondja: az aratás ugyan
Csak a napokban zajlóit la itt is egy országos lamog^Bsa azt a régi oz^-retettel.
sok, de a muukás kevés. Buzdítása a fülüukbe cseng: Kér- loliogii sül-verseny, ameiy ar.>ud;ző egyesületnek óriási
— Kiírt ik a mezőgazdasági kamarai vájétek az aratás úrit, hogy küldjön munkásokat az 0 ara- anyagi áldozatba os fáradságos munkába került, da a lasitásokat. A c^ikl moígyefőaöüség a 11841 szimu
tásába. Mert ilyen áldozatkész munkásokra van szügsége megöli* városi közönig támogatásán kívül egy szál (öldmivelásiigyi minlaztar uni vagzés alapján a mazóKrisztusnak. Apostolokra. Akik miudenüket, még az atyai idsgaa sem jött el a küiiioben uagy vonzerővel bíró g&zdaságl kamarai válatsiáBokat a megye területén
örökséget is a bitterjesztés oltárára teszik. Akiknek nem látványosságra, meri a v»eu(1 k«dvezmany elmaradása folyó évi fobruár 6 ra IrU kl. Minden községben váürügy a meggazdagodásra a Krisztus szolgálat. Xern kenyér- tetouK-san megdrágította a minden sport kedvelő ember laBítanak 1 rendes és 1 póttagot a 3—10 holdas gazkereset, nem állás, hanem hivatás.
raszere iíanepsaamba menő nagyszerű élményt. A gyil- dák közül (lehet fö d vagy erdőbirtokos esetleg gyűAz első századok vérpárás atmoszférájában milyen kosról korcsoiyaversennyol ls msjdaem hasonló eset mölcaterms.ő) Egy tagot ás egy pótta;ot a 10—15
csodálatosképpen terjed a kereszténység. A vérzivataros ióne:t Toíaa, ha a verseny! rendezői az utolsó p.TC no d*a gazd&z közül. Egy tagot éB egy póttagot az
idők az egyháztörténetem legdicsűbb napjai.
u:a ai^ njm futamodnak os ai nem járjak váiofui 50 holdsai njgyobb gszdak közül. Amennylbsn ezen
A lelkesedés már számtalanszor csodákat müveit. r .szard a jagj kedvezményt.
kategóriák közül egy hiányossá, ugy a többiek válaBzMa szintén erre vau szükség. Hiszen jó példakbau nem
tanak maguk közül megfelelő msnaylségben.
N)ki<
sikerült
yalamiiyen
u
oa-módon
ezt
elérni
szűkölködünk. Lelkesítő, világesemény számla meuő jelen- 4 a* nem is foauta hogyaa. Iikábu trra akarunk rámu— Diak-bil Bukarestben. A butarasti Koós
ségekkel találkozuuk az egybáz napról-uapra elért sikerei- t,\ ai, nogy e lap has^tijaic^ már a nyáron, a nemzeti
Ferenc Kar 1938 é;i február hó 20 án esta 9 órai
ken. Az elpogányobodott Euröpábau éppen ugy, mint a többi turisztikai hiva;al bü^lluásakor rámutattunk arra, hogy
KGái.ttji magyar d ák-bált rendar, a L edertafai (af.
kontinensen. Éppen most került a kezembe egy rövid, de az liyon á:l»aii kezilisbsn levő, megfelelő Bsakemberek
Academiei 20) ösaz^s taráéiban. Baiéptl-dlj 100 lej,
sokat inoudó statisztika az amerikai katolicizmusról. Ma nálkUl dolgozó hivatalok nem aizaimaaok a megyei
diákjegy
60 lej, családjegy (3 személy) 250 lej. Felü huszonegymillió katolikus él Amerikában. S ez a szám turistaforgalom irányítására éB beszerzésére. F ilelmíink
flieiesoket köszönettel fogadnak éB adományokat is
mindég növekvő tendenciát mutat. 1785-ben az Egyesültálla- alaposan valóra is vált, amikor a tél beálltával a hivaes kérjük aa Összeget Goodos Gáza, Bucureşti, II.,
mok jelenlegi területén egyetleu egyházmegye volt, 40 pap- talok teli álomba m>rüiva gondoskodtak arról, hogy
Bir.
Sfiiţii Vojvoíí 50. sz. cimro irányitaai, as átvéteit
pal,
templommal és 80,000 katolikus hívővel. 1879-ben -.-noi'': a tél«n csodá'atosan siep országrésznek terüleníriapuag
nyugtázzuk.
már f,3 egyházmegye volt 5700 pappal, 55Ö'J templommal, t"S egyfi i Idegen «4 lépje át a nyarl fürdŐErdvezmé— A k&tonasag által haaanált ingatlanok
23 papneveldével, 577 felsőiskoUíal, HI5H plébániai isko- tij'w'i b-áiltaig s a megye téion amúgy ia nyomorgó
állami tulajdonba mennek at. A Monitorul Ofici&l
lával és ii,3tî5, G80 hívővel.
Kkóss^gánau s gazdasági életének verkeringéseba egy caüiortoki
ezama birá yí rendeletet közöl, ame y Bzcrls:
Az lt)37 Katolikus Évkönyv (Catolic Üirectory; azt árva fi iert se nozbaason a szórakosni vágyó Idagen.
a
miütsztertunács
határozata alapján, mindazon ingatírja, hogy a katolikusok létszáma nagyot emelkedett, amennyi- E mondtuijut, bo^y a turhtahivataiok minden ténykelanok,
kaszárnyák,
gyakorlóterek, mslyek megyei és
ben számuk ma már 20,H5'J,138. Egynegyed millióval több, dése csak a mogyebe votődő fürdővendagokre kirótt
községi tulajdonban voltak ós a katona»^ bérelte őket,
inint az elmúlt évben. Az elmúlt lUSü-ik évben 62,052 iliuié'iOf behajtásában merhit kl, de egy pillanatig sem
az áliam tu ajdonába mennek át. A telekkönyvi hatómegtért lépett az egyház kebelébe. A jelenben van 125 <pndoskodtak arról, hogy közénk BBÓr»koznl éB pihenni
sagok utasítási kaptak aa átírások elvégzésére.
bíboros és püspök, 81,041) pap, 18,526 templom, 22,000 vágyó ideg nek kényelmét valamivel elősegítsék. Uigszemioarista. Több miut 2,000,000 gyermek látogatja a rn rudt k elk-potodó államazervnek, am«iy a maga
— A bnonrestl magyar diákok felhívás*.
katolikus iskolákat. Van 335 arvaintézet, 15.72 kórház és r.ivstî.oj lasMU^agaval ciak forgalmi akadályt jelent a A bukaresti fóiaao.áson tanuló magyar ifjmag anyagi
liO aggineniiáz. Miféle mesébe illő számok, és ez a szám' oK'gye idagenfo.^^lmának életeben.
helyzete nagyoa súlyos. Itt nincsenek magyar intaz
roUamodau növekszik. Mennyi templom, mennyi töméntelen
mények. melynek védőszárnyai alatt mindnyáj *n lakást
Ejy egész megye Idegenforgalmának Irányítása
kulturiatézet s nyomukban mennyi megnyugvás. Mennyi
és ellátást kspbatnáok. Eltekintve aaon kev«aektől,
!
nem
könryii
d9iog.
Ahoz
nagy
adag
szépérzék,
l;u
tura
kiegyensúlyozott lelkiség s ineuuyi léleküdvöseég. Mindez
a kicsi magyar diákouboiban helyezkedhettek el,
HzaV:ivatott>.ág kei:. Egy ember annak eivtgz ?sére akik
a bécsi lemplumépiiéaekkel kapcsolatban jut eszünkbe. S
as Óriási kiterjodssti város területén Bzétszórsan é.ünk,
báraiiiy
f-r
jyeBgeilemi
adoitsagok
ás
jóakarat
mellett
buzdításképpen idézzük csupán emlékezetünkbe.
is képtelen. A hozzáértő turistasággal, idegenforgalmi legtöbben igen nehéz aayagl viszonyok között. EszatTagadhatatlan, minket Krisztus az egész világ meg- propígsndival fjglaikozé, a népművészét alspos lsma szórtságban egyetlen segélyforrásunk, ös^cekapcaoló és
hódítására küldu;t. Az ember ha rátekint Krisztus lekete rct vol rendelkező egysnak miuden energiája szükaegeB magtartó erő ik as az anyagi segítség, melyei a romáhadseregére, akikkel a világot megakarja hódítani, a cso- «hós, hogy as ld^gea forgalom propagálásának problé- niai magyar társadalom — a buraresit magyar főisdálkozástól eláll a lélegzete. Ma az egyházuuk van 312000 inijat t,jyüttes muikftjufekal megoldjak. Ea padig csak kolások evl diakbáija alkalmával — eddig 1b nynjtott
melyart ez évban ls tisztelettel folyamodunk s amit
papja. Ebből a hatalmas halseregből 200,000 Európában
ugv ichö ;s3gf*s, ba a nemzeti turísztisai hivatal a helyi 8becsüietball
kölcsönnek tekintünk. Bukare t diákjának
dolgozik: Belgiumban 1030, Németországban 1102, Franciaur
staegyletekkel
kai
Jltve
do
goilk
és
minden
politikai
nagy sziUesga van B magyar táriadalom Bzaret^tanok
országban 10211, Angliában 771, Hollandiábau 500, Spanyolvagy
más
miilékszompiat
kihagyásával,
a
befolyó
malegéru. Karjük karolja fel ügyünket és nyerje mag
országban 1420, Lengyelországban 1500, Magyarországon
I3"0 huő melleit l - l pap működik. Egész Ausztráliában ossz?geH3ţ a leglelkiism-ratsBsbb eloltással a migye- pártfogónknak itmirőselt ls. Magyar teBtvéri kö»öncsak 1423, az 1000 millió pogány számára csak 10.000 aell turieta-közpiátok kijpitésére fordi ja. Emellett tJSSel éa köazönettel a Randaaők.
pap jut. Egész középamerihábau állag 10,000, Guatemalá- p?d!g n.-m mulaszt ei egy alkalmat eem, hogy a me— Bogdan Stofan kilopott a Liberális Partban 2*,000, Braziliáuaa 12000 hivőt goudoz egy-egy pap gye turmé?z ni értékelnek magteklntésére a figyelmet
Lgyetleu misszionáriustól Afrikában 108,000 pogány Japán- aulndsnütt felbivji, tudtára adva egyúttal az Ide jönni ból. A Curentul január 28 isi száma érdekes hirt köban « 0 katolikus és 220,000 pogány, Kínában 80o kai üzá&dékoEÓ idí?3noek mlndnzan e őnyöket, amiket a zöl. Bagdan Ştefan, a haromszékmegyei liberális pártés 460,000 pogány, Indiában 8iio kat. és ÍOO.OCO poeánv ml körünkban télen nyáioi, az év minden Bzakában tagozat elnöke bojelentette kilépését a Li berális Pár:
ból, mert szerinte a párt eltért eredeti irányvonalától
biztosítani tud.
varja az üdvösségét.
és nem saoigál nemzeti érdekeket. Egyidejűleg bejeNagy,
falbecsülhatetlen
fáradságot
Igénylő
munka
A végső győzelem kivivására még mennyi elszánt
lenti, bogy belép Jarga professzor nemzeti demokrata
9s,
aminek
efvégaésáre
ciak
a
természeti
szépségekért,
harcosra van szüksége Krisztusnak. Oh ha a lelkesítő pélpártjába. — Bogdan Ştefani Ctikban mindenki ismeri.
dak százezreket vonzauának Krisztus hadseregébe, egyszerre a turistaság eszoiéjéért iinzetlenUl lelkesedni tudó turista Azokat a választásokat, amiket 6 rendeaetl Csikmilyen hatalmas győzelemről venne tudomást a világ A kipes B ezjkntk íruakája mellett a turista hivatal tény- megyében, soha nem fogja e megye lakóssága elfeiej
siralom völgy egyezerre megváltozna. A lélekinség meg- íídése c<tak annyira kellene legalább kiterjedjen, hogy tenl. Mostani páifordulásahoz ciak a román kifejeaésszűnne. 8 a zaklatott világ homlokára lel lehetne írni a kapo't tanácsokat tudomásul vegye és azoknak ml- sel BzOihatunk hozzá: Miroase a friptura — oacsenveChrutus vincit, Christus regnát, Christus imperat. Krisztus alőbbl magvalósítását a leglelkilsmeratezebben szorgal- azag érzik.
győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz. így még mazza. Ezt várju'r mi a jövőben a nemzeti turisztikai
— Tavaaaodunk. Aa időjárás olyan változatos
sokáig varat magára Krisztus lenséges akaratának a meg hivataltól B ha ezt elérhetnénk, akkor a jövő téli ezsvalosulasa, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Pedig zonn bizonyára eredményt ia tudnánk felmutatni az ellolódásokat mutat mostanában, amilyenre példa alig
ennek a győzelemnek a kivívását Krisztus egészen reánk idegenforgalom emelkedése terén. Aa eredmény pedig voit még mifelénk. Január végén csurog az eresz éB
kettős lenne: idegenek ldeözSnlésével Ismertté tennők
bízta. Es ezt mindenképpen meg keU valósitanunk.
hazánknak ezt a természeti zzépségekben gazdag föld- olyan enyhe tavasai szellők járnak, hogy ha Így tart,
S amikor a világon csodálatosnál csodálatosabban valódarabját gazdasági bázist, létalapot adnánk egy megye egy pár napon bellii minden hé elolvad. Ugy látaalk,
sul meg a Krisztus akarata akkor érkezik egy szomorú hír
egész lakósságának. Hz pedig nemosak helyi, hanem a terméssel szeazélyeBsége ia •ihmim.rt^fc B világ
Moszkvából. As emberi elveUmültségről. A szovjet tudo
magajabbretdU államérdek ls"
sorijak forgásához.
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Adatok a gyergyói szinjátszás multjábó I

Kirohí-iok... Lihegve fújják a Blirtt párát a Baegény
:»!lft'ov, az rnlik nedves, méiy, sainte jóságos éB kimondn t»bM'.*t. Eóbb O'-taw ?Hv!t az os'or
a 'e-t- hav^ aau' K iiraoru. Tálén Bírtak ós gaadájnk abbanGbeorgheni (gvergyószentmiklósi) születő -ü yolt
,l
Havi Mihály a oluji (kolozsvári) Favku ucjai ki-vőben hallom alioţv élcapii lecsap az a' at t-'üterc. híjTvj > az Utleg lést és káromkodást. Tehenei saeméI{7 m-ry e^V id-.ig, m'e fit r*m herül se o>íf:t oya- rő: -or'i'^m a zuzmorát, megsimogatom egynehánysíinhís, alsó igazgatója.
lAre. Kiabálva. ízU'fozódva üti <t--:b% FZ^mi>e a es u ryszor, mijd metrfogom a jármukat: gyertek na, gyertek
A szabadságharc alán 1862 lg n«m<it izin-.weV á'latos .«. Forrott besstm « d>ib, ;> tiz^gyennitt' i m^jr- izegépy bocik I Na I H5—ha—hó... Es egyaaerre valami
ütöttek tanyát a kohrBvárl nemzeti Bslnh^bau. Azután vsiéft, de mégsem nozdultam. ViH z«tt rtott, v»htm<, mtl g, diadaimus érzestö t el: megindultak a megterlámát aa igazgatók vándorlása következik, mig orsaá- ami nagyon fájt.. Ugy éreztemrolod':'iojtocaip V; on- helt î>z4o.:a'.
viUuot nyuciji.
goa gyűjtéssel czlnháxl alapot n?m iét^sltetttk, nmMy- g'-m ér. miadea e;itok t.z
Az embnr p°dig Pzónélkül, ntánuk...
B. M.
Egvsaer csak c.urugy d<>a/
veiami, kö'ben oidltva
bó! a sztnhás igazgatói Bzubvecciőt ia -epiak. Az!Mcő
,
szubvenciós igazgató, víroaunk Bziiiöit efv rég , már tírnnitcdik aa r-mhi-r. — C---'.kA!in> a- v»-ri a tchf>o<>lt.
kihalt székely n«mes cí»14ú R*rj». H*vi II háy lett,
/
akit azonban Bucuresii-I vend^gjá óka 1860 b?n anyagi
bnkáaba sodort.
i
t
* "m
*
V.
Brról aa európai viaaonylatbao 1B lamsrt hiraev»B
s
«
színigazgatóról ezoobao, bb ltis.-.| plébánia 6?iyft>'öny
vében nem találtunk ódátokat, ellenben e'őfor-lu' egv
f
H >vi Pál éB nője Gill T-.rósoek H >?t Róza r. >vd liánja,
S os o
aki 1816 áprilisában FIB etett. Ea » H ivi R z> mind n
2 « B
bizonnyal a 4cővVre leh^t-tt H m Miháiy RzicfgizgHios fc g>
nak, nvi ajrv bkcnt 1810 bm «fcületett, Itt GergscRv-nts j S
fontos a m»' "=héz időkben. Kéfmik óson. M'vel aebo' több Havi nsvü gvergyóssentmlKló i ca-'ád nem fordul eló,fe&teégte'en. hnav ea n aaven
E -J ű
STţres örömet jelent, ha egy jé,
sztog'-zgató, fia volt, a sálunk fzertpló Hivl Pi oak.
c " at
n
i
^ cB
lelátó étkezéssel, még meg is taUy nem leás érdektelen feiforolul váro.'u-k e
§m• W
*
feled&t1* mont nagyaágáusk ismert életrajzi nd.itsit.
karítunk valamit. Egy |ó kávé egyPaíánsztyué Kídár Jolán szerint: H »vi Mihály h* vasnB
> <" B•»
falvi előnevvel színész és színigazgató azUletott 1810kéi vajaskenyérrel, laktató és
c
hon G>eigyóssenlmlklóson, m«ghalt P«aten 1864 ben.
fa
K-iaéplakoial elvégzésével növndótpap lett, azu.án
egészséges vacsorát ad. És még
f lcaapott Bzinéezfcek, m>jd vándorezinigazgató lett.—
olcsó is, ha jóízű,illatos KathreinepNagy érdeme, hozy elsőnek l»m >rteite meg a külfö ddel a magyar aalsjátazáat. 1847 ben Szabó J:a-»ffl
bői és Valódi Franck-ból készül.
gizgató)a a p'c»i daUainéaz tar ultinak. «mellyel B <mÍ, a én 0 «rzorsaágbia is *z>rftr9l. 1848
iem^t
ú fcldl ko u<»t tfit-fc, jártak P -naban te Bra -z- lb
utáa názvo — ez as am^r oitoba vo t. Aat hlaaed,
Nem árt, ha tudjuk...
AiU-áa H vi M h^'y. mint önálló 'z nig zgató G őrött.
gv ej? c -pp *-A i via iiutóvá teszi a Holt tenger
(Folytatás.)
K .s. aa, Sz-.bad. Ar", KVosbt&'oU mSk<?di»t. 1859 md
— N>n elé^ flzn agy esőcaepp oda, ahol még
Kis ía^áe^a nohase hivjuní eg\gz«rre asnyi van- vizét?
Braa<ióból társulatát Bucur-c-tije vwtte a uz iUenl
a «hrJáo vi-z-, ia k-)Vii?.
dég
rí.
hejy
a
hftziii-k*!
egLs;
iöí/a
-a
legy^oek
h^in&í.
: HS'.,er o sózta bu'-"étá'. K *őbb 1861 ben Aradon hírDí ur.;m, ennek
embernek mégis csak volt
lapíró lett, majd 1869—1860 ig a Ko ozsvári Színházi Ez, a hely, a teás óa f-üi-téí-keez et h »5 Bzem^ly^s valami igaz?, másképpen nem ragadtatta volna el magát
volta miatt igen ttgycs aegoldás.
Közlönyt szerkesztette.
ilyaa caaleS>-delre.
A toához Bzlnes vászon., vagy gr : iad:nteritőt iW
Hiába forrongsz Pjter, — f^ddé meg Ismét as ur,
Halálos szerencsétlenség a gbeorgheoi kendőc-iirék^t hasznélunlr, arn^t e tikirsivj Nttói, tiog» ugy vagyon
sz én Mennyei Atyámtól megírva, hogy a
(gyergvóazentmiklósi) színpadon. nagyoa derHoaé, bşdvtSii 1VJS^ik az aaz<*it, k<>nnyna ia |0< iegyen aa erőieké, a hatalom a fegyvereké éa a
A K-tletl Újság 1936 évf. kr.rácionyi f-zs.mábtv mosbHték. Hi iiyoo tiiac , a t iritői az^i-it mindég a hit, ramóny, szentet a szenvedőké.
F rsne éa P.-vff > Li'l: .Tars-w u-,asác a mult-porcelánok szisébes alkatj>.az>u;. A mont divata-3 a*
Tarlsanyás István.
hiii" c riportjuk máwdl'-: részében, .R iíí ksrJicaony a oicst üv.-gk 'K«l-itekkel n^gy^zi-ru-n tud u* kzi in-g-jld
mellé
."pró,
K-httó^g
sU-öt»
turgonysa,
v.ij
Karfcas uccai kőizlnházban" c- siaít modj'ţ cl, ho*' >»o
zaj jit le K^oswárou egy k>»ráctooyi e'ö -dM ^z 1859V igy töpöttvtts pojác át és u,í;>m ííiúcí a tdúzsübulRov&sirással sirtael Rózsa Sándor nagy
se^zült ujjnyi vas«-»r, tiz cîu'iai tvr-îB hoB-tzu iul c- keserűségét a knfsteini varbörtönben.
ii eaztesdcr.cn. Többek kczöt? ezeket o raahaijuí :
,4 szünet kissé hosszura n.yuH. A férfid dohá- ká'iet sao'gA.'aak f-.l, a!<wiy(-aai k «esejKt tVtvá-tva *tj<c magvarorazügi nyugalmazott börtönigazgató
L ihet Bsend ávek E(v
r-yoíni vonu'nak kl aa előcsarnokba. Ket\ő kozülák, — •nécnyel, vafy r^sz-lt Süjttal «eerjus
huó.izu nori óta gyűjti a börtön-romantika érdekes
vic^.líe',
többfe'o
m'don,
d^ezeW
már
K'
itaég.íBebb
»k.
akikxak iu aágosau nagy a meleg odabent — pb ucc.tn
Kutatásai során eljutott a kufsteini várba Is,
Hí a sonkát, tojást, szilámit, szadiját,
gombát, h d.'g '.«rmukiiit.
a bejárat előtt sétálnak.
a
aboi
R.BS* S ndornsk, a híres betyárnak rováslráBOB
— Vájjon miért 1- ng es a fekete lobogó itt ? —süitet, páatátomot, vadat «jtn it nair, nur nam BüoigHl- ümlékBoralra bukkant egy tanár barátjával.
nók ţ-.zi a c-ílt, omit elérni ak-'-raií.
kérdi se egyik, felnézve a színház homlokzatára.
Az egyik Hzük ki?, ueila tö'gyfa ajtaján éles tárgyAi llyan dé ut4nl teákr.-i c iörködjlink egyszerűen. gvs! beleseit
— S >pt>ln^t gyászolják, — válaszolja a kérdést*,
sorokat találtak. Szöggel, vagy kövei vésNyárou
kii
vászon,
vagy
gr^oad-nruh.-t,
hiieotubb
idóikl valamikor Itt IB játétól. A szsrgalm^a a>.!.^dhá»;eii
b
i
a
soroka',
ainnlynat jelentősegét a külföldiek
HZÍ9WZ1Ő krinillnja a gyergyósisntniiklösl színpadin bni iu'jv ilm, télen egybztrb ezjv..iui.4 Silyimre, b.'ába kutatták, nem tudtáü megfejteni.
délután
egyá'taláa
nlccs
^ziikBég.
n^ííju'ndt és a hz-rencsétien höl^y teljesen öasz^égett.
A voit börtöa igazgató éa tanár barátja hosuas
Esti1 teán, vagy fiUetcrt» adütéo a 'egv^yaziTübb {«ouîm^ny
Hirmadaapra mégha I."
után rájöttek arra, bogy rováairáSBal vannak
Ebban a tirténelmi riportban többször em'itéíí ruba valf , de szóiaya, ha van az legyen hjcüza.
b jveava az euiékaorok.
t szaak a .Ko.ozsvárl Sfiahiti Kiz ö ivrői* is, amit
Az áit^lánoa irányelv hogy az öitöaföde^ egjozarü
Est az irást a mait század, magyar páaztor néps
1859-ben a Natemlltett H >vl M haly aaerkesstott. Való legyen.
haíznalt.í-. é* a betyárok fennmaradt írásaiban la gyakí-itnd teaát, hogy »i »d ttokat is oinan vették NemeA dó.'u áal tea idojo: 5 tői 8 lg tart, az ejtié: 9 ői r .n szerepelnek ezek a manapjág iam^retlen belük. A
sék. I<y arra leh^.t következtetni, bogy Htvi tízli óvá- 11-ig.
Ilyen nüa:omakkor -z .-szce bórtön gazg.uó kisúretübco lévő ur, aki történelemtanár,
roiib-. ia eiiátogított vend^gizer p-lni a tir: u stáve' a;ccB sz ikség.
van adhatunk likőrt, v»gy b.rrCi iomürie »-zt aa irást »:a kihatüzték a c-iia ajtajára vésett
a akkori elá^dása kösien történt a foont^mlilett páiinká;. de ha nltci ig>zás nem Rzt>rjüC4etU'n3"g. b,iük szövegét. N«gy szenzációt keltett fe^desésük,
aierecctétlenség, emit k-tsőbD a saját sserke*at6';ü színFő a Jókedv, a KÖzvetleuség es nem a többet mert kid-rUi», hogy as é^sc-izados várfegyhás cellájáházi kiid joyóben Ir: maţ. Sapsiné nevet szintén k r^s- mutatni akarás..
nak aj salán R>zs > Saudor a híres betyár, — aki sokáig
tilk SÍ anyakönyvben, mivel csak itt teciethevtik el a
raboskodott » kufsteini várba:», — sirta el nagy keseézarer,cB4i|( n vég^t ért bz.ncazziőt, de nem találtu< me^,
rüseget, amely egyúttal vlsssatlikrösi a betyárkirály
Példabeszéd a szenvedőkről.
mirt ahbaa az idót>en csak leáoy nevUkön jt-gy zték
hoiflui bánatát la.
Sseretettel Székely László tisztelendő urnák.
t'j az elhaltakat. Aa es t megtörténte aa^rt teljesen
Rizsa Sardor emlék sora a következő:
vaióaeintí, búzeu ők voltak c<ak a nemaet igazi o»pazáA vároa kapuján levő római sas felett te j *s pom.Itt e cud«r várban viselte nehéa rabságát
mo3&i abban rz Időkben, amikor még döcögős „tkhoa" pájában ragyogott a nap, ami.ior J JZUI Pjjartói klserv-j
távol BS«p basájától
Ezeitraien utazgattak a vd kl korc-imákban, fauii bjiep<(tt rajta.
Rózsa Saudor a puszták királya."
Cjii'öifcpr, gyer.va, va-:y lámp<tvilát mellett, beroaborNáad uram 1 — szólt Páter — milyen kicti ennek
Igy azói eddig a híradás, moat pedig sserény véledók tstejére fektetett deszkákon sírták, vagy kacagták a sasnak a földre vetett ároyéka éa mégis menyire ményüuknek
szer -toénk kifejezést adui. Ugyanis meg
egj nemzet minden bánatát és örömét.
bebori'j» a vároa lakóinak leizót.
lep az a hozzá nem ertéa és felületes kezelés, amivel
Blénessy Alajos.
Ne légy kic-iioyos Péter, — foddi meg az Ut, ezcikkíró, vagy az a bizonyoü történelem tanár nyul hozzá
a sas csak egy uralomnak a jelksps, aaie.y egyazer egy üáetl^gea kultúrtörténeti adathoz, illetve leletben.
ugyiu megszboik, de a lelek örök marod.
Mort, amUcr azt Írja, bogy ezt as iráat a mult ssásadH ó - h a - h ó I
b n 1B hnaziálta a magyar pásztornép, nem ssámol
BocsáB
meg
uraml
—
szólt
Péter
ób
megszégyeAzok a szegeny booik..
htzai, bogy csak egyetlen egy runlkua Írás maradt
nülten iehajta a fejet.
Havas, téli nap... Kedvező idő, as „°rdő ét>'-re
Ji idsig ssóiianui haladtak a zeg-zugoB uccákoa, feuo legtovább Európában: aa u. n. .huiOBsékely
A szürke estefelében egymásután csikorognak a meg da aa egyik fordulónál vndul siáiiozó tömeggel találtak rovásírás" a szekeiytk között, az is csak a reformáció
t»rhclt ssának a fagyos havon. A sok egymátu 4n baogaóonmagaxat BZemíŐat A tömeg, amely a«ido*.béi allo.', soráig. Ugy iátuik, bogy ez a börtönigazgató kísérehó—ha—bó, fáaóaan recseg eaékelyteatvércim zuzmo- mi&deufdle saitkokkai illette ezt a neháay rom «i kato- tében levő bizonyo3 ur, — akt történelem tanár ismerte
rás ajtrán a fehérre lihegett bajuazok alatt.
nai, akik egy megostorozott, verbarazdáa testii zald^t ezt sa lr*st, d i nem tudja, hogy SíbestyAn Gyula éppen
Peh?r minden..., minthacaak aa állatokat ls valami vittek a város végen lévő veaatőhaly feié. A Lorbacs most natnrég bizonyi.otta be, hogy a Tar Mihály-féle
puhít, hcf-hér takaró borítaná.
minden ucciaarkou lecsapott nehanyizur a Bz^reDCiet- és u zilaiil miiieaiuml emléke F^druas Jánoa által felEinézem naphosszat ezt a nehéz harcot, melyet lenre, miközben egyik katona klauotta, hogy mieden rovott mult századbeli rovásírás ia hamis.
B. A.
székelyeink vtvnak a kenyérért. Néatem kékrefxgyott kutya Így jar, am-iyik életére próbál törnt a legkegyel"rcakat, megdermedt keziket... és uţy fájt valami.— mesebb helytartónak.
„OSIEI L A P O K "
rajt a tehetetlenségem.
Politikai, közgaidaaágl éa saéplrodalml hetilap
Már
jó
Ideje,
hogy
elhaladtak.
JA
kiáiltás
la
alig
J innék-jönnek egéaanap hoBszn sorban s fagyott,
aii4tia»teíi
znzmorás szemhéjuk mögSt aa élet, a pén», a fa, a hallatiBsott már, da a két vándor meg miudig egy helyÜgétt évié
16U Félévié
. . , 80. keoyér öröme csillog. L-ssz m3leg ruh», kenyér, U!án ben állt.
KSlfOldze égy évié, (64.—
Oh uraml — sóhajtott fel Pét'r — hogy aajná Negyedévi* . . «0,pénz íb less adóra I Már aem sajnáltam őket... örültem,
:4*«i-«aBMc " H f i r«i<M|
ftogy fázhatnak, hogy mehetnek, dolgoshatnak. — Éilom eat a eairancaétleni. Aat biaaem, hogy ea ia caak Példányonkénti éra 3 Let.
Blidezéat dijak a létoiesAbbaa eaámUtataak.
mentek tovább, caak tovább....
a jogai megaerteaéért próbálta megélni a helytartót. Kl
&éaUalok a w adataak viaaza.
De ogyaaer, ahogy fordulnak aa uccuarkoo, meg- .udja, müyen Igaaságtalanaág történt vele, vagy a c»a
KfliUéil kOalaaéayak il|a aoioaklai Let 3B.—
akad
a saán. Karéval, osákánnyal Igyekasik megmos- ladjávat.
dl
'«nl a gtsdája, Ilikor lá'J», hogy aem nagy, Stnl
Hidd «1 Péter, — saólt Jisu még mindig a tSmog Kiadóhivatal i Keiowaa-Otuob Strada L a 1
^
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4 lk oldal.

ft. Mám

LAPOK

IU. kategória (10—12 évesek): 1. Stpos Andris 3 pero
— Bajba került a könyvek árulása miatt.
— A kontármunka büntetéssel Jár. Aa aj
iparengedélyek kiadaBaval 1 tpCr:olsU»i>n inegáiii>pitást Slklédl Albert Odorh"iu (odvsrhílymegyM) házaló-ügy- 57 mp 2 Pál Gáborka 4 p. 24 mp. 3. Konrád K. 5 p 24 mp.
Akadály v e r s e n y .
ny»rt, hogy egy°s Iparágakban
pedig borbély, női cököt a MercurovCiuc (csíkszeredai) ügyészségén felI kategória: 1. VVaosel János 22 04 mp. — 2 Bnszek
fodrárí, Bí.ibé, cipész, Bzobaf;3íő, kön^vkö^ő, varró- is'snt?tték sfxsl, hogy egy betiltott szekta vallásos
tők, stb., nagy05 Bok^n do'sotnak iparengedély nélkül. könyvelt áruHa. A tárgyaláson bpblíonyoíodott, hogy Géza 23 mp. 3 Orbán László 24 mp. 4. László Sándor 26 mp.
II. kategória: 1 Bilo«h Laj s és Vámszer Géza 24 3 mp.
Eeak az uj ipsrtiin'ény 162 pirssrafuBa értelmében a házaló a bibliát árulta, tune'ylk pedig nem tertozik 2. Péter
Sándor 25 4 mp. 3. Lengyel J 31 03 mp.
kontíroznak teSlntf-dők f>8 ugvsrezen törvény 177. a tiltott olvp.pményov közé. Felmentették.
III. kategória: 1 Pál Gáborka 27 2 mp.
parsgr. fuia ért^ m?b-n 1000—10 000 lejig terjedi p*na
— Halállal fenyegette a pályaőrt. Surdut üctrt -Rtí^l büntettetne*. Továbbá ee^n törvény 176 lk leicu Gieorgho gţtme&l vatuU pálysir feljalentte Inre
pircgrafuBa 8. pontja értelmében a fenti büntetésben Gergely gazdálkodót, mert bz állítólag halállal fenye- Jó karban levó gyapjufüBOlögép eladó, Ceikazeotrészes'jl az a magánfél ti,aki Iparengedély nélkülivel gette meg. Imre ellen eljárást indított az ügyészség.
gr őr gyön, Ctikó Sándor molnárnál.
dolgoztat. Ezek szerint a lözönség nagyon helyesen
Beoaületsértéa miatt. Cslszé» Ágoston 84
jár el, ha raíeiőtt munkát ad, meggyőződik, hogy aa éves, —
Sancralenl (CílkBtentklráiy'.) gazdálkodó nem tuillető rendelkesik-e iparengedéllyel.
dott semmiképpen összeférni menyével. Örökösen Bzldta O l t m a n t i kaazikló és szántó a tnikazeredsi
— A

fliotéaek

ób n y u g d i j a k e g y s é g e s í t é s e .

a ilyenkor n^m igen vigyázott kifejezéseire, amiket

határban, 17 hold egy testben, együtt v-tgy

három részre Bzakitva: ö—5 és 7 holdas
A kormánypárti hivatalos „Tara Noastră" jelentése vele szemben használt A menyecske aztán megunva
szerint Saru pénzügyminiszter a tisztviselői flaatések & sok azidalmttt, b'-csületaJrtéaért feljelentette az öreg nagyságban külön-külön is eladó. Értekezni
éi nyugdijak egységesítését tervezi, miután erre több *mb»rt, kit moat 3 havi fogházra Ítéltek. Az Ítélet Rendi Mihály mássárossal, Csíkszereda.
o'dalról emlékiratodat terjesztettek be hozzá. Az egy- végrehajtását 3 évre felfüggesztették.
ségesítés azért lenne uzükség..<a, mert egyes tisztviselői
— Megbüntették a bika miatt. Kotró JánoB Fützer üzlet berendezéssel, lakással azonnal kiadó.
kateflOíláfe között i?en nagyfizetési eltérések vannak.
Cím & kiadóban.
l— t
A nyugdijaknál p'dig BZ a helyzet, hogy még az kászonl lakós bikáját kihajtotta a csordába, dí elfeugyanazon rangfokozatban tevő nyugdíjasok nyujdljs lojtette a szükséges tenyéBBlgasolványt beszerezni.
között is na*y eltérés van, mert a különböző módo- Hanyagságáért 1000 lej pénzbüntetéssel suj'ották.
— Tiltott fegyvertartás. Csutak Márton Clcen Posztóéi pök, fél- és magasszáruak
sítások idején kihagyták az emelésből azokat, akik sz
(cMlc.lcaói) latóanal a csendőrség egy háskutatás
illető módoBiiás előtt mentük nyugdíjba.
érkeztek, olosóa beszerezhető,
során katona fegyvert és töltényeket talált. Eljárás
mig a készlet tart
— Gyomorfájás, székrekedés, rossz eméBBtés, indult ellene.
felfúvódás, Bzeddlés, hányinger,
vérnyomás,
epe
és
a
Keztyü Királynö-oegnél
— Verekedett a tanítóval. Dandu Gavrll
bále-m'orna rendel'eo«'W>«í,.inél, teljes gyógyulást nyújt
a Dr Fj;d«i3-féle 80LV0 plrui», Dr. Fóidea gyógy Blcaa ("téká» ) lakós a község Lajo* Zoltán nevtt taní- 8-3
Qrosaborg Franoiska.
beeríérí', Arad.
2-10 tóját ugy elverte, hogy aérüUsel 10 napon tul gyóOlt
melléki
széna
és
sarjú
eladó, Gáspár Oábor
gyulnak.
Bolyoa
testi
sértéB
elmén
eljárás
Indult
a
— Meghalt Pavan 102 éves korában öav, tanitóvtrő polgár ellen.
temetkezési
vállalatnál.
1—3
Sípos Ferenoné. A háromszékm«gyel Páván ea év
jacu-rb°.n 102 ér?s korában maghalt özv. Spoa Fer r , c i BZ'il BarátoBÍ B irabis Maria. A nagytisítelbt
SPORT.
h- n
ms'.rjoa halálának híre nem csak aaárt köz-a*
érdekű, mert ilyen magas kort ért meg, hanem azért,
Ferjhezmenö lányok figyelmébe!
Si-verseny.
Xr
mert fzivóhen egy olyan nagy bánatot őrzött, amely
A helybeli Tnrlsta Egyesület e há 23-án é« 24-én renI—»
bánatból végül ls a magyar irodalom egyik legszebb, dezte hagyományos álversenyét a Sutában, az előző évekhez
Ha szép éB tartós bútorral
lerrér<ék>^ebb hajtása fakadt. Sípos Ferencné volt az, képest lanyha érdeklődés mell tt A város közéletében beálló11 M
m
és nemtörődömség Itt i9 éreztette hatását. Pedig a
«kiwi honvéd zászlós fia H;rceg F rerccaí egy ver- fásaltság
akarja berendezni otthonát,
Egyesület megérdemelne minden támogatást, mert
seczi bálon ÖB?ze EzólMkozolt. Párbaj lett a vége, rendező
anyagi erején felüli erőfeszítés ket tesz, am'kor a szomszéd
jutányosán beszerezheti
amelyben Sipos Fersncná egyetlen fia pUianatok alatt városokkal lépést tartva, közönségünknek téli sportlátványos- H
elvérzett. H rciog F r -ncnek a bűnhődése alatt szüle- ságról gondoskodik.
H Nagy G. Jözsef-aél, Oiuo-Jigodin. ^
t'jtt e iő regény?, amilyet azóta sok-Bok hr«s regény
Sajnos, a hatóságok részéről sem talál megértéire, sőt
kövutatt éa f>z o.vneio közönség megbocsá'-otta n»kl azt, a lrgatóbbl tea-est betlltis mintha az EgyeBillet működését
megbénítani. Felmerül a kérdés, hogy a megyei és
bogy egyfi ital székely fiu meghalt b_ párbaj hevében. kívánná
váro'l tnrlstikal bizottságok miben látják tevékenységük oél- Eladó egy par nöi korosolya 38 as clpőrp. MegCsak az édesanya nem felej-ett. Az 0 saivén sajgóit ját, ha ezeket a megmozdulásokat rem támogatják
a ksrd okozta seb s bár a harag tüze lassan kialud
tekinthető a Vakár-iizíetben.
Külflmben a verseny szép eredményeket hozott. BraşovHercz^g Ferenc nevét sohasem Bzab&dott előtte em- ból nyolo versenyző Indolt, akik nagyban hozzájárniuk a
verseny nívójának emeléséhez. Helybeli slzőlnk a fatóversenylegetni.
bín értek el klvá ó eredményt, chol még a brassói Indalókat
Publicaţie de licitaţie.
— Értoaites. A he'yb 'ii L ácy Klub tea-o«tély», ls magák mOgé rzorltották
közbejött akadstyok m a», bizonytalan időre eibalaszS) aduc a la cuioştinta publică, cl ia ziua
Az általános eredmény alapján, február 5 én és 6-án
tatott.
Ddva-helyen rendezendő székely si-bajnokságon a kfivetkező de 6 Februarie 1938, ora 10 a. m, ss vi
képpviitellk városonkHt: Seniorok: Drooia Imre,
— Felrobbant a dinamitpatron. Könnyen versenyzők
János, Both Péter ás Daradics András. Juniorok -. ţine licitata publici ia localul Administraţiei
v^gíeiössí* villníó snereDC í'iíifinBíg tortént folyó hú NeJelka
Cseh Miklós, Merka György és Fülöp Albert.
de Iacisâri şi Piăţ' cimara Nr. 1., pentru vân25 én eat.? •» helybeli P.ccsdyily vendéglőben. Fiíipc-scu
Az ng'ó versenyen Dróosa Imrének volt a legtöbb esélye, zarea titlurilor de rentă consolidare şi iizdstraro
V*h!o '«mípiv^zati hivatali tlpztviéeiő mulatott tár- aki január 26 án edzés kOzben 30 métert ugrott.
Faival. M^gaVtrván tréfálni egyik barátját, a tisztviselő
Alábbiakban közöljük a verseny rész'etes eredményeit: proprietatea D iui Botar Vilhelm şi Moidovan
luliu.
elővntt zieb^hől egy dinamitpatront, amit a hivatalból
I Leslkló verseny:
Senior: 12 Ind&ló. 1 Gödri Gábor (BTE) 2 pero 58 mp.
hozott ai. Ott ugyaiis! raktáron van az Ilyşsmt, mert
Valoarea titlurilor este de Lei 10 500 conrebbm'^hoz h»K»na jíi;. A tisztviselő ki akart vinni 2. Papp Gyula (IAR) 3 p. 01 mp — 3. O<teán Gheorghe iIAR) solidare şi 1000 Lai tazestrare.
3
p.
07
mp
—
4
Dróosa
Imre
(t
KE)
3
p
08
mp
—
5.
Nelelka,
i-.ţv d*rjbV4t, boţy c'iranUábi p skolvs, barátját meg(EKE) 3 p 10 mp. — 6. Juhász Lajos (BTE) 3 |>. 16 mp.
Concurenţii vor depune garanţia da 10° ,.
tréfálja. Pi«z*rá! i koz-xin a patron f*!robbnt és » 7János
Jíijátz Z jltán (BTE) 3 p. 17 mu. — 8 Aranyos Jknon (BTE)
's- z> :> n álé Hi'Iw.iţ Jinkát és H.id4 arcán éjett» 3 p 18 mp. — 9. Szabó L»jo (BTEI3 39 mp — 10 Dar>dios Administrator fiaanciar,
össze, níg Fil'puscua tk négy ujját roncsolta szét. A A. (EKE) 3 p 42 mp — 11. Both Péter (Ü.KE) 3 p. 57 mp
Dr. GYÖRGY.
12. Lseh Miklós w. o.
Sttbsk nem f-u'yosak.
Iunlor: 8 induló 1 Fülöp Albert (EKE) 3 p. 33 mp.
Şeful birou.ui urmăriri,
— Kihantolták Motiu főerdöflrt. Mait saá- 2 K<ss Já>- os 3 p. 45 mp. — 3 Todea Damitm 3 p. 49 mp.
4
Todor
János
3
p
51
mp.
—
5
Kiss
Géza
4
p.
11
mp.
—
V. PURCARBA.
munlbats b-?zán?.?ltun? arról a m"gdaDb«ntő frgyvor.•z- reacvetionRÓgrő;,
nmolymk M^tlu Jioon Ciucs&n- 6. Szabó Sándor 4 p. 46 mp. — 7. Merka György 5 p. 44 mp.
l
v
gvo'ţiu (c~i Bz ntgyörgvi)
bstósági fősrdőőr áldozat» 8 Ferenczy András w. o.
Női: 6. Induló. 1. Dróosa BSzsl (EKE) 4 p. 13 mp. —
Ivü. Mo iu lába I öi'p Bzonfo't f gyverrol, szAnon Igye- 2. Szabó
*
(EKE) 4 p. 15 mn. — 3. Diradissné (EKE) 4p.
T7"arróg-ép®lr,
k. ví t 8 .nmart a (CíIí^ü'ntmártorO felé, mikSth^a s 17 mp —PI4 jISchmldt
Sári (EKE) 4 p. 41 mp — 5. Gvö-gy
»
fig/vtr t'.stilt éa a golyó, » trird^nki riaz-ről köz Baba (EKb.) 4 p 42 mp.
K
d
r
á
i
c
p
e
t
r
o
l
c
,
— 6 Dróosa Eaima (EKE) 4p58mp.
fc c9U:?3i«-k ömadó fól-rdőő- hom'okáfca fúródott. A
*
II. U g r ó v e r s e n y .
^.Ucacré szele
k' zálínt1; börorvo* Riegnz-gáita az eaet börti'ményelt
8 induló. I. Gödri Gábor (BTb) 3183 (21 23. 235) m.
»
0 - y ® r « iclcocsilc
s m.uvn ir.?;Ă lapitct'o, bogy vé'e:l n bshn.etril van 2. Oitnnn Gheo ghe (lARi 289 2 (18 20 5 23) m. — 3 D ess*
C3-á,l3or ^.rozxa.á-ziá.1
píó. r t^si-í-tési e-ţed4:yt m«g is adta. Az Ugfbe'* nandt Konrád (a FB) 2778 (24 23 24) m — 4 Papo Gyula
270 2 (23, 25, 22) m — 5 Drónsa Imre (EKE) 266 5
Caikszereda-U.-Oloo, Dr. Zakariás Testvérek háa. *
f t-.a uicat ujabit forduld állott b?, amstm îh^n ki- (UR)
118 18 21) in, 6. Ara yossy János (BTE) 2596(19, 18 19) m.
d.iü.t, bo> v MoVu tő^rdóőr pír bópappal emelőit egy 7.
ül—26
Nedelka János (£KE) 177 3 056. 155,175) m — 6 Juháaz
* * ¥ ¥
flf*
v m
í.ii.uó .oi'.-: bü ns-itbi.ztasUást kötütt as er<ylk biztoaltó- Lajos (BTE) 924 (17, 20, 17) m.
tsr3»'á;<íal. A twuag pidiţ most nsm a'îarj» kifi
F u t ó vei.aeny.
r. tni aa ö-aKfget addig, mig meg nem győződik, hogy
A versenyt 6 kilóméteres távon futóverseny követte, 2 kalitka eladó Megtekinthető a Vékár-üilethen.
nz tr.iíór hiiálát valóben vAletlon baleset okozta. melyen osak az EKE. oslki oBoportjácak tagja vettek részt.
Eqim (l istázása órd'kébeo a bl^tositótáraa?ág kibán Eredméiiyok: SeMor 9 Indnló: l Nedelka János, 2 Cseh g ) 0 0 0 0 c x x x 3 > 0 < ü 0 0 0 0 0 0 0 c g
klós. 3 Both Péter. 4. Daradics András. — Junior, 7 Indnló:
taUs iránti kér'st adott ba a halyi ügyészséghez, mely M
azt jó?á h bagyta. A« uj bnucalás eivágt'sére orvoa- 1. Merka György, 2. Fülöp Albert, 3. Kiss Géza.
Gy rmekrers«ny. akadály. I. oszt. (9-12 évesek) 1. Dóhí.U r.ó j K rabach dr. C uj (koiozsvár) egywt^m: ozy Bandi,
2 Kováos S9ndo-, 3. 8zőos Fereno. — II. oszt.
tanár, törvényszéki orvosszukvrtót k-Arta f •!, aki »gy (13—15 évesek).
1 Császár Fereno, 2. Kozma Árpid, 3. B ró
bu'isr sil fegy versz fartövei egyetemben van hívatva Uánor. — 111 oBzt. (lí—18 édesek). 1. Szőos Béla, Csiszir
Károly,
Bálint
Lajos.
- Futó, I. oszt.: Szóos Béla, Csiszir
tuegál'apititnt, ho^y bZ3renc3étlenEég vagy öngyilkosság
esete forog-e fenn.
érdok?a ügy«t a h-alyt törvény Károly, Billnt Lajos. - II. oszt. Calszer Kiroly, Szóos Béla.
tii naponként nj formák oloaó
Bzak Antourscu tanácsa tárgyalja,
Főgimnáilumunk tanulóinak álversenye
m
árban, aa«gt«1r1 n t n etdlc
foivó hó 27-éu, csütörtökön volt a Sutiban A január 24-lkl
tf
V
E
N
C
ZKL TANÁRNÉNÁL
nemzeti
ünnep
miatt
az
akkori
gyermek-versenyen
nem
vehet— Halálozás. Özv. Htmorszky Iatvámé szül.
U i y u s t t kézaülnek mindemrészt a deákok s ezért külön nap-n kellett egymiskösöttl K
H imora«i.y Itét, 78 év>as korában, január hó 25-én tek
megtartsák. A deák kat ls 3 kategóriába osztot- ig
nemű női kalapok eiaOreadü
elbuay vároiunSbsn Zékáoy Károly nyug. telekkönyvi versenyüket
ták s Igy mlcdfgylk más-más távolságot lutott a leslkló veranyag keaaá«dáaával. Kainak
ignEgató cevclő aayját gyá?za:ja elhuiytban.
senyen. CsupánJaz akadály pályájuk vo't egy és ugyanaz, korS
Itmlakltása a legrövidebb Idő alatt.
— Cdlbi Mirioo fö d'îir o'tos. 82 éves korában külömbség nélkül.
Merctirea-Oluo, I. 0. Bratlamu (Oimnáverseny u'án Dróosa Imrének 29 méteres Q
fo'yó tvi jácuír hó 27-én meghalt Lo icanl (Fitódba.) ugrásátA isdtikok
megnézték, amely után Ingyen teát és süteményt
— Bu.aa A b <rt birtokos és mé<cároí, folyó évikaptak a Sutahizban. Hangul tos szép délutin volt, amely Q dnaahueoa 111. ai., a B&rháa köaolében.
S^joioiogariiorirx^
január hí 28 án, 49 éves korában hirtelen eibunyt sokilg emlékezetes marad a deák-le'kekben.
versenyt Nagy Rizsó tornatanir, Sahmldt József és
CícjU (Caikcs ció ibii) T matése j^r uár hó 30-aa dél- Frank AMiklós
mérnökök vesették le
után 3 órakor Jö.z, Varo-ujkból Dr. Hutás J:zs:f éa
30 versenyzi volt. A leslkló verseny a NagyHajnód L. Forencné edes testvérüket gyászolják e - SomlyóÖsszesen
oldalin volt a nagyoknak a pályáján.
oonservatoriuml módaaer
hunytban.
I. kategória (15—19 évesek) kösött: 1 Korodl Fereno
saerint, j u t á n y o s á n ad:
42 mp, 2. Orbán Lissló és Sindor László 3 p 48 mp.
— A kut miatt. Tankó Fülöp gylm^sl lakós a 33. pero
Waozel Jánoi 3 p. 55 mp, 4 Baszek Géza 4 p 07 mp.
SPRENOZ GIZI. M.-Oluo.
közös t>ut miatt öeszevRszeit szomszédjával, Tanbó
(12—15 éveBek) : 1. Lengyel József 2 pera
Istvánoéval, akit meg ls vert. A verekedő szomszédot 44 mp,II.2.kategória
Bt». I. Q. Duoa (Olmnáatűm-ueoa) ISO.
Albert Istvin 3 p. 27 mp., 3. Balogh Lajoa éa Vám15 n*pl elairásra és 8000 lej pénzbírságra ítélték.
szer Géza 3 p. 33 pm 4 Péter Sándor 8 p. 52 mp.
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