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B<y sU*isattka akadt a késembe a m nap. am°ly
A c latolt területiken élő Hadirokkantak ügy«
Telik múlik aa idő felettünk. Boiondoa, kacagó
túlnőtte a legszomorúbb emberi ionok tragédiáját le. Románia népszaporodási sdattlt mutatta bt. A kimu- fiatalságunkkal beledobjuz magunkat aa életbe a vegtg
A világháború áldozatainak eat a nyomorú t társadal- tatás Cslkmegyét, mint aa oreeág egyik legelső helyen lapoaank aat, mint egy nagy Könyvet, melyet a legálló megyéjét tünteti fel, mert sssporodáaa 184 eara- váltoaatoaabb történetek tarkítanak. Bnuek a nagy
mát végzetezer'dea üldözi még an Idők foiyáaa ie.
Csak most számoltunk be arról, hogy aa Erdély- léket mutat évente, olyan arány ea, emivel egy megye köayvnek egyik legreálisabb törtenete négy éven keBánát é« Bucovlna-1 hadirokkantak megjelentek az nj s»m dicsekedhet s jogosan örülhetnénk neki mi IB, resatül zúgott el félöttüok a maga minden ayomorusormáayfóoel, hogy sérelmeikre felhívják a jóindulata hlaaea ezáltal aa erdélyi tKţyaraâg iegéleterőaebb ságávai * megtlaedelte sorainkat Akik elmentek, bolri;ye!mét. Egyébként a hadirokkantak ezeket a meg- gyökerének blaonyoltuak.
dogok. Ok már tul vannak mindenen. Csak hátramaraN-m ia volna ekörül se.aml baj, ha nam volna dottjain nyögik aa utókor háiátlznságát. Atik pjdig
döbbentő látogatásokat aa ÖBBZU kormányra kerülő
nlni»zterelnökSknél makacs elsaántaággal végrehajtják. ott a klmntatéa másik róna». un ily atm bizonyltja, itt maradtak, küsködve, nyomorogva ssenvedik át a
A huszadik esztendeje, hogy következetes kitartással hoiy a 13'4 eardékes évi népszaporulattal szemben a „boldog" békeidők háborúnál ls rossaabb életharcái.
?4glg koldu'ják a sürün váltakozó kormáayok mindeni- lakftsaág számarányból! aaaporodása alig 6 ezreléket Csak kevesen, nagyon kevesen vannak, akik olyan
két. É< közöttünk már baljóslatú fii fogásáé alakult, teás kl. A kimutatáshoz fűzött magyarázat megmondja, kedvezően utasát meg eat a aavaayu időket, hogy aa
hagy a'ntlylk kormáay előtt megjelenik ea a mankóé hogy a különbség oka a mostoha megélhetési viszo- elet derén vlassafelé lapozhassanak aa tmiékezeaek
delegáció, as a kormány harminc napon bellii meg- nyok okoata kitelepítés. Bz pedig nagyon igaz. Cilk- nagy könyvében s aa idő magasépítő távolából gondolbukik. Megjelentünk Giga miniszterelnök előtt la. Ami- megye éghajlata,fiüdje nem a legkrdrezőbb a meg- janak visaaa aa átéit ldótre. S még kevesebben vannak
kor a remóayelnk legteljesebb boatakoaásba rügyeztek élhetésre. H 'gyei ellenben telve voltak fenyvesekkel aztán olyanok, akiknek nyugodt életkörülményei maga a saékely hamarosan rájött, hogy • sudár fenyő engedik, hogy még egysaer meglátogassák aaokut a
— megbukott.
való bajlódás jóval jövedelmesőbb, mint a helyeket, amelyeken őket a földrengető viiagvlhar
Mindegy. Hiazá vagyunk szokva. Kezdjük élőiről. döntéaével
végig sodorta. De aaérl Ilyenek ls akadnak.
D* hangoztatjuk, elkezdjttk. Mart nincsen aa a kifá- sovány főid hozama.
Visssa hall mennünk 1914-ba. A háború mindent
A gondolkodás helyes Is volt valamikor. D 3 több
rasztó, elkedvetlenítő gáucs, nlncwn aa a roHalnduia'.u
m»<alázás, amely kedvünket szegné abban aa egyen- lévén a nap, mint ea erdő, lassan oda kezdünk jntnl, megmoagaió saele végig sságuidott a csehorsaági
a büarkn fenyveeek, an örökaö'd bígykoaaaruk Mulowi községen is. Oanan la elindultak a csukao. er- kl'zJelemben, amelyet a román áliammit ket hogv
be:yét laaaan elfogla'ji a r-álos a <i g<ta. amiből a szürkék a velük együtt Josef Stöhr tűzmester ls, bogy
e.nií»de folytatunk jogaink elismertetéséért
a gyilkoláa mind szélesebo méreteket oltó renMi Gogi minlai'erelcök ur megbízásából jelent frloiőssépra vonáa saomorus^zával mered ráck a ki-aztáa
fenyő csonka töraae. B miután a székelyeknél a getegében elvetődjön mihozzánk ia egy K. u. K. tüzérkw^ara azólitottu'í fel aaokat a csatolt területeken irtott
olyan dicséretre méltó, könnyen érthető, ezreddel. Jisef Stöhr tűzmester végig járta a froatok
e ó rokkant tiszteket, altlsateket éa özvegyeket, akik- aaaporulat
hogy
fenyő
sem jut mindenkinek. Aa erdővel való minden rémségéi B végaata a gyilkolaaaak a „hazafiúi
nek nyugdija még egységesítve nincsen.
fog'alkoaAs azonban kitermelte a székelyben a furáa Kötelesség' köpanyibe öltöatetett masteraégéi, amiből
Hi megbukott 1b a kormányfővel as aa Ígéret, faragással járó meatoaégek iránti hajlamot ls. lmon aaerencjéaen hasa IB került.
am^ly megvillantotta bennünk a soraunk rendeaésenek van aatán aa, h-igy mlr.d«n saékely aaületett iparos.
eltelt huaa esatendő. A héten aatán levelet
notáoyét, de Itt fakaaik kiterítve elöltem aa a aok A faiparnak minden ágáhos ért a a szereaám kéasl- hoaottAaóta
a posta szerkesztőségünkbe. Joaef Stöhr volt
nyomorúság,
kétségbeesés,
meghasonlott
emberi
lélek,
téssel járó kovácsmesterség Is sslnte öröklött tulaj- tüamester, a csehorsaági Mutowz községből aaerkeazi>®e!y tömogével boata el a csatolt területek mlndan donsága.
tősegünkhöa fordult, hogy elmondja nekünk aat a mélysarkából a maga ssörnyüséges összeomlását.
séges hálát, ami aa elmű t husa esstendó leszáremió
Arra
aronban
Boba
nem
gondn't
senki,
hogy
es
A jövő nemsedék láthatja abból, bogy miképpen sa Iparosodás! hajlam a saétely r^piek valaha ártal- emiekei során benae eziránt a nagyon megtiport,
ju'.almaiiatott a legbecsületesebb véráldozat, a hódies mára
la lehet. Pedig ea ity van. Cjivm^gye aem gaz- Összetaposott kis világsaeglet iránt kiaiakuit
zStelességieljeBltós.
dasági helyaete, aem fekvésr, aem pedig tarméssetJosef Stöhr tüamester elmeséli levelében, hogy
A levelek sokaságából a l«ímostohábban keaelt k>'ncari révéc n^m a!kaimaz^gyit«ari kialaku'-aara. a 1918 âvi február 18 lg áiomágozo.t fitagével Siim;a!
i -oberi tragédiák sírnak fel. 'nból eiftüolk, bogy a klsip-irnak p«d'g Ilyen helyen, bo! mind» ember szüle- Csizcaomirtán kóaaégoen, ahol egy Hzakáca nevii caaHJ«S ÓB gyógyíthatatlan vakságig megrokkant Siantó tett Iparos, elncs jövőja. Bekövetkezik tehát aa, hogy ladaál lakott. II uaaamra nem emieaaaik, caak aat tudja,
(j.-ofgv htdangy-írónak havi kétesar iejes nyugdijából a terméfzetps nepssaporulat magaanága folytán a la- hogyha Calksaereda falói mentek, a jobboldalon eaik
kell negélnle,
kósBáa blaonyos hányada a megélhetésből kirekesatő- a haz, ugy körüi-beiü 32 -36. házasám köaöti. Sokkal
D i tovább BBemelvényeaünk eaekből a levelekből dlk. Nem jut neki erdő, föld ls kevés és gyenge, ami- jobban emlékaalk aaonoan a Kedves Szakács családra,
cot az*rt, hogy bemutassuk ml mindent meg nem vel bajlódni különben sem szeret. Más ut nlocs tehát akiknek a köreben a családi tűzhelyet pótoló melegprúsilt 20 eastendő alatt es aa Igazságtalanul kezelt előtte, mint az Idegenbe település, ahol kétkésl mea- séget tapasztalta. A német órmaater nem tudott beiiadiro:kbni!élek a jogai megsiarsésére.
terséze után megélhet. Brra padig semmi sem volt szelni a székely családdal s mágia oiyan szeretettel
Hitler kanoellar és as erdélyi a^ka'mtsabb, mint ss ó'kirá'yaág Iparoaltntlan terüiotel. ragaszkodik hozzájuk, hogy huss év után is visszaahol szívesen látták mindig a b?caü!etesen dolgosó, vágyik köaéjük. Blhatároaasa pedig anoylra Xomoly,
rokkant kaposolata.
székely iparost. A vásdorhot ugyszólva ments- hogy majuü—június táján m jgazerotné ózet látogatni.
Kaiser Jino* rokkant őrmester azt Írja: ,80°/o-os ügyeslett
a székelynek, Itthon pedie ssnkl sem gondjlt Addig ia pedig arra kerl szerkesztőségünket bogy
robajt vagyok. Bi már mindent végig próbáltam.— vára
hogy a kitelepülő testvért már misodlk ivadéká- nyomozzuk ki és Írjuk meg neki, vájjon letezlk-e meg
M u'ia a fronton 4 hónapig együtt aaoigáliam H.sier arra,
ban elnyeli a eokkal nagyobb román töm'g. A dolog Caikcaomortáuban a SzaKacs-csaiád, aslkrő: ó csak
A1o f cémet kancellárral és nagyon Intim bará'.ok vo -érthető
volt, hiszen a kitelepülő caékely nem vitt? annyit tud, hogy a aaűiók betegesek voltak már akkor,
tuik, Igy utolsó kétségbeesésemben hozzá fordultam macávalUazokat
a lelki adottságokat, amik a kisebb egy flu: a gyalogságnál saolgáli a háború alatt, mig
tamojnásírt. Háromszor Írtam, amelyre kél iaban vá- ségi sorsra felvértessék.
Linuska nevű leányuk 1918 februárjában egy szín1 wnlt li nak-am. Annak Idején ő utasította Is Dr. Neurath
darabban Bzerepelt Joaef Stónr irt is akkoriban nett*,
o ia-:: birodalmi kUlügyminlszt4rl, hogy a N «pszövetségAa utóbbi Idők ssomorn mnokavlssonyal és az de miután ő csak németül Írhatott, nem kapott semmi
rá! hívja fel a román kormányfigyelmét a mi ügyüokre. ó-királyság nagyobb városainak fajiődése eat a kivánlJ ' Nímsiorjzág közbsn kilépati a Népszó vetaegbő.... dorlást IJfBatő méretekben e'őaegítették. Ma m^r ott választ,
Bddig ssói Jojef S.iihr tüamester levele, aki hujz
hi ez * „ií" mndaaüit ott kísért a ml magmoz- tartunk, hogy a kivándorlás éa a székely közületekben
után visssa vágyik közénk. Ide vonzza ót
duUaa nk körül. Mir hu» eaatead íja. E hagyatva min- du ó b9lső harcok folytán jelentékeny területi veszte- esstendó
ennek a kicsiny földdaraunak hegye-völgye, virágos
d íuklsó!. Ejúsen magnak nyomorúságára nincstelen- ségek érnek bennünket, ami vesspdalmes lehat nemzeti rétjei,
bor vizei ea főleg ide vonzza aa a családiason
f igiiakrn, eleaettségünfcra bagyva utolsó krajcárjainkat egységünkre Is. Ji volna rendsseras felvilágosító, ok- kösvetlen,
lélekbe markoló aseretet, amivel ami szetato
mankába
kezdeni
a
föld
sseretetéről
és
a
szakia eldalegációzzuc. Caak ezért, mert Bzent meggyőzónépünk a hozzá tévedő vendéget fogadja és megdáaael biaszünk abban, bogy mig kell találjuk igazunkat. Rzsrü gazdálkodás sokoldslu lehetőségeiről. A cslbl kely
mag akkor is, ha nyelvűn nem ért. Jjsef Stöhr
T jiálkoíiiuak kell valamikor azzal a megértő felfogással, föld igás, hogy nem a legjobb, D» aa <s Igaa, hogy a becsüli
tdzmeater szivet Is átjárja es a szeretet meg két evatmly nem üz játékot azzal sz áldozattal, amire min- ciki gaada aohaa«m Igyekezett földjé* uty klhiBsnálnl, tiaed
usan ls, hogy as elet derén visszahozza őt köahogyan az a legcélszerűbb lett vo'ns. Bsblzonyo odott
daa nemzeti jövő épitl a maga életét
zénk egy néhány napra, amig háláját leróhatja azok
es
a
krumplival
és
még
Bok
más
gasdaságl
növénnyel.
Hi Bzáz „de" is jön kizbe ebbe a minden drót
iránt, ázik neki pótolni igyekeztek aat a szeretetet,
A földdel való foglalkosás «cylke a legszebb és amitoi őt a családi tűzhely melegétől elrabló báboru
<- ő.tl ra pergótiiaes veszedelmet eltörpítő ni^talk küsil' münkbn, ml m^gls tovább verekedünk. Éi ebben a legsoko'dalnbb mesterségeknek. Tarvszerü, okos gaa- megfosztotta.
dálkodáaaal méz ma ls szép eredményeket lehat eléről
fcnrcbaű minden fegyvernél eróaebb lesz az a mankó,
Mi pedig arra kérjük caikcsomortáni olvasóinkat,
am jlyst 18 éves korunkban honunk alá nyomtak, aaok a sovány cdfcl földíin s nem volnánk ráutalva, bogy hogy segítsenek nekünk Stöhr Joaef kívánságának tela
felesleges
népszaporulat
örökre
való
elvesatéae
árán
»a örök sötétségben vádoló ezsmüregek, amelyek ráfolyH i iéteaik Caikcsomortánban még a Stikacablatoaltauk az Itt miradtak mígélhdtéaét. Rmdsseres, jesítésiben.
Uk a Király éa Hiaa fogalmára.
Cáaladnat
valamelyik
tagja, ujy adják tudtára, hogy
komoly és sürgős munka kellene eseu a téren s miután jelentkeaaen Sierkesatóaegűnkben
A magrögzött maktciságával, a téboly fixi-idiájá-nem
és adjoc fgivilájoallétesültek
arra
hivatott
szervek,
akik
est
végezzék,
»» el foţjuk járni Go»a minlsaterelnök u- uódját sslnte kívánatos volna, hogy tanitóképző-lnt^zítslnkben lásokat nekűik Stöhr Josefre vonatkozólag. Éi felkéi"PP«n ugy miat elődjeit, a ml nagy sérelmeinkkel.— éa a teologlán kőtelező tantárggyá tegyék a meaőga*- rünk mindenkit, aki tud valamit a Siakács-caaiádról
Küzdünk a magunk módja sserlnt mindaddig, amig hősi
iamerte Stöhr Josefet, hogy adjon nekünk hírt
klképaéat. Igy el lehetne érni aat, hogy a pap vagy
h*láit haluik aaok előtt a drótok előtt, amelyet as daságl
efetői. O.yan szolgálatot kérünk ezzel, amivel flietség
és
taaltó
a
községben
egyszersmind
gazdasági
saakemberi há'átlanBág húzott leglgazságoiahb jogaink elé. oktató la lehetne, amivel nagyon megkönnyítené a gaa- aem jár. Mi semfizetségén csináljuk, csupán azért,
RÉSZEGH VIKTOR, d AB ági egyesület munkáját, mert a szaktanfolyamokra hogy e tettünkkel ia szolgaijuk a Bseretet ós hálaérzéB
egy emberi lélekben való fellobbanáhadirokkant fdhadnagy.
már félig előkészített hallgatókat tudna nevelni, d« gyertyáijnyenek
sát.
H.szen
olyan
ritka-érzés ez máma, hogy igazán
Jonarban levő szeoakavago eladó. Cim a kiadó- ugyanakkor őre, gondozója, fenntartója lehatne a min- megbecsülésre érdemes.
ket
eltartó,
nemsetünk
jövőjét
blstoaitó
nagy
sséksly
hivatalban.
a—2
vagyonnak, a földnek.
Olt melléki eténa éa earju e/adó, Gáspár Gábor

temetkezési vállalatnál.

3—3 Oltmenti kaszáló és szántó a csíkszeredai
Eiadó agy par női koroaolya 38-as cipőre. Mag- határban, 17 hold egy testben, együtt vagy
három részre szakítva: 6—5 éa 7 holdas
tekinthető a Vákár-Oaletben
a kalitka eladó. Mag tekintheti a Vákárüdetbea

— Jegyzői mag&nmunkálatokra vonatkozó uj díjszabályzat Vfckár-nyomdában kapható.

I T o r a a o l r 1 o t Ó a 4 - áprftle elaejl bekőltöaéere.
nagyságban kalOn-külön is eladó. Értekeinl XA.OI
OBOOi l a & a a v Bgy zioba, konyha, kam<-a
Randi Mihály miuárosaal, Cslkasereda.
éa hozaátartoio aifUéUieiyiaeggel. Oim a kiadóban,

7. alám.

-lk oldal.

a raktárokban 2.70 lej per kg és 3 lej 40 bani a detall
4 ssakacsának megfelelően, ellenőrlsni fogiák a válla- U a l 6 t
fatökat, ho"y a számviteli könyveket (registre de con
N^Me—1988. A berni román k«raakedMro! attasé
labilitate) román ny»lven vezetlk-e?
Artanitéa'a szerint folyó évi juniua 30-lg 1001 kg-ként
Február bó lS-ig lehet jelentkezni a Budepeeti _ No 228-1988. P'Tol-u"" és só maximálása 20 franc váralaxa mellett lehet szállítani a 60 kg-on
Nemzetktzi Vát ár re.
Tg.-Muresea a Primaria 1 8 9 1 - 1 9 8 8 . "ámu értesítése r» ü'l disznókat; aa él^mezéal zsiradékok után padlg
Eddig már több mini 1200 kiállítóaaerlat: p.troleum a gyárban 2 50 lej pwklgr; d«t*l 100 ** k'nt 28 franc póttnxit szpdn^k.
jelentkezett.
e l a d j á l 8 78 le) por kg. éa 8 lel Ufónként — B
Ai 1988 évi épriiia 29 ás májas 9 kösötl tarlllll-âl
Imidé BudtpesH N mzetközl Vásárra eddig mér több
£f a
5
o s
mint 1200 kiállító jelentette be részvéteiét. A legerő• • Z»
a • 31; sg - »
g,
sebben kepviselt saakmák a vas-, gép-ób viUamoasági
rS m H já îf -=3-4 S
|n ir a« apitőipar. a bntor- és BS elelmlszerlper. As
HE."
O
B
^
O « £ '5
ir.o Hé jelentkezni lermioua február 16 As ezen az
""S s
időponton iul beérkezett jilentkezesek mar csak «
eact'eg fíiaamarudo heiyek r j Ab csupán folár flzeteee a 5S •o m e JÍ
„
ic-^leit Jöhetnek tekiatetbe.
A Duna-államok gazdasági közeledése
a
.3 H a ta "
• Budapesti Nemzetkőzi Vásáron. "pttio
E'ibin az évben előazör folynak komoly ÓB ered
M
ffl H „ —
â^
menyesnek igerkező tárgyalások Ciebaslovákiánsfc s
Budapesti Njmzetközl Vasáron való részvételéről. Tar
maaz.'teaen elsősorban olyan áruk kiállításáról van saó.
>
N g - p.
amelyekben az uj kereskedelmi megálhpodáB zeraten
b -liii kiláUa nyiiik kcmpanzáció.s eladaaofcra. U UiAn í M X Z T ™ * * •« .5
Au stria »s Jugoszlávia már bejelentette* réBZveieiü" í C 2 î » O O.
k- ., Cíehsaloíákla ríBzveieh eseten a Dan&vö gy hA
O SES-4
O «9a f- BÉS XL
A •« —
rom állama fog a Budapesti N >mze.»özi Vasároo részt- 00
« 1T *
veaii. Amennyiben a Romaniáral még függőben levó
1
1
I.S
5*2 - •O ^
£
^S
tárgyalások la eredméavre vezetnek, a Dun*vö!gy
ösazea államait meg fogjuk találni a Budapesti Niin® fwO
.
t
™
-í=
j—
a > ej «L. e mi
zetköal Vásáron.
Kilátás nagyarányú szőnyegexport— A Magyar Pórt tagdijai miatt. Az utóbbi
üzletekre a Budapesti NemzetIdőben mlüd gyakrabban fordul elő, hogy vidéki caandőrközi Vásáron.
— Caikvármegye nj prefektasa. A oBikms- közegek kellemetlenkednek azoknak a BEBVáyszerü
Rendkívül nagyarányú less a magyar szőnyeg- gyel pr-fek'ura vezetését a helybeli zászlóalj parancs- írásokkal f^lBzerelt péRzbeszedőknek. kik faluhelyen a
ipar «Hzvétele az aprilie 29. es májua 9 között tar- noka Rízsícu Eugen ezredes vette át. Az uj prefektus Magyar Párt tagsági dija't b?h<tjtanl járnak. A napoktandó Budapeati Nemaetközi Vaaáron. A köifö.d nigyon hivatalba Ir p^ae alkalmával magához kérette a he'yl ban a Tomnaţi (calfcpa"n'.t»má>-i) canDdőrőra tsr ór«atta
érdeklődik a készei caomózoit magyar perzsa ea toron- sajtó képviselőit, akiket tájékoztatott a M ron Ci-lst^a i Bilogh F-r.'nc, Barn I.-nác, Tamás D^nes, Brá
táli gyapjuazőnyegek iránt, Így Amerikaba már Ib in- pátriárka vezetésével alakult uj kormány rendeikozr-eirő Fdrenc, Albert Ferenc és B ró Albert csiki zentti>m»el
dultak probaazallitások. A vásáron nagy t xport kollek— A Polgár Bal elhalasztatott. A február lokóaoka^, mert eng^déiv n^lkUl gylljtöttek. A Iftsrciók ieaanek láthatók ezekből a cikkekoői.
hó 12-ére hirdetett Polgár Bal bizonytalan időre elha- »Ó7«,9iostftk kiv=tí-l nélkül Igazolták, bogy a Magyar
Pírt részére tatdijakat szedtok h«; m'ndazonA'tal a
India a Budapeati Nemzetközi Váiazztatott.
sáron.
— Eljegyzés. Qiál Sándor okleveles gaeri». c-i-ndőrH^g a náluk levő nyngta tömböket éa 1449 lejt
Az előző évi Budapesti Nemzetközi Váaár gyö- uradalmi Intéző és Wiilter Margit oki. tanítónő, 1938 elkobozva, átadta őket uz ügyészségnek, abonnai szanyörű iodlai paviilonjanak nagy Bikere arra lndliotta "1 január bó 30-áa tartották eljegyiésüket Battonyan badon engedték őket.
— A máBlk llven eset Káezsnbae történt, sliol
a brit indiai kormányt, bogy még nagyobb méretekben (Migyarorazáv).
és gaadig anyaggal vegyen réaat aa 1938 április 29
— Hadirokkantak éa badiöavegyek figyel- a csendőrség B.riha Ferenc C ieinul-nou (kászon-ujfaivi)
és május 9 között tartandó váBáron.
mébe. Aa Erdély, Bánát, B<ico7>n<il had'rokknntafi egy p'ebáooa és hat társa ellen icditott eljárást, mf>rt küiöo
kü döttsége kereste fel februw 27 én G <ga Octavlan engedély nélkül gyűjtötték be a Magyar P<trt tagai<l dijait.
relolfEterelnBköt, akivel a rokkantak és Ipdioz^agyeV
oyugd<jt>gyflégrsité*éről tárgyalt. Eansk a tártrya'á^naV
— Elhalasztottak az E. G. E. gRzdaslgl
nyomán kibocsátott fölhívásunkra m -amordu tak az tanfolyamait. Az Brdn'yi Gizd^sági
veEiismerték a decemberi választások érvényes-ösBa»a hadlöcveryek és rokkantak, hoty kérvényeiket z "őségé február 14-án több *~azdasÁgl tatilo ypm hoségét. A román Sdmmttóaaek eiiamurie a decemberben beadják nyuţdiiatk frtlemelése Iránt. Fe hívjuk a hedl- indltáaát terwte, amihez már engedély la volt. Időmegválasztott parlament érvényességet, noha es a par- öavegyek ficvelmét arrâ,"1ioţy ne mozdu jsnak, ne közben egy tnrmányrAidelflit»! értesítették az egyelament nem ült öaaae soha. Eanek a dönteanek alap- költsenek, mert a kérdenek egyelőre csak Ígéret jel- aülnt vehetőségét, hogy a február 14-re engedélyezett
ján többen kerhetik a jogazerintl Bsenatorságok ells- lege van. Amennyiben a kormány rendezni óhajtja a tanfolyamok megnyitását a közbejött vá'aaztánokra
meresét.
nvutdijalkat, a;okat aa emeléseket as llletékeB péns- való tekintettel e;hn<aaztják márciua 7-re. I<y a Túrja
Eltűnt a buouresti szovjet ügyvivő. Batenko ögyl hatóságok mind«n egyéni kérvényezéa nélkül elő (TorjAn), Si^uuig (.H>aBzufa'u ), Prald (Ptrajdoi) és
bucureşti szovjet Ügyvivő Htokzaoi körülményék köaoti irj*k. A legénységben rokkantak m ugdlje^ységeaitése DitrAban re^d->zsodd gasdasági tanfolyamok raárc'us
eltűnt iakaaaroi. A bevezetett nyomozzanak még nem már mu t évben m»giörtént. Aeoknak sem kell kérvé- hó 7 én nyílnak m"g.
Bitterült semmit megállapítani a tltokzatoa ügyben.
nyezni külön, mert a rendelkezés azernt az előír— Gyomorfájás, Bz^krek«déa, ro^az eméaztéa,
Több mtgértést a kisebbségektől egymás iránt.nyugdijaiknak egyelőre caak falét folyósítják- A megA klsoboaegt csazofoias hiánya mindenütt egyformán állapított összeget c^ak fokozatosan egészítik kl. T^hát fuífuvódás, Baedttléa. hányinger, vérnyomás, «pa éa
érzik. Csakhogy amig aa.uoc ml hlaba aajnaiKoiuak félÖBlegei) költség, hogy ezekért kérvényeket nyujtBa- bélcsatorna rendelieno'a^irelnél, teljes gvógyu'ást n>ujt
efölött, addig másutt köaeiednek a megvalósítás fele. oak b«. Egyéni jilentkeaéare caupén a rokkant tiszte- a Dr. Fildes-féle SOLVO plruls. — 1 doboz 20 lei,
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Jugoaztaviaoan a „DíUtacher Beobacuter" cimü nemet ket. őrmesterek éa aaok öavegyelt hívtuk fel miután minden gyógyszertárban.
— Kiutasították Baile Tusnád (Tusnád ;
Dcpziaebbaegi lap aaon veleményemk ad kifejea->at, eaeknek kimutatására voit saütség.
fürdőről a református aegedieikesst. A helfc=)'
hogy jo voina, ha aa egy állam keretén beiül elő
— Örvendetesen terjed a szövetkezeti reformátnB egyhoaközB^g J ney Stodor nevü B^gédaumaetl kisebbségek több gondot,figyelmességet, jóakaratot es megertést fordítanának egymás Iránt. A mozgalom. M-sgyenk lakÓBsága >z utóbbi időonn mind lelkeszn a napokban saokáBOB körutjAt végezte a m»7ve
nemet lap szeriot a köaöa kisebbségi arcvonal célja nacyoob meretekben kapcsolódik bele «a Erdélyéért» «ősségeiben szétPzórten élő hiveinél. A fiatal lelkiaa volna, hogy aaonos vlssonyok köaött, aaonoa célokén szépen fellecdlilő szövetkazHtl mozgalomba. A helybeli pásztort Tusnádfürdőn a caendSriég feltartóztatta, niijd
egyeaüit erével kellene kbzdent a klaebbaégi jogok három Baöveikezet megalakulását csakhamar kövHtte igazoltatása után felazóiitotta, hogy azonnal hagyja f 1
teljes elismeréséért. A jugossiávlai német laptáranak a Sindomlnlc (calkazentdomokoai) „Victoria" szövet- a fürdő terül»tét
tokeleteaeo igaaa van, caak aajnoa mi hiába p-ndltdnk kezete, ujahban p»dlg Álcáikon Ib hasonló kesdemé— Letartóztattak aa elleniek! liataletevő
meg haaonló hangosat a hazai német kisebbségei oyezéa lét^attlr, Mu't hó 28 án tartotta «latu ó köz kot. A most köeatkerő községi váUeztáaokra ra(ţ
gvülés^t
Ciucanl
(Ci'kcsakefalvár)
a
.Viktória"
Hitelaaemjun. Az ók uikereséaük annyira egyéni, annyira
indult n kortoakedáa. Egyik köüí^gben sikerül meg
zárt korlátok közt mozgó, bogy szó Bem lehet arról a szövetkezet. Aa alapító okiratot 93 tag irka alá. akik sayezéaes alapon elkerüld a választást, másikba
köaöa kisebbségi érdekvédelmi frontról, ami pedig a 110 üzletrészt jegyeztek B abból azonnal le lafl «ettek ppdls nem. Ujabban agy Igen hatá<o> módszert ii
leghathatósabb biatoaltéka volna a romániai népkisebb- 65.000 lejttaietrÓRB tőkét. A szövetkezet alapító tagjai iryakoro!nnk egyea helyeken az ellenzék elnémitására.
segak feoamamdaaának. A jugoszláviai nemotseg mar m <gválaBztoHák a vnzeiŐBégct, milynok elnöke Szőke Nigykáaaonban a kormánypárti je'ö'tn^k szintén ellentudataban van a közöa megmozdulás hatásosságának. Mihály nyűg gazdasági iskolai Igaagató lett. — Szőke Béke támadt, a'vlk külön üorát nVartak letenni, de a
M hály nevet hosszú idő óta Ismarlk lapunk OIVHBÓÍ é?csesdőraég a lista letovő B»láaa Dénest, Péter Józsefet,
Dj Istenem, hol vagyunk ml még attól?
a m«gye c-gépe közönsége előtt lamert a sokoldalú és
G;árfádt és András Sácdorl letartóztatta hb
A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke artékea hírlapiról tevékenység, m-lyet lapuik közgaa- Mtr<on
átadta aa ügyéRZBégnek. A Migysr Párt cUmegy-i
daaázl
rovatában
klfajtütt
a
gazdasági
tnpjsalatainak
reskedelmi és iparkamara közlemenyei. gifd-ií térházét sz érd-iklődőknek eautoi rnndilVfz-í szerveaete mngt^tte a lépéseket a letartóztatott ik el
írde^éhfn.
Nj. 106-1938. Aa érdekeltek tudomására boav a;re bociátotta. Szímoa cikke Joleot mtg a szövetke bocsátása
—
Megrendítő
gyermektragédiát okozott
tik, hogy a ker^skcdaiml éa Iparügyi minlsater 1938 eetl mozgalom terjesztés» érdekében IB, utóbbi Időben a skl taip. Nem mlrd-nnapi
aaereDcsétlenaég töruai
évi jaouar 27-en megjelent 100 487 saámu határoaata pedig aa Erdélyi Gaadaaágl Egyesölet gasdtságl tan- a napokbaii a vasúti állomás környékén
Kalamár Kaalapjan aa oaaaea cagek egy szigorú ellenőraéa alá folyamainak megaaerveaése körül Htett kl felb^oUl- roly halybelt vieutaa ÍR évea Káro'y nevü
fitc^k^ji
vétetnek abból a szempontból, hogy eleget tettek-e hetetlen tevékenységet, sőt a tanfolyamok előadói társaival aklaett a vafutl töltés lejtőjén. A gyerm?'--'i
cégjegyiéal vagy c?gmódoaitáal köteleaetiségüknek - tlaatüégét la a legoagvohb ügyszeretetre valló önaet'.en uuópályát csináltak a meredek töltésen a mikor n i U
ugyantB: mulaaatáa fennforgása esetén 60000 lejlc lelkeBedéaael vállalta. S:őke Mihály Baem^lye a leg- Kalamár Károlyka aa akadályon ugrani akart, a stiterjedoető polgári büntetéanek tesaik kl magucat.
több blatoalték a caekcfalvi .Victoria" Saövetkeaet
kötéae elszakadt s a gyermek beleeaett a lábáról
A kereskedők éa iparoaok figyelme felhlvatik fejlődésére valamint arra, bogy Caekefalva példáját talp
leasakadó sklbo, me'y ágyékán át behatolt gyomrába
hogy a cégtörvény 18. éa 26. szakaszainak megfelelően rövidesen A'calk többi község?! Is köve'ni fogják a éa
belső résseit teljesen Bsszeezaggatta. X Rzerencsáia zulBó ceg felirat, látható módon, román nyelven a megyénk szövetkezeti élete ezáltal a legnagyobb arányú lenül
járt kla gyermeket beszáültották a helyball kórtulajdonos nette éa előneve, valamint aa üzlet tárcá- fellendülésnek indul.
házba, de aegltenl nem lehetett már rajta, mert rövinak feltttateteae mellett legyen kiállítva; ennek véne— Egy Targu-Muroa (maro"váaárhelvl) dben klBcnnvedatt.
bajtáaara egy hónapi Idő engedélyeatetik, mely utána
— Elveaaett uerdáa regarel egy Grffon kutya
magyar oipéazmeater ajandeka Ó Felaegenek.
Duiaaataabau levők, meg Ieaanek büntetve.
A apekula törvény 6 ik aaakaaaa rendelkeaéaelnek R <at Aladar maroaváaárhelyl clpe^im^ster őf laegenek (drótsaórü via<sl; ) Megtaláló kéretik jutalom ellenéb. n
értelmeden az öaaze* kereskedők, Iparoaok éB mé« zét pár remekbe szabott cipót készített éa Biokat aa a he.ybell .burópa" Bzállodába vlBBaahoanl.
e áru.ttók kötelezek ugy az üalet b^sejóben, mint 2 udvarnagyi hlvataloa keresetül eljuttatta. Aa egyik
— íteletek pálinkafŐB^aórt Gál Jánosné Binkirakatokban elhelyeaett áruk árát látható módon fel cipó lakkból, a másik nutukhM kéaaült. A cipők aalyom domlnlc (calkaaentdomokoal), György D nes és Saékely
tüntetni vagy aaokról katalógust kifüggesst-n* a r"o- b^huaatot kaptak, ame'yet Rtalk felesége készített. András Carta (karcafalvi) lakásokat tiltott pállnkafőzadeiei nem teljeattók 16 napi fo»hásaal ea 1000-6000 Ugy a cipők, mint a cipő huzatok lg*zi művészi tel- aen értek a emiatt egy-egy hónapi eisárásra ítélték.
jesítmények voltak. A páratlan zzépeégü munkát őfellejig terjedhető penibOnteUasel büntettetnek
Ve reked éa. Köllő Gerg^v Cunanl (caomasége meleghangú levélben kösaönte m<<g a olpéss- , ,
A Lagea psnuu ttUlizarea psrMaalulal'iopwnste mestereek éa gardafm me^u-almuta Rulk AHdárt. ralvl) lakéa nyílt ucoán m»gverte Sándor Vencaelt, kl
bBovádl feljelentést tett támadója sllsn.
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vagyis: A hetilap újságírása.
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Lapunk «gyík utóbbi i i i a i , a heti, azaz a vidéki
iiidágiria problémáival éa kttsdalmaa iletrehiváaával foglalkozik.
azért, miatka megcsod áltatni akamá az újságolvasóval t vidéki hetilap szerkesztését éa az evveljiró nagy
munkát, de ha már Úgyis annyit foglalkoznak a mások bajával. mii'-rt ne lenoe szabad néha-néha magánkról is irni ?
A cikkíró, mioden keserűség éa kiábrándulása dacára,
iM|cyi-lmezott «e a jó isién köretei között, Saazaanritett elgon
(Mással mutat rá azokra a nehéz küzdelmekre, amit ki kall
lejtenie egy hetilap azerkesztéaében.
Többek között: Egy szebb jövőt teremtő közvéleményt
cynronk sok keseiüség éa kiábrfndaláa között, ftlramagyslázás, értetlenséf, rosszakarat, a maga egyéni baján kivill
s»mmi egyebet nem ismerő világ gondolkozásával küzdve,
kilátó pontokig nem érő sekilyasségakkel kedretlenitve dnliorunif. a vidéki ujaágbetü pontjain. Ugyancsak as erdélyi
.inl irók egy csoportja, az erdélyi irodalom, aajtó utján
>lú bn'ékonyabb tétele érdekében ir.
.lavasolják, hogy napilapjaink, valamint a hetilapok ia
N-rjeoek át, az erdélyi irők eddig megjelent éa megjelenő
i fgényeik novelláik, folyiatólagoa közlésére, mert igy látják eléihetőnek azt a célt, mellyel a népi olvasó tömegek
nemcsak inegismeiik írásaikon keresztBl as erdélyi fiatal
;:úk — értékes éa nevelni akaró — törekvéseit, da kritikát
SH gyakorolhatnak. így vilik, as elrontott, vagy ferde irányban nevelt olvasó tömegek irodalmi érdeklődését egészséges
irányba vezetni.

na gúnyolódjanak, na akarjanak lehetetlenné tenni beteges
undorító eszközökkel. Mart olyan jö volna felejteni, az ellenkezőjét hinni; Szabó Dezső: namia olyan régen, a világba
bömbölt mondáéinak: „Magyar kutya harapott belém, hogy
kiajtaeai kezemből a tollat, mellyel St védelmezem"..
Ca. r..

„Lajl • Kára] a feredAbo"
'adnak. Itt lázaik BMg, hogy
Joliéval
A vandégtlólgyvol.
• Bandérvot....
íUSSSWÍ
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ml bajlk vagyon:
Faaakaa Knalval
H M Annával
Tórók Gyulával
«•ta-D—vei

a Finoérekvel .
™'XSdrla^
• Portáival . . . . Iaaák Doaookoaval
a O'gányprlmiaval Nágal ö d i n v o l
• ««meg a bandájával
8
hogy
megkóvántatott gyógyulásba l«vo résalk, lalrom*
Idáig is méterről nyitották aaeg a barlang bejáratát.
a fí váróéba hol elaó nttytk a talajok bQszkeaége a hlrea
Lapnak hasábjain több ízben beszámoltunk arról, Iának
azobrisz mUvéei lova.
hogy • tekerőpttskl közbirtokosság agilis Igazgatósá„ N f i r l n o a a ssemermetlen"
gának lelken buzgalma folytAa • tltokaatee 8u<ó-b«r- Bükőad Béla, Itt Uták mag a sandát, a Hodollt — Király
B
i
t
i
t
«amant
a
Saobalánt
— Király Margitot. 8 hogy métt
B
lang megnyitást a közbiroloeaág elhatárezta és evéglaazan ezatáa eppegoaak egy pillanataira aetiteoaig, azt koből tekintélye* anyagi áldozatokét Is hozott.
z ü u y i k Lajt nak, aki oróat alata haza. Gyltróba, hogy a taaóA Sugó barlaog tlokzateesága, nely elrejtett kin- atakat
alkalmazza a klMkleoae Kárajt a fulsaágtvel:
cseket ml megábao rojtenl, már évsaáaadok ó'.a lagatja
Agnlaval
Ineao Toréaaivol.
• nép faatazláját. Valósággal hipnotizálja ez a tltokse- mikor aa

Szépen halad a valea-strambai
(tekerópataki) Ságé-barlang feltárása.

toeság ai embereket e élig van Valea Sramban (TeMAmall modelt áll".
korőpxtakor) ember, sót még a környéken le, akit rabol
Ezoiáa peoyát agy kta Baoswantáa jő.
ne • j-ett volna a titokzatos klaci legend'Ja i aki
* *
.
•e feszült figyelemmel lesaé azt a pillauatot, amikor
SzOnet után padig szebbnél-szebb mttaor azimok kővelkornak.
—
A
randezóaég
paiádia
kláUltáaban, uj díszletekkel
lehull a I'pel e tltokzatOMágról.
ie mttkodvoUII aalne-javával mntaaea be monkatáraunk azékaly
A küabirtokosság józan és Wőrelátó vezetősége tréfált,
amely fcitaigtalannl méltó párja leni a kolozsvári be«zoabnn cam ilyen bizonytalan alapon vállalta neh^z mutatónak.
éa faleltaégteljee munkáját, mikor a Bagó-barlang
Mint vaaazok a hírt, namaaak Oyergyó-ból, de Caik éa
feltárásának neki kezdett hanem aanál a sokkal ersd- Háromazikiól la aokan kéa idlnak a braaaól Magyar Dalárda
méayeaebb eélkltBeée céllábál, begy e barlaugaak min- mindig eaeninys iámba manó eatilyira.
den vitán felül álló természeti szépségének feltárásával arra felhívja aemcaak a turisták, hanem a tudomáHiszen, ők azok, akik problémáikkal, sérelmeikkel éa nyon szakkörük figyelmét la.
Ez a hely a Oheorghaaiben (Oyergyóezantmtkliaon) a
Ajdalmaikkal közelebb állanak a népi, olvasó tömegek lelMert azok, akik már benn jártak a barlangban
volt. a László Ignáo fóeaparea névnapja alkalmával. —
kéhez.
csodás természeti tüneményei ről beeaélnek. Toronyma- Zárda
Amikor a legapróbb emberek, az alig osloaergó óvodásoktól
Hát ez nagyon szépen van mondva éa szóról-azóra gasságú hatalmas pzlklat«-rmek táru'n»k a szemlélő elé kezdve, az eieml iaglmaizlnml nOvandikaken kantsztal fol. a
./az is, csak tul szerény. Olyan beleli könnyező feljajdulás, méteresnél nagyobb csepkövekkel (melyet a nép »kőt?j'- Nagymama korban ievA öreg gyerekekig mindenki OaazegyO'.t
amit s szépen egymásmellé sorakoztatott ólom katonák
aek nevet) n»ly cseppkövek Kriszta; keresztjére emié- a zárdában, hogy haoaak pár szóval, meleg tekintettel, vagy
tudnak csittittani. Mert amíg — a nagy lapok ast a munkát keatetusk. Bariangi tavaktól, nem Is egyről, hanem ha távolról la egyetlen „áljen" kiáltással kifejezze óazlnto meleg noratetit föeeperaae, a kat. agyházkOuig atyja, népóirl
nz élethivatás rendszerivel intézményesen biztosítják, addig többről; zúgó patakokról, amelyaek csezdjit felveri • iló-kOzdi lelkipásztora Iránt. Kgy pillanatra mintha a monny
iui a tiz körmünkkel kaparjuk össze a hasábokat, hírek után nyuttalaa plsatráag- (Ligaíább Is ast meséli Tatár valóban a léidre aaállott volna. Nasaeaak aaárt, mart a pöttyömül
szaladgálunk, hogy ugyanakkor ütközzünk össze, • vidéki Ferenc méhéea tekerópataki lakós, aki állítása sarrin* óvodáaok angyal ruhában, esAke-baina lajegakéjnkOn ragyogó-rzékenység, rosszakarat, a nemtörődömség, guny éa ezerféle — már fagott kl hatalmas méretű pteatráagot a bar- csillagokkal díszesen énekelték el jókívánságaikat. Ami ngyan
szépen érzékeltette a ragyogó menyországot, de onaél la töbelgáncsolással, amelyek aztán legtöbb esetben agy undorító langi patakból) Tatár Ferenc pedig szavahihető ember, bet jelentett az aa Önkényt megnyilatkozó, nem elóre elrenszáj vonás, vagy kizlegyintiasel fűszerezve kergetik arcunkba aki eskl alatt ls hálaadó állítását Igasolni.
dezett, vagy betanult, hanem a lelkekból, mint a fény i a meleg a naptól-termiszeteoen ia egyazeiQen áradó tiaata. éazinto
• v«rt.
A barlang melyében pedig labtríntbusszerü elága- aaarotet.
Ahol mindönki agy volt, agyét akart, «gyért JelkaaOlt.
Vannak emberek, akik minden próbálkozást mely a zázok veaetaek szerteszét, hegy as embernek még a
Mindenki bizonyságot akart tonal á t ó l , hogy az a név-ifileui révén, a szellem eszközeivel jön, testvéri egységgel lélekaete ls eláU a kiút kéréséétől.
nap neki la ünnepe. A jókívánságok kifejezésében mindenki
gaJnik. A ma ingadozó társadalmi viszonyok között 410
A néphit szerint a tébaa van ss „nranysaBrő", beleakart kaposolódnL Ehhez ngyan Itt lant. a iöldön nem volt
--'iíjflyck szellemi megnyilatkozásait ia világnézeti lelfogi- amely lecsapó ja as aranyat. I n^a van as, hogy mla- az egyszer uiogfelelA korát, do annál nagyobb a jóeigoe Isten
vjkai. a embert i s szellemi értéket külön válaastva bírál- de* kincskereső a tavat l'C'apoloi akarja, bogy a> azaretó szive a ott helyet kapott azoknak a jókívánsága Is,
•kik idalent már nem jutottak «tóhoz. A> lakolás gyermekek
Tudnak embtreket nézni, őket kitalálni ia megfrtoni a araayealróbfa iuisoe. így l'diâ ben ietöbbtekerópataki kóruaa
ia a lelnóMak jóklváaatai után, mialatt a gyermekek
keli, kulturált, komoly megjegyzésekkei i s ligyelmezta- gazda vizi Fzlvattyut vitt be a tóhoz, hogy ast lecsa- valami ártatlan mókával Igyekeztek mulattatni a aok gonddal
polják.
i-sekkel kiiérik.
Madó lelklatyjokat, a lolyfión egyszerre feltűnt egy regi diák,
nem h.ányoshatott, a jalen Sröméból, do a multat som
D» még egyebeket la beeaélnek ások, akik ott aki
lie vannak emberek, akik a jó i s rossz fogalmakkal
feledheti. Oheorgheni (gyergyóazentmlklóst) lelkipásztorát jöu
mrseDek tisztában. Megítélésilk ia elképzeléseiket gúnyba jártak Térkép van a bolyról, 1848 bél, amely a Maca Onnepelni, akit a monoMal (azeredal) diákok kOldóttak, hogy
nt'iríHtják. A g u n j ostorával harsogtatnak, a becsületes lelőhelyét poatoaaa feltünteti. Mások eljutottak a Bagó- régi hlttanárokat üdvSzOljo.
így van as Jól! Keileoek aa ünnepek. Ezek a hátköznai^HiiUt, tudnivágyáit is jó szándikot elgáncsolni igyekeznek, patak elótSréaéaek ason helyére, ahol fa osalopekon
erőforrásai I Oyeigyóazontmlklóe ióeaperea-plebánosa la
a«ik a vidéki újságírás terén csak „fűzfa poéták"-at, komoly-kerítés alakú építmény van a amelybea saBkséges anya- pok
mailthatott e névnapi Ünnepléséból további munkájahoz.
uiau. felelőtlen elemeket látnak. Orozvamaró kutyák módjára got a jelenlegi aaük bajáratoo be sem vlbett^k, hanem aiót
E bálás, meiegazlvn emberekért érdemea kQzdenl. (!—•.)
sz-retnék kitépni belőlünk azt a kötelességszerű érzést ia, csak egy másik helyen, amiből aa következik, bogy a
SÍM még megmaradt. És itt Szabó Dezsővel mondom: ...da barlangnak más bejárata la vau.
még csak szellemi barcot sem indítanak a tetvesek....
HIB8K.
A jelen valóságos helyaet a», hegy a feltárási
' "'gyök...
— Saép aa étet, d e rövid. FnlOp József bátyánk íelemunkálatok lázasan folynak és 18 métt raylre már ember
Beraoz Annával, most tartotta házasságának 50-lk évmia- aégével
A BÚörrottságban önkijelgő, szürke nagyságok ? Hall- magasságnyira be lehet mensl a barlangba.
fordulóját. Eanak a házaspárnak ezQstös haja, de SrOmkOnya n a k . Építő szerveink ? J ó akaratú, utmntató embereink, tegy 12 méter nebéa ut vaa hátra, melyet 2—8 bétes nyektól fiataloaan ragyogó tekintető bizonyította, hogy milyen
h
belül áttörnek a munkások s akkor — a munkások hamar röpül a* élet. — 90 évvel eieldtt ls keddi napra esett
<ig vannak.
8 ika. Akkor 1« Unyeaen ragyogott a nap, akkor ia
itt kezdődik aztán az a megmagyarázhatatlan, kilejez- szerint — elérkesnek ahhoz a saakasahoa, ahol teljes február
ugy álltak Isten oltára elótt. mintha kettSjUkSn klvnl több
<"-'ctlen valami, azok az apró lelki robbanások, melyekből gyönyörűségében megmutatja szépségeit a titokzatos ember nem 1« lenn* a világon. Kl hinni, hogy azóta 50 óv
»i;;;nálló világ leaz az egyik ember ia különálló Bugó-barlang. Aa Is már tény, hogy egész Celkvármegye röpdlt ol, egy küzdelmes, do boldog emberi ólat} — Folsp
« másik. Ezek mögött van eltemetve a lényeg, amit minden közönnlge felajzott Idegekkel várja e piilanatet a már Józsi bátyánk éa Anna néni, vájjon mit éreztek, mikor a gyónls több oldalról ostromolják aa lgaagatóaágot, hogy e tatóasikbon 50 Ív mérlegéról adtak számot mlker az áldoz-rr,: »rtáreunkban ismernünk kellene.
pillanatot hosaa köztudomásra, mivel tömegesen akar tató korlátnál egymás mellett térdelve agy vették magákhoz
Krisztus tantét, mint 50 i w « l ozolitt í Akkor, mist Vezérükbo
K/.ért van a vidiki ujságiráa magira hagyva. Ugy anya- ják a barlangot felketesnl.
Ca. A. kapaszkodtak
bale a hatalmas nagy latanbe, moat a eélhoz

üil ai apró eikerA ls un neneM taiáioznaL

giakban, de tőkép szellemi tiren, ami megdöbbentő jelenaig.
Habár elvitázhatatlan, hogy lehetőaigekben ia szegények
azyunk.
Meghívó
A Braaaól H a g j a r Dalárda 1938 évt februir hé 19-ire
Az is bizonyoa, hogy az adottaágon kívül kedv az
t'ifáa estélyiről azóló, lzláaea ie egiaz u)lormiban
^«körülményeknek megtelelő beilleszkedésével olyan hely- hirdetettmeghívójából
veaazttk — ezószerlnt — az alábbi mag'-UK van szükség, amely ezt megengedi. De egyik sem ok kiadott
hlváat ia mUsort:
•nia. hogy elhanyagoljuk, lagkeviabi, hogy rosszmájú alakosTestvérek vigyáskoggyatok I
áu'iással, félremagyarázásokkal tegyük lehatetlenni.
Béromlánk mii aa, i n a aamant Káru] komám, hogy fárÉs most kedves olvasó, ha mélységes unalmában, a sing utosaó napjait, a Brassói Magyar Dalárdával egyetemben
•"rmmittevéa bágyasztó perceiben egy vidiki lapocska, mond- emlékezetesei tagynk
ok éppeu „csak" a „Csiki Lapok u -at volna kénytelen —
aa u r 1M8. esateadeje, Bőjtelő hónapja
• "Hetteu
na egyemeg a fene, ha mái nincs — gondolata ío-lk n a p j a eetéjl fél ktleno ó n k o r .
Fordlooaák'aza meg eztet a lapot a olvaja&k'iza el, miről
kezébe venni ia mig nagyobb csodára, ha bele ia mil' i2t»tna pillantani, higyje el, hogy azt, mind — az utolsó leazan szó a aamag, hogy ml vldlaoaa lel a kletak azdvlt.
1 Imnal BogeL A'zolióaek én a Kárul elpárbeaiideljnk
" r 'iig ingyen i s bérmentve csináljuk. Tiazteletbfil ia köto'-^•'•g tudásból izzadjuk ki hétről-hétre as anyagot, melynek C S I B T L A J I Ot firhangsrasitésra feldarabozott, 8slnl Lajos
-azthozáiában egészen magunkra vagyunk utalva. A taoh- albaezélieot nyomán satupadra Irt a meg hezia tódott
LaJI Tort Mulat s Xgyob NyflaakSlé•m minden csodája nélkül, tudósító irodák, telephon, íróaek Kárujjal.. e. saékely twófájlt.
epeket nélkülöző izegénységben.
Da a firhang iei a há' Jó
Ugy-e nem hiszi? Peraze-persze... As ilyesmit namia
•lm* Setén L«|i — Dobolyi Katin
ichet olyan könnyen bednmálni as embereknek.. S hogy miért
ÁmáUval, a feleségivei — Bagoly Hatlldval,
1
sináljuk ha tehw, ha gond, ha láraaztó a pláne mig nem
akik kOzül egyik a garafologoshoi a a másik panyit bi. Hlas-has.
'a 'izetnek irte?
Egy caapp aetit s lmmá' a koroaomába
Kedvez olvasó I Most egy szép, valami magasztos
aise-nél - Saékely Bólénál,
"ingyarázkodiaba kellene kezdjek, a mi kezdődik a Göncöl
„Lajl várakosik, '
-zekirrel, mely a Hadak-ntjin porzik... A szikrázó asemtt ahol, Kârq) komija — P a p p Jenő al panaaso||a báaattyát a
Fiastyúkról, a felhők peremére aorakosott, páncilba öltözött falharken a Pinoérlaán — Kfirály Blta kéaalnkedéaeln. KSabe
katonákról, melyek mind-mind Isten-feli nisnak. Arról a asip AmáU hé a a mnlaooaág oL Hogy ml Mrtine asonkBzbe, ne
• alamirői, ami olyan azép éa csodálatos, hogy namia erre a Ortajank. met ahajt láaaQk, hogy:
„Lajl gyógyulást karos"
világra való. D l - Kiram engedjék al nekem. Majd máakor,
Orvoa Tanár — SaehaiMeaa Victor, aa âzzzlatenze —
*gy«zer... talán...
Mala A a d ' i a *» a Zipoló — Baioa Oyula, akinek aaHoat oaak annyit:
gtooatea «a Igényeltetik.

Ha mindasekict azaratetel. magbeosUliat, agy parányi
««girtést ia grtMtyM* HP kapnak, Ugalább n

D e a i g á á g e e Jeáhetaek a setéttői s má ai

Uzai, mint bókazd jóltevAnek kösaönték meg a kapott jókat.
A gyOrtlk, miket 50 i v óta szakadatlan viseltek, most egy
pillanatra lokardltak az ujjakról, hogy megajalt áldáaaal hozzák asokat újból vissza. A februári nap hirtelen-váratlan fényOzOnbe vonta aa újonnan megáldott házaspárt, mintha latea
Ígéretét, biztatását aa'mbolliálná. — A szép templomi szertartás otáa a fényképezés la megtörtént, amint az az életűek Ilyen
fontos állomáaákoz Illik ls. Jó kívánságokban som volt hiány.
Ehhez most itt mi Is csatlakozunk. Adja Iatan, hogy mig sokáig örvendheaaenek a saép tiszta öregség békés boldogságának. Fiatalos szlvbSl, Ode lélekkel mig sokáig áldják a kegyelmiket o n t ó Jóságos Istent.
— A ghaorghanl (gyergyóazentmlklóal) Bef. Nöaaövetség 1938 i / t február hó 12-én, szombaton este fél 9 órai
kezdettel tartja meg mOaoroa tánoastélyit, a „Central'-szálló
nagytermében, melyre szeretettel vár mlníenklt.
— A oaondfeőrmeetor sulyoaan bán'alnaaaott egy
gyergyóujfaloai hadi óavagyet. Ballá Féilxoé 51 évea hadi
özvegy oivosl látleletet váltva tett panaszt a gyergyól magyarpárti irodán, kérve panaszának Illetékes helyre való láttatását
ügyének klvlzsgáláaa végett.
— Kóbor oigányok garásdálkodnak Qyargyóbaa.
A gyergvóalfalaal eaaodéróra ja'ontatta as ügyészségnek, hogy
GyOríy Ignáo odavaló gazdálkodó házát ismeretlen tettesek
foltOrték ia teljesen kirabolták. A kár meghaladja a húszezer
lejt. A nyomozás megállapította, hogy a betöréses lopást a
gazda távoliétében kóborolgányok követték el, akik as óklrályaig fali vstték utjukat. Aa flgyészaég megkereste a eaendórasárnypsranosnokaágot, hogy külön iárdrOkkal logiák «1 i s
tartóztasaák 1« a gatásdálkodó slgányokat.

KÖBIe
Folyó hó 12 éa éa 18-án, szombaton éa vaaáraap

.Vlrágfakadáa'
Fóssarepbeu: Richárd Tauber,
mig 19-én és 20-án, ssombaton éa vaaáraap

•Begáli Tigris*
Féaaerepekbea: Barteu Mao, betţe éa 4uae Travls.

7. szám.
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4 ik oldal.

SPORT.

Akadályversenyben: Drócaa Imre, C j e h Miklós és

Daradics András.

Asztali tennisz-verseny a főgimnáziumban A
Ugróveraenyban: Drócsa Imre, N s d í ' k a J i n o a es
rom. katb. fóglmn. Máris koogrrgácioja aaépen sikerült K V é
básl versenyt rendesett. Negy napon át folytak a mer- ° g J é n M f j m á g i v e r w y b e n Msrka György tűnt fel,
kőséaek. A 30 versenyző köaül elad lett K*many1czkv mint első a futóversenyben.
Árpád VII o. t.. a többiek helyesása a kővetkező: 2.
A női akadály versenyt Dsrad'csné, Drícaa Panni
Kovaca J >zseí VII. o., 3. Eröss István VI. o., 4. Rimog
^
A'bdar VII. o , 5 Qtfnárd Lássió VI. o, 6. Salamon nyerte meg.
latvan VII. o. t. A? elaő játékon dr. Cslpak Lajos ró
A eeiki ei-baj"okság vereeovei. Aa E K. E.
gcns aiep jutalomban réssesitetle.
csjkszákl osztálya 1938 február hó 19 óo, 20 én és 27-eo
» * •

rendezi — ezúttal elaó izíien — Ciikmsgye

bajnoki

2—8 tanulót

azonnal felvesz

DÉZSY első Odorbeiu
okleveles mezeakalacsos
naev üzeme. Értekezni lehet a n u r c a r s a ciuci
országosvásárkor
a Dézsv sátorban.

(székelrudvarhelvi)

Mindenkit érdeklő
világhirü újdonságok!
Ninos többé munkanélküliség.
mart mlndeu szaktndAs nélkül saját lakásiban fért. no
«(tv bá mely aerdültebb Ky^^irm^k ls, már 600 lejtől
keadő befektetéssel állandó éa vagyontjelento keresetet h ztosit maginak, hi Tálanbélyeg bekQMésétel
kéri azonnal elküldeni a oaodaszáinba; menő ingyenes
tájekoatatonkat, melyroigábanfog alja gazdag e> változatoa. eddig még Behol neoi létező Tilágajdoatágalnli.at.

Székelyföldi aerlegmérkőzée Odorbeun (Událversenyeit a következő Raámokban :
varhelyen,) A „Brassói Lapok- február bó 9 lki azaFebruár 19 én, délután 3 órai kezdMtel f u ú v e r
.. anak tpartrovaia jelenti: C. 8. C.-Hícky club IÍBÍ a i r y , rajt és cil a Buíai háznál (3 kategória, farfl
KtfNBTLBB, Oradea, Aleea Romei No. a.
4:1 éa 4:0. E *ó E. K. E. (Cals), máaodifc Hargita... - ifjúsági éB női)
li-velezésnét hivatkozót e lapra.
Bzekelyfoidl álverseny döntőjében.
Február 20 án, délelőtt 10 órai kezdettel a kia
Ejy napra két gyóselem, amit egy nagy napilap Somlyó oldalán akadályveraeoy (8 kategória, férfi, ifjú
Divatszalonomat áthelyeztem
terjeaai uz oraaág közvéleménye elé. A ml Ifjúságnak sági éa női)
szerezte eat a diadalt, tehát megérdemli, hogy a ml
Záögödről C a i k s a e r e d é b a , Bulevardul
20-án, dé'után 3 órai kezdettel, ugréverközvéleményük la felfigyeljen erre aa áldoaatokat kö- seny Fabruar
Bratianu 68 Beám, „Löffler gyógyszertár"
a
autal
aancokon
(2
kategória,
nagy
sánc
bajnokveteié lelki ea tea ti muakára, melynek eredménye már ság és kis sánc bajnoksag.)
fölötti
emeletre. R u h á t , modern fahéraz, bogy kis városnak as egéaz ország elótt lamertté lett.
Február 27-én, d'lutfta 3 órai kezdettel lealklónemQt vaiamint angol muakát felelősség
Jegkorongcaepatunkat Ismerjük már. Nem ez az
elaó győzelme. Jalen Borainkban Inkább az udvarhelyi verseey a .H irombán'(3 zategoria, féifi, ifjúsági éa női)
mellett, olosó áron készítek. Vidékiek
Díjkiosztás febtutr 27-én eate 9 órai kezdettel aa
aiveraenyról akarunk besaámolót adni. Januar 31. Magelőnyben.
2-3
Ferencz Juci.
baaaeléa a Daciában. Induláa UJvaroeiyre meg blaony- „Európa-éttermében.
taUn. A aaemalyenként 200 lejre rugO költségeket a
K-dveaőtlen idő esetén a versenyek egy héttel
versenysók meg nem tudjak hoonan előteremteni.
kitolódnak.

Vadbőrök

Február 3. Ujabb megbeaséléa Állítólag megvan
a pénz, tehát megyünk, megpedlg ssánon, mert autóbuszra nem teilk.

.

csávázását

valamint medve, farkaB, hiúz, stb.

szőnyegek:

Fjoruár 6-én reggel 6 kor ellndol a ssán a sár•
*
ban, mellette porosakat a veraenycaapat.
A február 13-iki bolnoki országos síugró bajc s i n á l á s á t , girttncálva elvál al és
A veaetőaég autója déli 12 órakor Viahltan találja noki verseny. A R imánlal Siagyefcttietek Saovetaege
k é s z i t o l o s ó árban
őket 3 ktveteievel, akik valami traktorba kapaazzod- nek megbízásából aa idén is a Brassói Turista EgyesüVezBenyi József szdejmester
let rendeal aa országos Blujró bajnoki versenyt. A vertak es kl tudja hol járaak már.
A verseny délután kettőkor keadődlk. Tehát leha- senyt február bó 13 án vaBárnap délelőtt 11 órakor 2—s
Mjrcurea Ciuo, atr. Bratianu 68.
tetienaeg ennyi idő alatt aaánnal Udvarhelyre eljutni. rendes! as egyesület a Bolnokon, a Nagykőhavas előAki történeteaen e napon a Hargita udvarheiyi begyén, melyen 1000 m. magasaágban áll az oraaág,
reazéa jart az láthatott egy megierneleBiól roskadozó egyben Keleteurópa legnagyobb ugróaanca. A sánc meautói aliecekkel körül tűzdelve. Azt la lathaita, hogy reteire Jellemző, hogy noaasa 267 m., ebből a nekifutó
Férjhezmano lányokfigyelmébe! í
ez az aoto meg egy hoaazu bobssant is voniaiott maga 81 m. Aa indulási torony tetejetói a mélypontig 88 6 m
után rajta 6 airubas alaktal. Ez a rödil 30—40 km.-es azimvonalküioubözet van, ugraai leheióseg 66 m. Eddigi
H* szép és tartód bútorral
BebeaBeggei bukdácsolt gödrökön es egyen országúti aancrakord, melyet tavaly aedvea bavoa ert el Ciompe jm
akadályozón keresztül, mig végül Udvarhelytől mintegy Hunért 66 m.
akarja berenddzni otthonát,
^
A Bolnokon aa ugróaánc közelében, mintegy 600
8 km.-nylre a sárban megfeneklett. (Műsoron kívül a
jutáuyosan beszerezheti
^
bobveraenyl ia megnyertük) Rudasul aa autó ia beadta méternyire áll a brasBÓl TariBta Egyesület mentdoaa kuicaot, mely végül ia a gyalogosokkal együtt érke- baza, melyben egyezerre 200 azemeiy étkezhetik s Így
Nagy Q. József-nél, Oiuc-Jigodin. ^
zett meg. Aa agyongyötört, haiátrafaradt csapat érke- aa orsaag legnagyobb menedekhasl étterme. Aséteiea
..aees as Itatok árai aaonoaok a brassói vendeglői árakkal.
zese után egy par porc múlva rajthoz állt.
Ejyébkéat
a
ki'Bolgálas
me«könnyitésere
as
egyesület
Ne csodálkozzunk tehát, bogy ilyen vísaontagságoa utaaaa után a futóverseny eredmenye, melyben töob Bátrat épít, amelyekben tea, virsli stb. kapható
Nolariaiul carcual Sumuleu
Bilcok megközelíthető a BraBos—Bucureşti fó
legjobban biztuak tragikussá vait rank nezve. Udvarhely
Jud. Ciuc
308 pont előnyt szerzett ÓB 5 versenyzőnk közül kettő vonal Darste (Derestyt), vagy Timisu -di-jos (A:só
Nr.
230-1938.
tömoe)
ailomáeroi.
Innen
jeiaett
u
on
40—60
pirc
aiatt
OBBaneaett a tavon.
„Még nem veaaett el a remény flukl Még holnap tehát feljutni a Bonokra, akár B>ciu (BaCsfa.u) közséPublicaţiuue.
mindant jova lehet tenni." A fáradt arcokon biaakodaa gén át. akar a Tatárnányáa nevü foidtoitea utvonalán.
A
versenypálya
területére
caak
belépő
jeggyel
Sb
aduca
la cuaoştinţi generala, cl la
íenye, a szomorú tekintetekben uj erők saizraja csillogót.lebet jutni. Arak: 24, 46 éa tribünjegy 80 lej.
Primaria conuaei Cioboteni, se va ţ n e l i z i u t
• •
„Győzni foguak tanár ur — elhozzuk a kupát
Jégkoroogútő mérkőzés. Va*árnapt február de 3 Mariid 1938, orele 10 lic tuţ o publică
mérnöa ur — megtogadjuk?'
Fdbruár 6 A verseny második napja. Frlas erők, hó 13 aa délután fét 3 orakor a TÉrgu-Mures komorala, pantru v&azarea unui intravilan, propriepihent na:coaok uj lehstőjegek. D Jielőtl asadaiy verseny.binált jégkorongütő oaapatát látja vendégül varo- tatea cofliuaelor Suinuleu şi Cioboteni ia întinMindegy isttnk tudta, hogy htbat nem aaabad elkövetni. sunk. A marosvásárhelyi csapat igen jo formában dere de 535 stj p., siluit îa cantrul omuaei
Micdjrkl «uita, no^y győzni caak aktor lehet már, ha vaa ée igy izgalmas, változatos mérkőzésre van
mtaden veraenyső a legmagasabb fokát adja tudásának, kilátás, amelyből csapatunk osak nagy erőfeszite- Cioboteni.
erednek, fdgyelmeaetuegeaek. Mi vezetők ea azoraoPreţ il da îitrigare eate de L^i 13.000.—
iűk aia C40(ior>ban a topp» órakkai keadokben^fl^yelttta eek árán kerülhet ki győzteeként.
Coacurenţii vor depune o garttnţ e de 10" »
Bftllftt - a t
Mt" Ballot
a küzdeimet éa minden veraenyaővel lelkűnk egy reîa
numerar.
bz-31 kü dtiik — talán nem is azért, bogy a aeneget Tisztelettel hozom a nagy érd amü vásárló kösönség
L cita(ia se va ţine in conformitate cu
hazihozzuk — hanem azért a lelkeaültsegért, menyei szíves tudomására, hogy ai addigit faiüimmö
diapojsiţ'.uaile art. 88—110 din L. C. P.
egy eazm*l célért harcba indultak.
la ctz da nereuşită a doui licitaţie se va
Eredmény: As akadályverseny a csíki E. K. E.
mézeskalácsos sátrommal
gyóze:mevei végződött, ţiietve Udvarhely 308 poot e>Őţine
ia ziu* de 14 Martie 1938, ii aciiea<i
oysoól 196-et ledogoztunk. Maradt meg aaoauan 112 a Merourea Ciuo (oaikaaeredal) faraangi oraaa- condiţiuni.
goavaaarra megerkaaem, mely 1938 ovi feb
pont Udvarhely javara.
Coodi(iuQile de licitaţie se pot vedea zilDsiutan ugróverseny. Ezen a vtrjenyen nem cauruar ho 18-an laai magtartva.
nic in orele oficiale la notariatul C3roual.
pan az Udvarhelyiek 112 pont előnyét kell behozni,
Sjivea pártfogást kér, kiváló tiaatelettel
baaem a győzelemhez BztUueges előnyt ls megaaerczol.
Suam;eu, la 10 Februarie 1938.
Minden három emoer teljesítményén muiik. Eaek kOaúi
Notar carcaal,
caak aa egyik ugrott nagy aancoa. A máalk kettő eaetCUCU.
i»g nyugtalan almaiban láthatott ilyen mereth sáncot.
„l>t nme* már vlsaakou. Ennyi, meg ennyi pont kell. első udvarhelyi (Odorbeiu) okleveles mézeskalácsos
M g kell BZ erezni.
Abucureati vsgylntszet altal msgviisgalva «s eagedalyezve
Kérem a sátor iölotu nírre figyelemmel lenni.
És megBaereatűk. A végeredmény 20, pont
"VarrógrépelE,
klilömoBéjgei javuozra zárult. Amint latjut uz a küz3Cerélspáirolc,
delem a sportért való lelkesedésnek aa a hoakouemönye
^ák.UEa,trészelE
voit, uboi mar az egyenl ambíció közóase kovácnoiodik,
O - yo r o iclsocsllE X
m«iy egyseget semmi akadaiy nem tud már megtörni.
Árverési hirdetmény.
H
Csak igy voit lehetaegea, hogy veraenyaóink nagyrdsat
3-á,"bor
^.roxiQ.é-n.á.1
Néhai Baké Elek-fele iogatlanai a Közgyalog, «agy aln tettek meg aa 60 km.-es utat. Da megOaUuaereda.il -Oluo, Dr. Zakariás Testvérek ház. K
tettek ea utana röaat vettek a meg 16 km.-ja futóver- birtokosság Bzóhhásában aa 1938 aB gazdasági
22—2«
senyben végkimerülésig.
övre nyilvános árverésen haszonbérbe adatik
M^g néhány aaét a mi köaSaaégUnkhÖa, Illetve 1938 február 27-én dóiuttn 2 órakor:
közönségünk ama réaséhes, a sport barátaihoz, akik
1- Bul. R-igele Ferdinánd Nr. 48 alatti
őcz.nten örülnekfiaink sikereinek éa annak a dicaőaeg- flres belső.
nes, melyben az ó tóiieasegük reven mindnyájan reBsemellett lévő kaszáló 3 hold
attinez. Ahoz a közönaeghez, mely szeretettel nyújtott 12362.• Kispatak
öl.
mindig aegltő kezet, mikor hoaaá fordultunk. Ne engedttn aapomkéat uj formák olosó U
jék a jövőbea meg aat, hogy versenyaómk kimerülve
3 S;abó György-féle erdei kaes&ló 3 hold
árbaa, aaa«rt«iEla.t]a.*t<5te w
erkeaaenek meg a küzdelem azlnheiyere.
780 • ol.
E helyen íz köszönetet kell mondanunk Udvarhely
4 Zsögödi határban levő szántó 3 bold « VKNCZKL TANÁRNÉNÁL ff
Hargita alcsoport readeaőaégenek, mely meieg barát- 308 • ol.
5
Dgyamatt késiAlaak mUdeasággal, teatveri szeretettel fogadott bennünket éa minn*mfl
aől kalapok a i i f e n d t
6.
Béres-tetőn
levő
szántó
100
•
01.
dem elkövetett, hogy venenyzőink jól éreuek magukat.
Kl
aayag kaaaáadáaáTal. Katawk
6.
14
hold
erdőfaiaási
éB
legeltetési
jogAlább köaöijük azon veraenyaóink neveit, kiknek
ţf
llalakltáaa a legrivldebb idő alatt.
eredmenyel tették lehetővé a serleg eaévi megnyeréséi gal as 1938—1939 évre.
W Marcaraa-Olne, I. o. Bratlaau (OlmmáFutóversenyben: Nedelka Juoe, Cseh Miklós'
Merourca Cuie, 1938 óvl február hó 10 én. £ Hunhuooa 1U. aa., a Sörháa kőaelébea. ^
Kovács Imre.
'
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