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U*g/énk a lehetŐH^c->k földje. Oa:daságl adottságai nvn{ods, bútos jötőt jelenteaén** c pinok, ha
Aa egyre B«b«< bbé * aii viszonyok micd jobban Öneilátiaáoak megszervezése tsakavato t kezekben
Mwdjuk cak m»g ószn'-én as orezág iakoaíág;.
va'4<ággii folielagzut a bolpo.itlkil események ayora- felszínre V6tik ezt a fontol hordást, ami l9sst«n lét- voioa A mos'.aol Idős rak nagyon alkalmas voloa Ilyen
s/erli változásával. Nagy szük'óg vott arra. A megle- érdekévé válik ennek a me/yének. Amíg aa erdő ki- Irányú kesd-tményeséere. A politika harcai szüneteinek
látszott a <;s'kl hegyeken, senki n^m s igy feissabadu'nak mlcduon energiák, melyeket
p~t4ssaerü cselekvés íppii Idijiben lép itt közbe a fogyhatatlannak
arra, hogy Ilyesmi:- valaha la ssó legyen. DJ politikai szervezeteink a maguk asámára lefoglaltak.
nyugalomnak, a rendnek, a tekintélynek helyreállítása gondolt
sajnos máma mind tötbea ..sdoikodnak aaoa, hogy Bit a sok gyakorlott szervező készséget a mogfeleló
érdekében.
lehetne pótolni e m; a e gardaságl Biőerébea helyi tőkével támogatva — mert egy kis jóakarattal,
Mirt a ml itt elindult as valóban aggodalma! kelt mivel
art
aa
éltetó elemet, amit a kifogyó erdő jelentett ilyen is volna aálank — igen szép eredményekét tehetett minden njugtlmat akaró lélekben. Mtradjunk
hetne rövid Idő alatt elérai. Htssaos, m»ly gyökereket
ű ií tnag a magún* k;s kórzetébsu éi á'l*pit§uk mig, -sámára.
g mostanáig nem örtént egység?s, koxoly verő munka lonne es a Igen nagy szolgálatokat tenne
bo?y a békés teremtő muoira komoly vasaid <Iembe lépée M
es
irányban,
habár
v-zdaségl
életünk
erőien
chilit shbaa a poiltlzá'ó sodród iahw, amely minden- érezte évek óta olyan össsffogásnak hiányát, mjly a f-íjának és as utókornak aa, aVI elkeadeaé.
kit kiragadott arról aheiyéról ahová kötelesaége áliiiotta. konjuikturához kötött faVeT'nkedalem id5nkénti pauMár senki sem állott a maga hl*atá«a mellett A gás« következtében beálló lcl>l krlsla kiküszöböléséHsUs. a p p, a taaár, a tiiztviaaó, a legszörnyűbb nek mego d^sát próbálná lürtüifil vliri. Is kérd-><
p'j itikM tovekenységbe kezdett. Általában «z »jirv-wy elhanyrtgolásában nagy réssti volt annak a körillményA mai kor a jeliemteieniégek virágkora. Minden,
si-ril b<teg<tég megfertőzte aa egész közéletünket ca nek, hogy ni arra h vilet'at miai-in népmeató ami roasz, ami aa emberiségnek ártalmas éa as á!ta>
o'y^n károsan befolyásolta a tömegeket, hogy azt meg- energiája klmerttlt a po ltlkt-1 jogokért vívott harcod- lános megbsciüléinek, a kölcsönös együttérzés áooláüLitanl kSisleiség volt.
ban a a kedveaó gazdasági helyaet nem élezte kl oly sának kárára van, diadalát üli vllágez jrte a bajaiban
Nem lehatt tovább tttrnl ast a féktelensége!, ami- erősen a megélhette problémáját Nagyban heaaéj árult iobz5dó társadalom fölött Ennek a saolgálatában áll
vel a po'gári tekintélyt aláásni kezdték- Nagy httn lett ehes, hogy a megye Ipari proletár rétfge elenyészően ma minden. A lu'ló nemzeti nevelés jegyében indítaro:oa DHg egy pillanatig ls tovább türnl azt, hogy csekély s a lakóaság zömét a törp3blr:okos oaaiály nak ma nemaedékeket a világ négy sarkából elinduló
nipoukint fjlburjáuzó jelszavakkal, titokzatos árnyalatú tesai kl, mely jól-ro^szu' kecelt földjének hozamából, óloiu'akra, hegy aztán a különböző fajú, felekezetű éa
rv •««• d Hnkkel végig játsaanak aa idegek űn. A târ-a közbirtokossági hasaonrén'iól s as itt-ott klná:koaO nemzetiségű ssűlók ugyanazon ionban élő, ugyanolyan
lii" ml r-ndllnk elleni késs merénylet lett volna bele erdő- vagy fdrészgyárl muikáhM 3-sze tudta hosni életfeladatokkal kfiaködő fid egymás szemének klvaján ii izo'nl abba a politikai vlgéckedjsbe, amellyel aat aa ösaaeget, ami SzQkr j ssabott életigényeinek sávai Igyekezzenek megoldani as utaltál közéjük dobott
gordinsi cioméját
tovább vitelére szükséges veit.
mtr f.>iforg*tták a lelkek nyugalmát.
A kultura fejlődésével, ss irás olvasás művészeAs utóbbi évek giadwagl atatlsatlkái azonban
Az ui kormányzat máról-holnapra rendit teremtett,
h iiiít jk u;c ttokról a pecsenye Biag u'án naponként két igen fontos körüiménjra hívják fel a figyelmet tének kösnapiseitásával kifejlődött as emberekben a
iíz gwf: szaladgáló kortes felvonulások. Vi>>«za húzód- Etek közli', egyik: a megye erdőterületeinek rohamom gyűlölet ördöge 1B. A gondolkodni tudó ember ma már
tart, hogy a gyQlöietesltett szelltmtermékeknek aa
ni odúikba a lelkit mérgező mszel hsdak. Éi ax elet kiaknázása, — mely nem ál) arányban a törvényesen ott
kötelező ntáepótlással — szabad >zemm?l is látható ösöne elől vlssaamenekűl a múltba, as emberiség nei nyu%oJt munka medrébe tért.
A másik Igen fontos jelenség a megye buia éa tengeri velésének és tanításának csak keveeek saámára korláM magyar kisebbség igazán óaalntta és becaQIe- behoz
italának batsluas arán>u c-tokkeaése, amltason- tosét! világába.
i \ t i crii'Unk annak a kömény ökölnek, amely baa saabad ezí^mai nem látatunk, érezni pedig azért
H* aa időbeli táttfság sok misdent ködbeborité
o,; ?d38í a felelőtlen polltisáó kedvnek tz orrára. a>m érezhetjük, mert as Alt-» áees népi életszínvonal homályabaa vlssaafelé forgatjuk a történelem örök IdőU íii^J-i'» csak fájaliui iz-, bogy a dolgok foyás* leromboláeábin mi Is szenvt-c.ó -n részt ve?süok. Caik- kön át befejezetlenéi maradó könyvének lapjait, ssiote
j pa z.'.'krâD belekenybZdhtett mlnkt-.i abba as elfo- aegye gebeea, Illetve bu?» é - <wţ' rí behoantsls meg- kedvünk tám>d visszaálmednl magunkat aboa a korba,
tu i kiiid»í»mbe, amely annyi kárára vot a kisétet lehetóato magiM vet í '"»'• W r«f.o- «pol. .
.-Jft '-.iliaStt
buasliszt^t és 1000 vagtio tengrlt tett bl s es a saám aetét alkotja. H * igy a távolból visssagoado.uak a lovagA ţgoil
alommal eltelve láttu'c, hogv ebben a p>3«.bad-as a'óbhl években a butánál 500 vagonra, mii; a ten korra, csak a salyoi 1-ptek dobbanása e a nehés vértek
j
( tr • eag d.'tt nagy útkeresésben miként válik az utolsó g^rinel 600 ra ctökkeet A két azânudit közti külöab- ciattogása jön emlékeaetűekbe, amit egy-egy itusstráció,
fiuii pj gír politizáló semmittevővé. Mképpao válnak ség a népi életsziavoaal aülyediaének mériege.
vagy egy-agy museaad emléktárgy látása idézett fel
fi mi tömegeink a! lelkiismeretlen asédité* eszköz iivé.
Ez a két számadat lg»» méiy»a belemarkel gas- beaaűak. A gyermeklélek mladea képaeló erőjével veA I i'u hogyan stt yed bele as Interlmér harc ssennyébe.disági életünk leromlásába. Ed 300 vagon busa helyett tettük rá magunkat a su'yes kardokra; tzlate láttuk a
ty l ', as egvmás elleni sctarkodás, a kíméletet jut ugyanannyival gyengébb minőségű egyéb tápanyag nehés csapások alatt beeüppedó acélvérteket A gyer-xiró harc miképpen lesz népünk m^g-iemtniaíőj ^ a Ciíkl ember keoyeréba s ugyanakkor 400 vagon mek lelkét csak a harc, a ietfi<s bátorság mákul atlaa
i tU'.'DlU kellett végig nazjttk azt a töm*g s«eL- tengerit kéoytel»n megvonni állataitól; a tápanyagok- megnyllváauiáaa érdekelte, de sohasem gondéit err»,
vid'iiy-i «^léptetett poiitlsálást, amely felgöngyölte a n*k e licsökkentésével vagy gyengébb minóié-üre hogy a nehás pajzsok súlyos vértek alatt egy egéea
f-tiu, a város békél munkáját egyaránt.
való átértékelésével tehát uţy a saját, mint állatállo- másik világ van, amely sokkal aaebb,
sekkel dlctőbb,
Mi iehtt ciak örömmel Üdvözüljük aa uj kormáoy mányának termelőképességét csökkenti és óriási be
van ssellemi ssínvona'ának sü yedésére is. sokkai maradandóbb és mindnek fölött emberibb, mint
fe,}r.s intézk«dáaeit, amelyeket isigoru végrehajts folyással
véí-tt megiüldÖtt a megyei prsfeklmoknak. A komány B^t ml sem bizonyltja jobban, mint ar, hogy ngyan a mai kor zűrzavaros eszmevilága. A középkori lovagm '{ti t minden olyan gyűlést vagy tintetéat, amely akkor, micor aa általáaos életszínvonal sülyedőban költők apró dalocskát adják nekünk a kacsot, hogy
ujvol Makaroá élesíteni a pártharcokat, A kormány van, akkor bb alkohoífagyasstás még a gazdasági vál- behatolhassunk a lovagiélek csodálatosan gyöngéd
Bi'ţ'Uj i miodan állami, megyei, községi hivatalnoknak ság legsötétebb ezitindejöben sem csökken, sőt sok világába.
A kösépkor a kuliurának még csak kösépkora
i \;iliálájt, nem véve ki ez in rendslkezés alól a helyen emelkedő tendeuc'át mutat 0 yan tény ez, mely
p:»po •••.«. tanárohat, tanítókat, orvosokat, mérnököket minden embert, kl népinek sorsa Irán fal ilőnégtt érős sem volt. As irástudái csak a kolostorban örökélelre
• :n M gtilija a rémhírterjesztést Őrködni fog azon,— gondolkodásra késatnt és arra a meggyőződésre elzárkózott barátok tudománya még. A fejedelmi udvarr.Oí, b<7atalok a politizálái helyett a közönség ren luttat, hozy a m^gye önellátásának megteremtése érd»- ról fejedelmi udvarra hányódó, Európa úttalan-utain
kÓBsá é kóbor lovag csak emlékezetében dolgoaaa fal
>1 -sebére álljanak és viiasaéléseket ne kövaaaenek zeben cselekvő összefogásra van szükség.
asokat a megható szeretettől éB a legmélyebb kereis«I. B ztoiíianl fogják m'ndenlilt a közpénzek keseléBéA megye hatalmas erdőségeinek kipusztulásával técyl valláaojság gyöngédlégétől átitatott dalokat,
atk £ii.nteégét.
óriási jövedelem cBÖkkenéB áll be. Eszel szemben melyeknek mai napig való megmaradását mi csak ritka
N igyon kellstt az átmeneti idő, ami következni elenyészően csekély, de mégis értékesíthető a termé- esetben kösaOnhetjllk aa utókor saámára való knlturfoi i tekintély megmentésérs. Kilieit aa a kemény káa. szet BzezzéJyének azon kihasználása, melyet az éghaj- gondoskodásnak, a legtöbb esetben caak nagy url pasasió,
a-a y megVUtja .vaiisdeimei u'jában a hozzá nem lati viszonyok kedvező alakulása a megye mezőgazda fejedelmi kegy tette lehetővé, hogy írott nyomuk ma<rtó fele őtleaiégrt él d-irékba töri azt a gyermeke» saga saámára teremt A tapasztalat sserlnt az erdő radjon.
DJ ml nem ii ast kutatjuk, hogy ml szülte őket.
'••ia i'onséget, amely olyai nagy kedvvel elárasztotta segek kipuaztu'ása következtében a megye éghajlata
« -'pró pénzre kezdte váltani a politizálás meaieratgéi. meglehetős mértékben ciökkent és csapadékmenteiebb Mi Inkább Örülünk, hogy néhanapján viBssamonekülhelett. Aa eddigi klserletek számol gyümOlci fajtánál tűnk általuk abba a boldog világba, amikor a je lem
Mo»t legalább Vlliza megy mindenki a maga sikerrel jártak s hiteles adatalak vannak arra néive, tlistaiága életféltétel volt i a gyöngédlég, a női nem
3>»fijíhM. A tanító a betli «etea msllé, a pap a be hogy gyümölcstermesztéssel a megye tsrttletén igen tisztelete és leírhatatlanul mély őssinte vallásos érzéB
i' 'teü lélek neveiéi 0 tárához,,a többi ki-ki a maga szép eredményeket lehet eléral. Ugyancsak Italisatikal uralták a kedélyeket, „htent igaz szívvel ssereed, betu >tt.TH«g9 siarinti őrhelyére. Ei mindenki meglátja kimutatásunk van afelől, hogy a tengerit kivéve, mely Ciűld meg a világot. Hillgazd meg, mit beszél a bölcs
f<.< jótétemény volt az as elhatározás, amely bölcse nálunk nem érik be, bármilyen mesógsadaiágl termény • kövaid a Jó tanáciot." Eoben a két torban benne
<i-itével vitass parancsolta ezeket a roasa saeilemeket termesztésére kedvesé talajunk vau s Erdély megyéi van as sgéaa lovagkor • a kóbor lovag, aki esőket
sokról a terUiotekról, amelyekre országnak bűvész között nem utolsók köaé tartoznánk Ilyen téren.
társai számára életirányul előírta, blionyára szívvel•ua«ai rássabaditetták.
A kipusztított erdőségek helyén óriáli méretű lélekkel gyakorolta ia s tanítást Nem is kívánhatunk
havasi legelők Bzabadu nak fel, ami a megyében a Juh kerotalényibb magnyilvánu áit ennél. A kóbor lovag
tanyéaatéat igen jövedelmező foglalkoiássá lépteti eló halála elótt eloiua lngóiágait, mert nem tndaá elviselni,
» W » ' < U M U M O O O O O I O I O I O I O I O I C a a ngţattal reazényt ad arra, hegy a jahteeyésztés M bogy örököiei öuieveuienik tetemi fölött. — Roiu
lédéeevel gyapja feldelgoeé Ipának, taré ét sajt ké- tulajdonságait pedig Igy ossija el:
.Mi idea balszerencsém szálljoi bét reátok,
uUóbBnk ia jivét Matoalt ssámaakra. Be iráeybte már
QyűIMetbea nagyok, irigyek, kajánok,
tU upélkélt «I fonnák eleaé || történt ls megmecdulás as Brdéiyl Oaadaeági Bgye*ü!et
8 ráadom keeervemet
réazeról,
amely
mindig
kéeoeéggel
éU
readelkeséere
e
árbu, m e r t e l E l a i t t e w t d i E
^
Báaatom meg kiaem
szaktanácsokkal és a teayéisteadó fejállelek beeaerUaaagekra iram.
V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L M aéaével. A fen'lekea kívül uámoe éaváayvlzünk velaa,
Tétevaeégem
amely jelentés jövedelmet jetont, ha txportnakat meg0|yu«tt kéeaftlMk aslmdraCtalfalelkü
eaervealk.
Figyelemre
méltó
eaea
a
tér«o
la
a
.Gdk*
ital iii kalapok
Gazdasági B*övétkeset működése, mely már la nagy
Bíhol gyűlölet, sehol féltékeayaég, hatalmi téboly,
eréllyel feküdt bele aRtpállvia terjesztésébe. Ha még vagy a máa vagyeaáaak Uváaáaa. Mindenütt csskasp• legrtvMehb U»
esekhea hossá tsámltanánk ast a jövedelmet, amit sűtes, szeretet éa végtelenül nagy gyöngédség»
L 0, Brntium (fltauágyógy fárdólak klépltéaével éa kellő propagáláaával as
Igaaáa tanataágoa olvasmány a ma embere asámára
HHHS MrkAa kAsslébsL
ld-g«aforgalom fekeaása utján lehetne eléral, ugy ayn- a a legjobb gyé^vssor gyülMettól felkavart Idegek
godian msadhttaéak, hegy jlvétk MMaltvt vsa.
odllapliáaéra aa a Un kötet, melyet Balogh Károly
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Nagyarányú utazási kedyezmioyek a Bpeeti
állított öas«e * lovagi költéseit remekeiből b ellátta éa utólagos vlsum nélkül érkeatek a vásárra. — Az
Nemzetközi Váaár alkalmából.
azt a szerzik életrajzi iom^rtetéfl^Tal. Kllöu érdeme, Sasára vidéki é« külföldi látogatók számát Budapest
Már IB rendkívül eok Igénylés érkezik be a Bnda
hogy ai eredeti ófelnémet'-ól mod ara magyar nyelve Székesfőváros Idagen/orgalml Hivatala több mint
zetre átültetett veraek még jobban megközelíthetővé 100-re teszi. A vásáron hatalmas üaletl forgalom ala- pesti Nemzetközi Vásár nemsokára megjelenő uuzáaí
teszik számunkra a lovagkor csodálatosan gyöngéd kult kl, amelyből a lekötött üzletek értékét kb. 15 Igazolványaira, amelyek temét 25 —50 százalékoa uuérzelemvilágát. A könyv nyomdai kiállítása méltóan millió pengőre beciDUk. Ezenfelül aa idegenforgalmi aáal kedveaményeket fognak blatoiltani a váiár lé o
hozzájárul e ragyogó tartalom emeléséhez.
Iparok bevétele a váaár 11 napja alatt négy éa fél- gatólnak 27 európai ál iám 65 köslekedési vállalásait
millió pengőre becsülhető. A vásár építőipari tőaadéjén vonalain. As utazási kedvezmények érvény* Miţy,r.
1 nap alatt 12 wtgou építőanyag cserélt gaadát. A országon és a környező államokban 10 n*ppal a vásár
Fővárosi Statisztikai H vatnl adatai Baerlnt a tavaasaal előtt kezdődik és 10 nappal a váiár után ér véipt,
Ötezernél több kitűnő minőségű
a Beaakárt, a MAV. és nyilvános fürdők firgalms a mig a nyntateurópal államokban ez a határidő 5-5 n p
tenyészállat lesz a budapesti
m xmunot a Nemzetközi Vft?ár idején érte el. A vá- A vásár április 29 — május 9 lg tart. A vásárlgaso'járral egyldőben ennek gazdasági és Idegenforgalmi vánnya! vlaum nélkül lehet M«gvtror«zigb» beutalj
Orsz. Mezőgazdasági Kiállításon. jelentőségének
megfelelően 21 nagy migyar gazdasági (utólagos vlitum a vásáron P 2 50) Pjntot feivl^.
Ki»hkult*k az Országot Mezőgazdasági
érdekképviselet tartotta meg közgyűlését, országos titást tartalmaz a kedvezményekről 3 v4sárigazo>:W.--,
kongresszusát, Illetve a legfontosabb gazdasági kérdé- amily e hó végfa már aa öaszes u>azáai IrodáWosa
Kiállítás tenyészállat-osoportjának keretei.
s é t térgva'ó vándorgv(2ié?ét.
>Hph<ttó lesz.
Amint közöitUk már, a március 23-án megnyíló
Országon Mezőgazdasági Kiállítás tonyeazaliatcwportj j i s a bejdlfotesi hitár.dóig az utolsó evek nagyszámú
felhajtását m>gbai»dó szam>an jelentettek be tenyéaaáliatokat. Ilivel a m-gfeieió jómlnóaégü tenyeszallatok
Iránt országszerte Igen élénk a kereslet, a kiátlitáa
rendezősége u*y határozott, hogy a kiállítás összes
férőhelyeit igeoybe vaazi HZ idei tenysaz-állatváaér
a.kalmibíl, sót aaüksi-gmegoldasokat ia kereBett, lo«y
minél több viai kiállításai biztosíthassa. Igy a m>tit
évhez kep&at a tarka marhák caoportjaban mintegy 160
a sertéseknél 460 és a juioknai 300 daraboa létszauiernei '3 vált lehctségesss. Előreláthatóan ennek » nagyot a lérazámu teoyAszVlatnak nagy réazöt a kláliltá«o!i ét Süketíteni U het majd, mm a mu t óvben a
kiállítót', anyag aa élénk keresletet több vonatkozásban
nem tudta kielégíteni.
A bejelentésekből éa a miaőségl felülvizsgálatok
eredményéből eremmel állapíthatjuk meg, hogy az idj<
ki-»:iitáioa BÍ előző evieket is meghaladó kivaió minőB4gli tm>íBzálla:oic fognak szerepelni a kiftiitaaoa,
bizonyságául annak, hogy a tervszerűen iránylto't tanyt'S/iői muik'a évről-évre szebb es jobb eredmenyek
eléreaát teszi lehetővé, amire méltán bii: Zkek leaeinek
nemcsak e munka részesei, hanem az egesz ország ls
A vAgieg*sen elfogadott bejelentések szerint 192
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
ló éa pedig 167 mel»g- ea 25 híd -gvarü lesz bemutatva.
840 szarvasmarha, 951 juh, 1846 sertés, ez?rnei több
Titarrscu az országaik Ideiglenes kü Ugţmiats
őtelsége, II. Károly király az alábbi azövegü kiáltványt
b»roa.fi éB házioyui valamint több száz kutya fog intézte az ország népéhez:
tere a saitó számára a következőket nyilatkozta: Az
szerep< lui a kiállitaton.
u j kormány változatlanul folytat»! fogta a béke po i
„Románok I
Xyolc éven át minden gondolatom és törekvésem arra
irányult, bogy a meglevő politikai szervezwtehre támaszkodva
k'irm '•nyúzzam az országot. A pártoknak abból az óhajából,
A középiskolai tanárok egyesületének közleménye. bogy minél tíibb szavazatot azeiyzzi-neb, a külöuböző választások alktilmával kitejtett propagandák o4pem életében és
Az 1937 október hó 8 ikl tőrvény feloiaiatta a Ulkében állandó nyugtalanságot és zavart iiUztek elfi. Ez a
román ifjúságot nevelő blvaWit b halyébe az .Ország lelki nyugtalanság rendkiviil károsnak bizonyult és a népŐrei' egyesületet létesítette, amellyal szemben a közép- létének aliáaásával lényegeiéit. Romániát meg kell menteni
iskolai tanárok egyesülete a következők köziétételét béri éa elhatározásom, hogy ezt megteszem, attól az egyedüli éa
Az 1936 október hó 25-26 Iki nagytanács, va'a öriíköa aggodalomtól indíttatva, hogy a haza állandó érdeke
mint az 1937 evi szeptember hó 11-lkl caernovital nagy- és megerősítése felett őrködjek. Változtatni togok tehát ezen
gyűlés h*i*roaatiit megvizsgálva, ugy találjuk, hogy az a veszélyes helyzeten és habozás nélkül látok hozzá ennek
„Ország 0,-e" alakulat kialakulásában teijesen megvilá- minél el íbbi átalakításihoz. Étnek a nemzeti parancsszónak
gította cujait, malyet a keadal-kezdetén nem láthattunk a megvalósítása érdekében, Iiimánia pátriárchájának elnöktisztán; tekintatbe vave, hojy egéBS magatartásunk lete alatt teleifis államtérHakból alakítottam meg kormányoazon ta.tóziodáaon alapult, amelyet aa egyesület nevelő mat, amelynek tagjai, áthatva a legteljesebb hazatiaaságtúl,
hivatása éa a tanárnők az Iskolában betöitendó hivatása függetlenítve p&rttevékeuyaégüktOl, minden gondolatukat ia
közitti esatieges Öjazetéveaztés irányított, kijelentjük munkájukat a köz érdekeinek szentelhetik. Ez a kormány
nmt, amikor t a n u l ó i n a k tényleges megvalÓBitáaal éi- politikamentessé teszi a közigazgatási és államgazdasági
tudományoi alapvoaalai i«, valamint aa egéss középis- életet a végrehajtja azokat az alkotmányos változtatásokat,
kolai laaárl karnak az „O.aaágór* mozgalomhoz való amelyek megfelelnek az ország nj szüke^gleteioek és a megcsatlakoz asa la ugy, ahogy moet megfogalmazva, t'Jrve- erősödésre váró Iiománia mai törekvéseinek. Azzal a megnyealtve éa vezstve van, a mozgalomhoz csatlakom ik győződéssel léptem erre az uj uíra, hogy ez menti meg a
mart azt föltétlenül szükségesnek találjuk, ugy aB lakola,bazát. Azzal az országgal azembeni végtelen szeretet érzémint &b általános nemaetl építő munka érdakében. sétől áthatva teszem ezt, amely országnak kormányzására éa
megvédésére az Isten kegyelméből éa a nemzet akaratából
Miután tartózkodásunk teljesen alaptalanná elhivattattam. Meggyőződésem, hogy a mai idők eme parancsa
vált, a vezetőség magára vállalja, bogy a középiskolai nemcsak nyilvánvaló szligaéget jelent, de megfelel a népet
tanárok köreben te- világosító akcióba ktzd ezen Intéz- szerető ama emberek lelki törekvéseinek, akik a haza megménnyel ezemben.
erősítését és fejlődését óhajtják. A nehéz időkben csak hősies
eszközök azok, amelyek megerősíthetik Romániát. Az ország
megmentése a mi legfőbb törvényünk, amelyet habozás nélkül követni tognnk. Isten minket ugy segéljen.

A középiskolai tanárok és az Ország őrei

A Budanestl Nemzetközi Vásár lirei.

Megjelent az 1037 évi Budapesti
Nemzetközi Vásár zárójelentése.

Hatmiliós foojerenény Ciac-üan (Csikban.)

«lkáját, a H e n l e g i saöve'ségl éa bará'i kapcaol»tokk<ai.
H t o t t^t* T a U r e s c u nyilatkozata a francit barátság éa
* N pszövetBégiel való együ'.t működés nHÜe'A

A birói törvény módosítása. Királyi r-jr,deleit 1
módosítottét a román biról kar s z e r v e s é r ő l szóló
törvényt. E aawlnt a birák i d ' i g ^ c e s m n gbfca<ást k^p
hatnak p - c f í k ' m l vagy po gárm-sierl Uaeteégek betö:
táaére. E i a e k aa alapján már a napokban törvényszéki
birák kerülnek a városok élére.
A k o r m á n y megjavítja a tartományok helyetét. A román kormány rövidesen vizsgálat tárgyivá
teszi a tartománvok bnlyietót. Munkatervet dolgoznak
kl az egy?s vidékek helyzetérek megjavitáBára,
A pénzbírságok nem estek kőzkegvelem a/a.
4 hivata'os lapban megj>lent kegyelmi rendel-t nem
vonatkozik a p4nz!lg\l és különböző köslgazgatáai ható
Hágok által kiszabott bírságokra.

A nyugdijak es Szetések kiutalásáról szóló
rendeletet Ő e b é g e február 16 án aláirta.
Hitler német kancellár éa Schusanig találkozója. Hitler német kancellár ra Ausztria m í n m t r elnökének berclitesgadsnl találkozóját nemzetközi körökben aa európil politika legnagyobb horderejű
rnényének tartják. A megbessélések mibenlétérő! i
legeltérőbb vélemények nyilvánulnak m?g a viUí
«ajtóban. Mind«nisetre a ném^t—oia rák h9lvaet r j c d a a é s é n e k elaő felvonása befejeződött. Kl tudná
uood^nl hányadik felvonásában bomlik kl a a a d r i m < i
fosaültség, amely a világ satnpadáuak legiagalmt34'?b
r-gédiáját késalti elő.

— Megoldódott

a Butenoo rejtély.

A bukare;:i

<BOvjat oroaa követ titokaatos eltünéaenek rejtélye m-üo d i d o t t . Kiderült, hogy Bu-enco orosz kövat b-mn
útlevéllel 0 aszoraságba szökött. O t jjl<?nlfcezett Milalobao, ahol bevallotta kilétét.
László Fülöp öröksége. A Londonban elhunyt
llres magyar arkepfeatő Lasaló F d k p i e k higvatakét
u o s t készítették el. A hagyaték 3 és M mii ió pec^ó
irtékü.
A u s z t r i á b a n megkezd,ék a politikai foglyok szabidon bocsátását.

áz líi37 évi vásár most magjelent zárójelentése
Az állami osztálysorsjáték folyó bó 15-iki főhuzásán
markánaan tükrözi vlssaa, hogy ea a leguóbbl váaár
gazdasági éB idegenforgalmi vonatkoaásban milyen a hatmillió lejea főnyereményt a 31459 számú sorsjegy nyerte,
teljealtménvt leienlett as ornzág javára. Az 1987 évi mely sorsjegyet az „ Aurora" cluji (kolozsvári) sorsjegy tőelvásárnak 1700 kiállítója volt ea aaon 4 kü.földi auair, árusitó (Kereskedelmi Hitelbank R. T., Kolozsvár) kollektuvalamint ko tektlv csoportban 9 külföldi érdekeltaég rájából Bara Ágoston cárta: (karcztalví) aorsjsgybizományos
vett reszt. A kiállító* által elfoglalt terület 8 százalék- adta «I egy m«darasi lakóanak. Az egynegyed sorsjegy bolLondonban Chambprleln angol miniszterelnök,
kal emelkedett éa öaaaeaen 25.000 n.' volt. Mivel dog tulajdonosa a nyeremény reá eső részét, vagyis 1 320,000,
ennek a kiállítók elhelyeaéae er<t«keben köael két azaz egymillióháromszázhuszezer lejt a húzás utáni harma- Eden küiUgvminiaater 1éa Graedl olaaa külUgym'nlazt jr
Bsereaét keiiett megépíteni, ai 1937 évi vásáron több dik napon, yagyÎB lolyó hó 18-án délelőtt már kézhez is aagyfoitoaaágu tárgya ások at keadett aa angol—olas'
mint 50000 m» volt a fedeti terdlet (ibból as Ipar- kapta. A nyeremény kifizetése Takács Lajosnál, az „Aurora" viszony vég'egeB tendeaóBe ügyében.
Németországban moat nyitották meg a nómü
cBarnoz 13000 m'). Érdekeaak a nemzetközi vasár m.-ciaoi (osikszeredai) sorsjegybizományosánál történt meg.
valóban hatalmas es M igyaroraságon egyedülálló mé- Az állami osztálysorsjáték nyereményeinek kifizetésére vo- <épkocal kláilitaat. A német auté'par fejlődésének óri^i
retű kollektív propagandájának adatai. Csak néhány natkozó szabályzat szerint a nyeremények kifizetése a húzás -TIéretett mutatja bn es a kiállítás. Németországban
ssámot adunk ebből. A nyomtatványok 17 nylveo, után 15 nappal' kezdődik, azonban az „Aurora" ttorsjegy- „-2-ben 1 milllA 600 ezer g^p^ool vo't fo^g»lom^(|^
négy és fal millió példányban jelentek meg. Afi m- éBfőelárusitó mindig m&dját. találja annak, hogy játékosai a E l t e l saemben 1937 ben már 2 millió 800 eserm nt i
rádió propaganda mellett dominál a sajtószolgálat. A húzás után azonnal birtokába jussanak a nyereményössze- zedatt a forga'omhan levő gépkocsik száma, 1932 b?n
be.föidón 383 oapl- és szaklap, a külföldön 861 vesető geknek. — Amint a most lezajlott főhuzás eredménye is minden 40 ik, 1937-ben minden 24-lk német po g*rn
kllifóldi sajtóorgánum foglalkozik állandóan a Namset- bizonyítja tévéz az a hiedelem, mintha a nagy nyereménye- eaett egy gépkocsi. Hitler bejelentette a kiállítás alkalközt Vásár ügyével. De a különböző egyéb Bajtó orgá- ket osak a regáti, vagy éppen a bukaresti sorsjegytulajdo- mával, hogy rövldeaen megkeadlk aa egéazeu olcsó
nummal együtt a sajtóaaolgálatban reaztvevó l i p i k nosok kapnák. A szerencse nem tesz megkülönböztetést a oép-kocslk gyártását.
aaáma meghaladja az 1200 at Természetes, hogy ilyen annak kapuja mindenki előtt nyitva áll. Le kell azonban
Brüsszelben merényletet követtek el 8obole«
propaganda u«án egyedül álló tömsglátogatáat kapott szögeznünk, hogy ezidáig az „Aorora* által árusított sors- azovjat dlplomtta ellen, aki Belgiumban vis«zavoaa 1937 óvl N «maetköai váaér ls. «A látogatók ssáma jegyek bizonyultak a legszerencsésebbeknek. Ezt igazolják oulva élt. A merénylő a diplomatát egy kalapáccsal
több mint 800000 volt. — A vidékről es külföldről as eddigi és a legutóbbi hnzáaok eredményei.
fejbe OtStte, azonban as ütés nem talált halálosan éa
79 822 látogatója volt a vásárnak, akiknek pwtos
A sorsjegyek beszerezhetők U.-Ciucon (Csíkszeredán) Igy elkerült megmenekülnie, A merénylő kilétét aem
elme a váaár nyilvántartási naplójában rendelkezésre Takáoa Lajos bőrüzletében, Carta (Karozfalván) Bara Ágos- sikerűit megállapítani ValósaiaUeg a aaevjet boaaauj»
áll. Bbben nlaoaeaek b e u e ások, akik váaárl|aaolváoy ton kereskedőnél. LegkBzelsbbl hnaáa lolyó év ntároitu 18 áll a merénylet mögött.

8 szám.

A nép és a kultura.

CSIKI

LAPOK

őytrgyói ţlţt

3-lk oldal.

Reméljük ezután gyakrabban fogjuk látni és hallani*

mükfdvelői előadások alkalmával ls. Az előadott dalSokan még ma is abban a tívhiiben élnek, v«t kell kiépíteni a romániai korceoiyázóf port művek — Kóla JózBef: Mnssiknsnak dalból van a lelke;
hogy a falvak népének többsége irásfudütl&n. központjává. Minden évben több hetes rdzést Híjdu: SzApdivat a ssere'em éB Nádor Jóska: Naptár,
E iameireir, lehetnek félreesőbb szórványok rej- lehetne tartani a mü és gyorskorcsolyázókkal — voltak.
mindannyiszor igénybn lehat venni, valahányKedves látvány volt még Bálint Panla éB Miklósi
tettebb vidékeinken, abol tényleg nagyobb ará- és
Gabinak, a „H4rom a klslány'-ból, .Csendes a ház"
szor
az
országban
huzamosabb
ideig
tartó
olva
nyú az analfabéták száma. De hangsúlyozom, dás lenne. Ezenkívül nemzetközi versenyek örökszép menüettje. A táncduett után ismét Csendőr
e?. oly kisaráiyu, amelyet semmiesetre sem lehet tartásával az országhatárokon iui is iemertté tisztelendő szavalt Méca Lászlótól 3 költeményt. Most
láttuk, hogy különösen Mécs lírája előadásában mennyire
a n^pre által-nositani. Tény ezzel szembnn az, lehe'ne tenni a Gyilkosté nevét.
meBter tud lenni, es a művészlelkű pap, akit a közönhogy a falusi n^p tőbb mint kétharmada nemNem kétséges, hogy ilyen versenyek rendecsak hogy iránudó, de tud és szeret is olvasni zését Gbeorgheni (Gyergyószantmiklós) városa ség szűnni cem akaró tapssal ünnepelt.
Gyuszi, egy boszorkányosan nehéz és furs értelmi fokánál fogva meg is érti az olva- is teljes erejével elősegi'ené. Hiszen az orszá fangosVékás
„Groteszk steppet' táncolt UgyeB, r 1 tarmettséggel.
sottakat. Am itt a hiba, ahol meg kell állnunk. goB bajnokságokon olyan sportszeretetről tanú- Említést kell tegyünk a ru^ák és kosztümökről ia,
Nem ott, hogy a nép tud olvasni 8 legkevésbbé ságot tevő módon támogatta a verseny megren- melyeket mind Ízlésesebb kivitelben lehet látni színpaot\ hogy az olvasottakat meg is érti. A n*gy dezését, amely csak példaadásul szolgálhat dunkon, ellenben még mindig hiányzik a ,magyaro3
alapforma" belőlük.
h bii ott van a könyvekben, melyek tetemes minden romániai városveretőség számára.
A műsort világos reggelig tartó tánc követte.
r£sín nem rnAa, mint ponyvaregény, értéktelen
Mi ugy látjuk, hogy Gheorgheni (Gyergyó
(—ssy.)
.lritüU'iv história. Araig a nép i'yen dolgokat *zentmiklós) városának értékes segítségével a
oU'hö, dddig n m épülhet, nem lehet nagygyá Gyilkoló a Iegjelen'őaebb tényezők között
ES&rrok.
le.efcbon.
lesz Románia korcsolyasportjának naggyátevé Ferenc* Béla:
E-t a kóros jolen.^get azért nam irhájuk sében.
i. a p teib-'jre. Sőt! A falu megmutatja nejünk, Bellay Margit :
Pjrencz Béli, kerékpárral jö<t a táíi fagyos uton,
Vonaton.
hogy ó már igen i-t szerat olvasni, különösei
Uyergyóig, hogy könyvelt kínálgassa. Vékonyi alestl,
A vonfttom száguld.
ţ -Irítvui időbfin. Nigy szó ez, mikor a betű
rozsdásodéig viselt trencskójában és csizmásan, ugy
ţ>obogva fúrja magát a végtelenbe,
nézett ki ez afiatal, tehetséges székelylró, mint egy
varársa ál al kia összegeket lud áldozni olvas
Ea riogató, bársony Mgy ölében
vándor, aki nagy utakat járt.
mânyok'ct. M\s kérdés aztán, hogy kulturérzéke
Álmadozva nézek ki a meüszeBégb".
Aktatáskája duzzadt a könyvektől, O pedig fáradtapró fejlődött odj, hogy olvasmányait meg is
Née»m a mezőknek fehér hópalástját,
nak látszott. Nem rég szabadnit kl a börtöubói, abol 6
tudná válog-vni.
A varjakat, mig maguk a Bemmlbe vájj ük...
hónapot „ült", sajtó u ján elkövetett vétség miatt. Nem
Porozva Blklanak a caengniyBa szánták
asér«, mintha mind Igaz és jó ember as, aki azabadon
Ei mun'î» a „Romániai Magyar Gazda
Nyomuk a hó helyett a lelkemet sséntják.
él, de nemls azért, mintha mindég bűnös volna az, aki
áhíi, Kul urális és Egészségügyi Szövetség"
börtönben van.
egyik problémája kell legyen.
Az élet kertje,
De amint forgandó az emberi sors, ngy a gondoismerek egy kertet nagy, göröngyös, sivár,
S ijnos, de k uii ui-szegénységUnkre vall, hogy
lat is szabBd....
Tovább
már
huUámsó
tengerszeme
vár.
annyi falusi tehetős házából hiányzik a szoba
Ferencz Béla u] kis könyvében, a börtön élet
M<Jd lomha erdők mély bugáját hallom
legszebb disze: a jó könyv. De a ponyvafüzetitkos vi:ágával foglalkozik. Mentség, vád, önbUakodas
Amott fehéren Int egy nagy szUlaorom.
és egy sajátoB lelkivilág megbékélését olvassuk e kis
tek sorozata ott porosodik egy sarokban, vsgy
Jobbra ut — balra ut rengeteg útvesztő,
könyvben, melyben a történés, a szabadságát veszített
I t az arcodba csap egy tüskés vessző,
a padláson. hogy uj tél jöttével isisót házrólember érséselnek adathalmaza, amit a csillagfényes
Tovább már szirmot Plmogatnak
hizrst járjon.
Karácsonyest éB a húsvéti szent ünnepek áhítatos mlsatiFölötte gerlék sírnak és kacagnak.
tumal tesznek szlneBBé, a börtöncellában.
Hi ez if»y tart tovAbb, az erdé'yi magyar
Mllló életűi: buja, napos, sivár...
sz -pirod-iloío ebukik. E bukik még akkor is,
Kapuja kettő van BtUletéB — és — halál.
SilluBa, párhuzamos témáival. Főbb Bajátousága a
mélyenlátáa és komor hang, amely Írói készségein kivül
ha ii hány irói kör a műpártolóknak még tud
lélekre ls vall. Mondatfüsésel érthető szabatosságot
is irni Elbukik annál az egyszerű oknál fogva, Baliesyné Haas Olga.
azonban a sajtóhibák, főleg az Írásjelek hiányai aavarjak.
Mária Innocent.
rr.erí BZ irodalomnak ie, ugy mint minden más
— ca. I. —
Tisztelendő
nővérek
hosszú
sorban,
nagy, nemes cselekedetnek fája csak akkor
Bétáinak igy ódon koloatoiban.
tui kifejlődni, életképessé válni, ha azt az egész
H Í R E K .
A naey kőfalak közé annyi élet zárva,
fajinak, n»09 is szólva az emberiségnek, tehát
— Betörés. Vakmerő betörés történt városunkIstenhez száll mindenik Imája.
ban. Moaskovlts Emánuel kereskedő üzletnyitáskor megminden társadalomnak adja és müveit el is
Egyik nővér az arca még tiszta élet,
döbbenve látta, hogy éjjel fejszével felfeszítették üzlete
'o?:idj:i!c. Higy ezeket az egész fajiságra szóló,
Kat szeme, a messzeségbe réved.
ajtaját s több ezer lej értékű árut loptak el. Azonnal
i-odsiroi értékű könyveket népünkkei megkedAbol a napBugara áttör a fákon,
jelentette az esetet a rendőrségnek. Anyomosáa meg• -1 essük és számára hozzáférhetővé tudjuk
Ahol van élet, ahol van álom....
indult.
t» --'i, népkönyvtárak léteeitéséről kellene gon
— Oondatlan édesanyák a törvény előtt.
Az
olvasók
gyöngyei
halkan
peregnek,
do^odni, amelyek anyagi része nem lenne
Kozma S indoraó gyergyórametei lakÓB 1935 évi május
Amíg a tavasz üzenget a télnek.
hó 6-én magára hagyta két éves Pál nevűfiát az ud u--rnV. feladat, ba a szövetségi szervezet egy
Az egyik kis nővér Mária — Innocent,
varon. A gyermek felmászott a kut kávájára éB onoau
s^gó válik. Az erdélyi szellem igy válik közEisre vsbbI, hogy a tavasa Uaent,
beleesett a kútba B ott lelte halálát. A törvényszék
kinccsé s a közkinc3 értékké, amely a meggondtalanságból okozott emberölés miatt 2 havi elzáA kőfalak közt as élet olyan más,
irde-' -lt kuhurnivóra emelhet nemcsak egyrásra ítélte. — Ugyancsak gondatlanságból okozott emNapsugár postán jött a hiradái.
berölés miatt vonta felelősaégre a bíróság Lénárd Ják- társadalmat, hanem összességünket is. Ez
Rţgl kedves nótákat muzalkál a szél,
zsefné 30 évea gyergyótölgyesi édesanyát. 1937 május
a legnagyobb, amire kulturális szempontokból
S az orgona illata útra kél.
7-én 3 eves, Juliska nevű kislánya eltűnt bazuiról.
A priórnőhöz fut M4rla — Innocent,
mhaiunk.
Pálffy Miklós.
Csak késő este találtak rá holtan: a Putnába esett és

Börtön élet.

Bebizonyosodott,

Anyám hallod-e a tavasa üzent?
Oly csodás napsütéses az egész világ,
Ide látszik a cseresznye virág
A priornő arca sápadt, szája reszket,
Elfojt némán egy áru'ó könnyet.
Átöleli a kis Miria — Innocent
S eszébe jut, hogy neki is üzent..

vlzbefult. A törvényszék 1 havi elzárásra és kétes ír
lej pénzbüntetésre Ítélte az édesanyát Az Ítélet végreh«jtáaát mindkét esetben felfüggesztette.
— A váltóval játszott. Polgár Tamás Jánosé

•ogy a Gyilkostavon megrendezett országos
19 éves Lazarea-1 (szárhegyi) lakóB két másik társábnj«okság, tul a sportbéli sikeren, érdekes tanulval aa állomáson járt. A Bzórakoznl kívánó legények
ságok lovonánári» is alkalmat ad.
játSBadosnl
kesdtek aa állomás egyes BBámu váltójával,
A Oyilkostó kiválóan alkalmaB arra a szeamelynek jelaőlámpáját szerencsésen el 1b rontották.
r-'pre, hogy a romániai korcsolyázósport gyaA 'avass... caerepznyevlrágos esteien
A könnyen végzetessé válható játékot még idejében
...Es átölelve állnak csendesen.
'•••urió központjává váljék. Mig mindenütt a orészrevette az állomás személyzete s a három legény
most a bíróság előtt fog számot adni j itékos kedvérői.
gban enyhe időjárás uralkodott, a GyilkosSzép
sikerrel
zajlott
le
a
Református
— Szerencsétlenség aa erdőben. Kopaca
"ónái ill'HDdóan volt jég. E> szinte műjégpálya23 éves csomafalvl lakós fáért járt aa erdőre.
i-erUv> tc.tte ezt a powpis környezetben fekvő, Nőszövetség műsoros t&ncestélye. János
Fadöntés közben a rázuhanó fa agyonütötte. Igazi
rm^szetes jeget! Meg kell állapítanunk ugyaA gheorghenl (gyergyószentmlklósi) Református székely halál. Áldozatul eBStt a védekező erdő bosszúni, hogy a bukaresti müjégpá'yából uportszem- Nőszövetség, amint már jelentettük, február hó 12-én jának.
dn műsoros táncestélyt rendesett. Megnyitó
— 50*/,-os kedTeaménayel lehet Clajra (Eolonponthói vajmi kevés haszna van az ország jótékonyé
bepz'dít DieneaBiláis helyi ref lelkész mondott, aki- rárra átesni. Az Erdélyi Gazlas&gl Egylet február hó 20—26.
cíolyaeportjának. Ei a pálya kizárólag üzleti nek az estély megrendezésében la nem kevés része volt. napjain Clajon (Kolozsvárt) tartandó vetAmag ktálltt&sa és
visira alkalmiból a C. F. B vezérigazgatósága 50 százalékos
vállalkozás, amely a sportért szinte semmi áldoA mtt*ort, egy román nemzeti csoporltácccal kez- vasntl
kedvezményt engedélyez9etett február 18—28 ig te jedö

zatra eem hajlandó. A versenyzők Bzámára nem dették. A hegedűszóló azonban Ba'l Márk zenetanár ldóre. Az ntaz&Bl kedvezmény aként vehető Igénybe, hogy az
tas Kolozsvárra utazásakor egész jegyet vált, azt megórzi és
biz'oeitnnak edzési alkalmat és a pályatulajdo- távolmaradása miatt elmarudt. Csendőr Jenő róm. katb. avlsszaatizáskor
bélyegezteti azt a C. F. R pénztáránál a kiSlk Sándor: Enber, Áprfll Latos: Halál
nosok a bajnokságok rendezéséhez anyagi támo- segédlelkész,
állítás
10 leies belépd-jegyével egyUtt. A két lebélyegzett jegymadár, Mécs Lá-z'ó: Annyi sz egéss ób Louis RttU- gyei ingyen
lehet
vlBSzaataznl a kiindulási állomásra. A vlssiag a t n i n >m járulnak hozzá. Egyedül a jég- bonoe-tól Fodor Viola fordításában: Nagymama c<mO utazásra szóló jegyek
az érkezés napjától számítva 5 napig
korongosok kapnak bajiékot, ők is azért, mert költeményeket szavalt a tőle megszokott művészi adott érvényesek, vagyis a kedvezmény
20—26-lka között 5 napra
veheti igénybe.
a raárkózósek üzletet jelentenek. A gyorskor- sággal.
Utána a kis Camplan Zsozsé lejtett Igen kedvecsolyázók számára is egyetlen pálya van jelenegy bohóctáncot, amit a közönBég tapssal jutalmaXOIE.
ieg, még p?dig Kolozsvárt. Ha itten olvad, ak- sen
(és annyi naranccsal, virággal, hogy alig győzte
kor Románia egész gyorskorcsolyázó sportja zott
Február 19. és 20-án, ssombat és vasárnap
felBsednl és kihordani a színpadról.
tétlenségre van Ítélve. As időjárás szeszélye
Bsttnet u'án Lőrlncs Viola énekelt, Beneklsérettel.
.Begáli Tigris"
miatt a műkorcsolyázók ediéBének folyamatos- Bájos, kedves színpadi Jelenség ós eléggé lBkoláBOtt FŐBserepbe Barton Mac Lane, June Travls és Warren Hal
sága sehol az országban nincs»n biztosítva. hanganyaga van. Érzett ugyan egy kissé a nyilvánosság mig febrnár hó 26 éB 27-én, Bzombat és vasárnap
előtti Baerepléa hiánya, de ez annyira kedvea éB egyéni
Kézenfekvő tehát a megállapítás, hogy a volt, hogy már megjelenésével la ki tudta érdemelni
Szegény gazdag kislány
természet já'ékos kedvében alkotta Gyilkosta- zst a meleg éváolét, amiben egyébként 1B résaealtették
Bchlrley Temple.

R. Btám.
4 Ik oldal.

— Gyomorfájás, azékrekedéa, roaaa emeaates
felfúvódás, H«cd')Iés, hányln?c-r, íérnyomáe epe éa »
Z3öeödről C s i k s í e r e d á b a , Bu'evardul
bélcsatorna re-derien-p^-lnél HJe* ívógyn'ást ovu t
Bratianu 68 Bsátn. „LVÜ* gyógyszertár"
— A helyi Kereskedő Társul at érleei.I BE , Dr. F-ildes-féle SOLVO piruU. - 1 doboz 20 lel
érdekeli kere*kedő*et, hogy a iereakcdelmi és Iparfölötti
emeletre.
Ruhát, modern fehér7
1
kamarától a helybeli readórkapltányaágbos leküldött minden gvógypsertárbar.
neműt
vt»
amint
angol munkát folelősa^
_ Elítélték betöróaea lopáaért. Birkás jőminisiteri recdelet értelmiben a cégtáblákon a tulaj
mellett, olcsó i^on kóezitel'. Vidékiek
donoB vezeték- és keresi,neve valamint aa üzlet minő eief 27 eves ezépvizi illetöa-gü legény még 1927J)eo
előnyben.
3-3
Ferenc,z Juci.
Bégé románul kell legyen kiírva. Továbbá mindenféle néav betöréséé lopási hM ott »égr-) a kozaégb.ín. Most
«sieti váltósáé, heiyseg vagy névváltoaáa a kereske- a bíróság egy évi elzárása, 2000 lej pénzbüntetésre
delmi kamsrához bejelentendő. Ezeknek keresstülvlte- 8B 3 évi jogvesztésre Ítélte.
— Verekedjek hete A f*r"ngl jót*rmószet
lere 30 o»pl batáridő van engedélyesve.
NŐI KALAPOK
— UJ ügyvédi iroda. Faroga Viktor M->rcurea- kegyetlen módon kijött a azékelyekből ez-n a héten
KÉZIMUNKA
ANYAGOK
{{
ICÉZIHUNK
Cinc (C-izaa-red») varoB vo.t polgármestere ügyvédi Mindenfelől verjediseket j-leot^ek s majd mlnd»nüit ^
ÉS ELŰNYOMTATÁS j*
irodáját Brüda Rwettl (volt Szentlélek-ucoa) 2. Beám 4 kerem» és bb ital a verekedés * şeii ő o'<3. — Vánc^a
Ltjos m«d rasi Utóst Antii Gyu'a korcamájabin v-T- M
alatti lakasán megnyitotta.
AZSÜRl
ENDLIl
J
ték msg F«sa'ías D )n«s ós H i r v á t h Jizaef nevű cimborál.5

KÜLÖNFÉLÉK.

Ö

a

— A oalktaeredal tőrvenyazek mellett léte-

— Bto* Imre és Márton nzenidomokosl testvó
reket M»té I(oác és Sándor Antal su yosan olverték.
— A 8'entklrály és Ziögöd közö tl orszávutoe n GÁBOR ÁRONNÉ-nál, CSÍKSZEREDA (M. CIUC) Z
Sugár Ádámot verték meg Sugár látván, György József
egyesület teaestélyének jövedelme a börtönlakók aor- es György István ezentlmrelek.
Dr. Zakariás
Testvérek
CONV
O C A R E .hálában. 1'3—.6 j j
Bának feljavítására szolgál, aa eBtély BBgy közönaégünk
— Bartls Lajos azei.tlmrel lakós megverte a vele
teljes támogatáaát megérdemli.
Acţionariiflr®fti S A a Producttorilor de
vadliázasaágban é'ő özv. Btláza Másesnét, majd a fa— A radiot savaró gépek ellen. Aa utóbbi uból eltűnt. Ml:y n 1b a lelkiismeret; fu'áera kéestetl Lemnărie „Vale?t Ghimeiju'ui" din Lunc* deIdőkben miod több a panasz, hogy a rádió hallgatás aat, aki érzi magában, begy rosszat c<eleki>d?tt.
mijloc, sunt rugtţi a lua parte la
a város területén kezd mind lehetetlenebbé válni a
— Bloakaa verekedéB Tuanadfürdőn. Tus
különböző vilianyoa gépek aavaró munkája ravén. Aa oAdfürdő
adunarea generală,
»em kivéti 1 a megyei verekedő krónikából.
állapot annyira tűrhetetlenné vált már, hogy a rádió- György Lajoa
gazda hazafelé Igyekezítt. amikor meg- care se va line i n z i u a d e 21 M a r t i e 1938
tulajdonosok köaöa megmoaduláat véltek BzükBÓgesnek
támtdták hartgosai, F^rencz G za, Sántba Fdrarc éB
éa a rendőrség beavatkoíáeát kérték aaavartkeitő gé Sintba
János. Feroncz bottal támadt Györgyr*, kl bics- o r a 14, in biroul fabricai din L u i c i d e mij.oc.
pek tulajdonosainak megrendsasbályozására. A megmoz- kával védekezett.
Az eredmény az l^t', bogy mindkét
dulás mindenasetrafigyelmet érdemel nemcaak helyiOrdinea de zi:
vonatkoaáaban, hanem a rádiótársaság réaaéről is. verekedő aebesülten bagvta el a hadszínteret.
1.
Dsebaterea
direcţuoei de?pre s c t u o e a
— Lopás Tusnadfürdőn A tnanádfűrdő II iromamnlynek jelentékeny károkat okozne, ha a zavar ki
aou'ui
expirat.
hu^zár
étterem
e«
szálloda
a
télen
át
nem
n*gy
látó
nem kliaaöböibelőaége miatt a közönség lemondana az
2. laainiarea bilarţu'ui, darea de eeamu
előfiaetésről. Jó volna tehát egy komoly megmozdu ás, gatottságnak örvendett. Ezt a téli CBerdst fe hiáználta
amely az Ilyen zavartkeltő gépek m'üködaaát szabályozná.aztán egy éklmes tolvaj és leszerelte a modernül be- a membrilor din direcţ uoe precum şi al cen
— Egyháai targyak armaaanak ssabalyo rendezett panaló vlllamoB kapcsolótábláját. A csendőr zorilor.
aáaa. Az e;yh.ui hatóságok tudomására ju>ott, bogy Bég gyanúja elaősorban a helyzettel lamerős szakma3 Eventuale propuneri.
a kegyszerek és keresztek áruláaa körül aok vissza beliekre terelődött ; B a nyomozás porán kid-rü t, bo^y
Direcţiunea.
élés tör'.énlk a ezért a szent szlnódui 3308-1937 sz. n»m la alaptal>.nu . A tolvajt slíerii't la kézrekerit^nl
rendeletével elrendel, hogy a koloalorot 8 napoi időre <• fürdő vlllanyüzemének egyik alkalm izottja MÓZBB
In cazai d*c& aoţ'onartl nu ac vor prezenta ta sam&t
adhatnak engedélyt kegyszerek árulására, azon felül F^retci villanyszerelő azemélyében. A tolvaj villany- anfiolent. oonform parag afnlnl 8 al statutelor, adnnarpa £fuera'ft <-a fi ţlna'ft la 7 Aprllt- 1938, la care da<& se va e lir.pedig caak püspöki engedéllyel lebet kegyszereket szerelő ellen eljárás indult.
hotă á-1 şl In lipsa aoţ onaillor snfiolent.
árulni, M ndazon szerzetesek, kik Ilyesmit aru'nak, a
— Lopáa a városban. Kovács Jtnosné m. ciuci
kolostorok vagy a püspök engedélyével kell rendelkez- (cslksacred^i) lakós fe'jelentéBt tett a rendőrségen, hogy
zenek. Aki ilyen engede'yt felmutatni nem tud. az a ismeretlen tmt Bik behatoltak lakáiába és onnan több
Bzerzetesi ruha használatával visszaél és a II. Karoly eaer lej értekü ruhaneműt elvittek.
Megjelent a GÁL ZOLTÁN-fele
büntelő-törvénykönyvben előirt szankciók alá esik. A
—
Feljelentettek
a
verekedő
moatohákat.
Bzent Bzlnódna ezen engedélyek kiadását caak azon A mad ftlvl csaodőrséghia névtelen f^ij-ilentes érkezett
ezetten hagyja jóvá, ha eiőzsteaen meggyőződik az 5 ilont Feodor vasutas és vadiázastársa ellen. A névamely lthitővé tanzl, hogy végre mindenki
illetők erkó'cii kifogái-ttlanaágáról.
játszva megtannlhsssa a román nyelvet.
l^n f -!|eljntő elmondj», bogy a va-uus házában levő
— Feljelentea Ionesoa volt megyefőnök tMtría
vil hAt eiztendős roVon gyermeket a vadh^z^a- Nagyszerű kö nyen áttekinthető lEÓdsze^rel vezeti be
ellen. Co emu St-fan tölgyeai lakóB máalz 9 társával ttrsak niIrtóza
a tanalót különösen a felnőt'efcet, a román nyelv minosan verik éa valósággal állati bánásmóda a benne levő 8000 — a szUkségrss^g
feljelentést tett a helyi ütyéssB*gen L em Iinescu volt ban ré8zrs!:i<. A cseodAr.s'g n névtelen feljelentés dn den rAszii-tAbe
h
szeir>pontiá
ól kiválasztott, hang^aly-jellel ellátott szó,
m«gytfóoök ell»n. A feljelentés alapjai aa kep-al, hogy ciri la foglalkozott az üggynl b a levélban foglalt állll- szólásmódokkal
ós l-ásbeil feladataival magántanalásia
az a bó végére tilrt községi tanácsvalaeziáeokra Co ceriu tások valódiságát megállapította. As embertelen házaskl-'álóan alkalmas.
éa tárd hí ellenilatát akartak letenni B em kor erről a pár ellen eljárás lndu t.
A tanVönyv kapható a Vákár könyvkereskedésben, ahol
volt megyefónök tudomást Baersett, a caendóraeggel
ait vitelkQtelezettség nélkttl szlveun bemutatják. —
— Bajba jutott a matató katona. Szentes
letartóztatta őket és napokon át fogva tartotta.
Ára: 120.— lel.
1-2
Mihály
jenófaivl
leg
ny
a
4
határőrezred
2-lk
zászló— Éjjeli latogatok egy gheorghani (gyergyó- aljánál szolgált Aridon. A nehéz Bzo'gálat kfzhen jólszentmikiosi) üaietben A h-tt egyik éjszakáján ismea katonának a kla farsangi szabadság a 6 b zony I T o f O Q o l r l o l r ó a f éprllis elsejl beköltösésre
retlen tettesak b 'hatoltak Mo covici Emánuel gyergyó- esett
táncmula<aágot renlez«tt a fa uhin, hogy kimu'athaaaa XXCX
COCA, i ( X J \ a O u Egy saoba, konyha, kam-a
szentmiklófl kereskedő űsletebe és onnan több ezer m*gát.
Minden rendjén ls lett volna, c*ak elfelejteti
és hozaátartoaó mellákhelylseggel. Cím a kiadóban.
lej értékű árat elvittek. A rendőrség erélyes nyomozási engedélyt
kérni a táncra B mikor amiatt a csendőrség
leditott a tettesek kéarekerltésnre.
a mulataágot szétosztotta, Sientes Bzembnállt a csen- 18 éve /enr.áió vpg-res kereskedés a?ónnal árad",
— CFB autóbuszok a megyében. E bó 15 éveldőrökkel
esttleg üzlethelyiség lakással egvütt áruié
és gorombán ösaseszldia a esendő őrmestert.
megindultak megyénk területen Is a CFR t utó buszok A mulatság
köl kiadó — Értekezni sreméljesen Tat?."!
aa lett, hagy a hirtelen katonát letar
Egyelőre caak a Caiksaereda—Sapalaaentgyörgy köaöttl tiltatták és véga
Rudolfnál Tárta (Karczfu'ván )
átadták
a
braisól
hadblrÓBágnak,
amely
járat működik éspedig: M. Ciuc (Csíkszeredából) indul illetékes as Ugy letárgyalására.
délután 5 órakor, Csíkszeredába érkezik reggel fel 9
— Talpfat loptak. Chuiban Mihály 28 éves
órakor. Aa autóbuszok menetdíji ugyanennyi, mint a
vonaté éa árban sincs különbség. Rivldasen beind tja Sandomlnic (ciikag^nidomokoal) vasúti pályafentartási
valamint medve, farkas, hiux, stb.
a vatut az autóbusz-járatokat a megye területén a többi ait«lm«oit ea T mir Jiaítef 27 éves vasúti munkás
1936 iu-ilus 12 en tiz darab talpfát loptak a caiknB<>ot
vonalakra is.
— Veaaettkntya járkál a váróéban. Folyó domo«0*1 állomásról a azotat Cvta (Karczfalváo) B ír*
hó 17-én a város központjában egy veszett kutya tűnt Ágostonnak 100 lojárt elndták. A biróság a kösvngyon
csináláaát, garantálva elvállal és
föl, mely több embert megaebeattett. A kutya igen Bok tolvajait egy-egy évi elzárásrs, 5 5 ezer lej pénzbün
kóbor kutyát IB megmart, ami szükségedé teszi, hogy tetéBre és négy-négy óvl jogveazteare Ítélte.
készít olcsó árban
a további maráBi esetek elkerülése végett a város eb— Eliteltek a azeker tolvajt. Csutak Albert
Vezsenyi József szUcímes^r1
zár'aíot rendeljen el.
öt gyermekes R<cu' (c.ikraVosi) gazda egy f>s«keret a—s
Mercurea-Ciuo, str. U:a:iunu O"
, — B'Jegyaós. György E'ek nyug. jegyző Ieázyát lopott 0 bén AndráBiói. E<y évi elaárásra és 6000 lej
OUát Tusnádon eljegyezte Síabó G.u'a kereskedő Ti - pénsbüntetéare ítélték, de az ítélet végrehajtását háBiztos megelhetés: malom-szerelekkel
Sacueac (Kesdlvásárhelyról.)
rom é re falfdgţesztettâk.
— Halálon sok. Vilmán Qiza madami nyug. esvamórlesre tareat keresek. H^oa trct,
—
Kőanönetnyllvanitáa.
Ezúton
ia
háláa
köperea-plebánoB, a feicsikl eaperesl kerület volt egyháai azöaetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
he'yaégot, telepi adom. 18 VBgy 24" ? t e r
tanfelügyelője pspiágának 46 ik eaatendajében február Károlyfluok irigürus hilála folytán ránkeaakadt mérkifogástalan állapotbao, komplett
10-én Ghsorghenl (Gyergyósientmitlóaon) m'ghilt. E fsjda munk irin* »>árm" módoi részvétté1 voleladó. Peter Mózes, Pauleni Ciuc.
hunyt hosszú Időn keresetül állott népének szolgálatá- hetetlen
ban. Igaal pap, hivatásának éő lelkipásztor voit, a ezé tak. — Mercoíea Cmc 1938.febiuár 16
K e l a m á r Karo'y éa neje.
legnemesebb értelmében. A néppel való törődés,a munka
Árverési hirdetmény.
volt életprogramja. A dozatos szívvel, bölcs kezdeméNéhai
Bdke Elek-féle ingatlanai a
nyezéBekkel. áldásos tevékecységgel aarntelte minden
NYÍLT TÉR*)
Idejét a népnevelésnek. Minta plébániáján korunk legbirtokosaág Bzékházában az 1938-as gazdasági
égeiőbb szociális problémái o dodtak meg az ő nagyévre nyilvános árverésen haszonbérbe a d a t i k
Nyilatkozat.
o \ 5 k » d 4 i í 0 k ? t B e m , a m e í 6 keademényeaéaében. Kijelentem, hogy mu't év szeptember havában 1938 fnbrulr 27-én délután 2 órakor:
Széleskörű tudományos felkéBBŰItaége nagy mnnka terü- elvesaett borjúm M» lajdonltása ügyaben ErdMy Jinos
1 Bul. Ragele Ferdinánd Nr. 48 alanti
leten érvényesült s éppen olyan jó lelki veaetője volt Armasenl (m naaégi) lakós elleni gyanú* nem M e ' üres belső.
népének mint amilyen eiEŐrendü gazdasági aaakokta meg a valóságnak. Sjlm?n!—Ciomortáo, 1938 f br. 15
2. Kispttak mellett lévő kaaiáló 3 bc'd
tója. E ( é s a életét a aaerény. feltűnést k e r ü l t célmdaTamáB Károly.
s í t e t t v e d n ö k e g y e a ú i e t esuton h o e i a a nagyközönBég ludomftaara, hogy folyó óv februir hó 19 ere tervezett learstélyét a Bucureati-SBálloda öaazeB termeiben,
feltét'enül megtartja. Tekintettel arra, hogy a védnök-

Román

nyelvtankönyv,

Vadbőrök

csávázását

s z ő n y e g e k : ~3BQ

tOB alkotó munka saépitette meg. E etében talán nem
ia jutott kl Biámára aa a nagy megbecaűlée, amelyet
'
megérdemelt volna önaetlen, eredményes tevékenysége
u naonban nem 1b Bzért dolgozott. Lelki kényszerből
eite a talpig embernek, a n«mes léleknek mindenfelé
jót Bugáraó jótékony életét. Vilmán G i z a valóban megvtrmegí9 Brökké

•) E

*

rovat

.Utt

köröttekért

nem vállal felelfl,.

Szark. «.Kiadó

Leltári kiárusítás!

keaetóben
" *
megtartaa emlé— Calkvárdotfalvl aarlai Salamon Márton nyug Mandel Béla cipő-üzletében
c. Igazgató kán<or-taiütó, 56 évea korában,febiuár hé
a mult évről visszamaradt cipők
16-én meghalt Dunaföldváron (Ktgyarorsaág)
már 175 lejtől lesznek eladva

1938 évi február 21 tó! márolus 6-jg.
i r w M n vékái H m m r i K t t i i , i ^ m ,

"
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3. Síabó György-féle erdei kaszáló 3 h o l d
780 • öl.
4. Zsögődi határban levő szántó 3 ho'd
308 • öl.
6. Bérci-tetőn levő ssántó 100 •-öl.
6. 14 hold erdő- faiaási és legeltetési joggal aa 1938—1939 évre.
Mereu<*ea Ciuc, 1938 évi február hó 10 én.
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