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vagyunk benne, hogy egy beindítandó gyűjtés a közönség körében olyan áldozatos támogatásra találna,
Kedvea T e s t v é r e i m ! Ti engem Világosságnak
Nekünk már ciak a naptár jelai a farsangot és amilyenre még nem volt példa. Bgy kis akarattal még
hívtok — és nem Iáitok engeir.
annak végét. Evek óta nem hangol jókedvre a vlgeág a nyáron tető alá lehetne hoanl a Magyar Hiaat a 1 éven
1. Isten legnagyobb ajándéka a világosság. A hivatalos ideje. Caak kényszer volt eddig la, amit cai- belBl be ia lehetne fejezni, át la lehetne adni jogos
teremtés eieó piiianatában eat blkotta na Ur egyetlen nál unk. Mulattunk ciak aaért, hogy dsazetáncoljuk tulajdonosának, a vároa éa környéke magyar lakóaszavával: L -gyen világosság s lett világosság laso aaokat a krajcárokat, amelyekre egyesületeinknek szük- aágának, amelynek minden egyes tagja kivenné résaét
oyetoa a eöieiaég, minden élő lény a fényt kereBí, sége volt aaért, hogy el!á»fc'ua a kulturált társada- a köaöa magyar kultnrvár megteremtéséből.
a-ra felé fordul. A sötétségben megvakul aa ember, lomban ráháruló emnerbaritl és knltnráUa kötelesettNam kell aemmi egyéb hozzá, csak pár lelkes
alini; a növény elsslntelenedlk. Aa egyiptomlakra Igen s egeket. Tamogatoi, s?gitei>% tudjon as lateni par anca kendeméayeső, aki magára vállalja a munka beindítákemeny csapás volt a háromnapi sötétség. A pokolban aaerlnt — ha ei jobban tetssik.
sát. A példa itt van előttünk. Tordáa már megcsinála legklr.osabb saenvndés aa örök sötétség, hogy nem
Mondom kényuerből táncoltunk. Nem is lamerjük ták. Félretettek minden ellentétet, haragot, torzsalkoirtják meg aoka a jó Iitent. Aa ósaövatségben földi aat a világot, azt a báli levegőt, amit a jé békeidők dást, mert belátták, hogy aa alkotó muakának egyetlen
uitata'g nem volt, de a lelkekben még Igen, mert oda valceres tisataaága annyi előkelőséggel töltött be. A létfeltetele a köaöa akarat, aa erők egyesítése egy
BPţ
m hatott be a term samfelottl világosság, nem mi báljaink nemcsak a divatos táncok sokféle elflcamo- köaöa cél érdekében.
vii-Ki.ott be aa Ur J-izua Aa idők teljeben eljött • dáaában változtak át, a vighiom nemcsak a galvaniroCiikmegye lakósságáaak helyzete sokkal könnyebb.
fjdrj a m^gteete-tt-t Ij-í, őbraas élet volt és aa elet aott bekacombok módjára rángatózó p<>rok öaaaee mu úNálunk
valláai ellentétek, mlutáa a máa
.o-t az emberek világossága. Éi a világosság a sötét- vi:oa táncában távolodott el lelkűnktől hanem aeaéa vallásnaknlncienek
saáma elenyéeaően csekély. A gondolat megmgbea világit, de a sötétség aat föl nem fogta. Jitt kóteleaettaéggO ia változott.
valósítása is sokkal könnyebb. Csupán aa kelt hoasá,
• er&ztfiő 6zent Jiaw, hogy tanuakodjék a vllágobAa egyetlen faraaogt örömünk már ciipk aa
több legyen a magyar naiv, amely cseieksslk,
uíjjró', bogy mindenki hlgyjen őáltala. Nem volt ea az maradt, ha nem folyt testvér vár a falvainkoa. Nem hagy
mint
a
száj, amely bessél. Mert eddig is aa volt a
Bmt,r világosság, hanem hogy tanúságot tngyen a abrándeatunk ml bálnyitó párok Unom báU hangula- bajnak, hogy fallobbaatnak, mlat a saalma lángja, de
világosságról. Kriezius aa lgaal világosság voit, mely tára. Elfelejtettük a kiöltözött, perfámbe csavart dlnommire a megválás, láahoz értüak, már lelohadt a lüs,
iccgMîagodt minden világra jövő embert.
dáaomoB világot. Magalégedtllak mit annyival Is, ha oda volt a lelkesedés laaaaa a hamu kört ianó parázs
A leikokból a Böiétsóg elosnlott, ha elfogadták ennek a kemény életnek még helyenzeot bálokba is. E suttal legalább mutassuk meg, hogy egy kilencven
j jíUít. Aki utánam jön s engem követ, nem járnölet- kenyezaritó vonag'-áaa aem egyeaesea a temetőbe ve- száaa.ékban magyar megye sem marad hátrább a nemzetiségi vidékek magyarságánál.
sHzben, h.T.eiP aa álet világossága leaa ővele — hun- aetett.
Bobén az évben még en aa örömünk sem adatott
jtosiaiji Ö Amikor pedig erre aa
reacaltak, tovább
:
<nent JÓBágábr-n. Pünkösdkor elttt dte t. Szentlelket, aa meg. Intet vadállati kegyet'enaégfl gyilkoaaág öltözapostolokra iiiana nyelvek alakjában szállott alá, hogy tette gyáeaba a saékely farsang vágói Falcaikon.
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
megviiágozika őket. Akik éaare vették, megtérlek s
B.ró Jinoa 24 éves In:u (cdkjenőfalvi) legény a
Éléibt léptették an aj mlkotmiajt. A febraár
Krisztus követői közé szegődtek. A Szentlélek kegyelme hütalmaa faházé caakánya ogyet-en ütésével azetvagta 24 Ikl nepjsavasásaal caakaem egyhangnan megsaavatovább működik az egyházban éa aa emberek takefcn, Katona Daaea Tjomil (anealtomaai) logénylársa fejét, aott uj romaa alkotmányt a műit vasároap ttanepélyea
pjyreizî láthatatlanul kormányonna és aa igazságra
Bgyik élet a tametóbeú, máaik a börtönben kötött keretek kösött Mentesítette Ofalaége. Bazil életbe tépett
t-.-ltja, részint a jora segíti és megszenteli. Bs eat ki aa idei farsang végeztével.
aa oraaág óletébea uj fejanetnt nyújtó alaptörvéay.
. ' m ndig a vliág végéig. Emberi szem nem latja,
An BKUgy b vairáaaat vewtatt éa aa liyen megA kőzignngetia politikammtuitéaa. A román
d a Mink észre veszi e bslaó munkát. örvendetesen döbbentő gyilkoaaágokkal fűazeraiett farsangtól nem oe.<ig/mioisat»r
felkóne aa ösaaas megye'•in. tudora á*ul az anyaszentegyház terjed 3eét ugy nehéz a megváliae. Nincaaa mit sir->Ui rajta. Niaca főnököket arra, kórtávlratbaa
bogy minden osnkiaael hajtsák vegre
i:;hon, mint főieg a missziókban s boldogan regisztrálja amit visasavársl u n .
a koaigaegatáa politika moatosltéaéaek munkáját. A
a megtérő bűnösök Bzámái. A szentBégek lelki világítóBacsuaaunk el hát tőiü. A bőjtl csendben éa sözaégek hgykeaalésébea a jövőben caak teljeaoa semízereir.
maguDkbasaállas Idején padi: ţoodolkoizu iic azon, hogyleges politikai multa egyének vehetnek réaat — Acl
9. H* <14cua az Igaz Világosság, atkor jogosan a mi fanwn&an£ som & fid.f
ÜÍVSO'C '/^.«ziiagnitk, S£^7»dő része» volt acnak a kösílanek, amely föiöU
; r ki beiőle a asamrehányáa, hát akkor ml»ri nem nem a teaivOr-vert csapoló i'geaykedéaaek, nem as már-már Öesaecaapotzk a politikai veraanyaos hullaaai,
;..ok, vosztek észre, Mert lajnos, Krlsstuznak tökéle- esztelen pálinkába fu iadssoak a hivatalos Ideje.
csak örvendeni tud eaaek na erélyea heavatkozmak,
i-^-o igaza van. Sürü homály a Bzemekb;n, vastag
A farsang lényege ÍB megváitoaott az idők folyá- amely végaéppea kioperálja a politizálás temegaaeuvefówtség a lelkekben. Hány ember van, kl fitogtatja sával. Ha mulainuuk kell azt aa építő cel érdekeben dsllyé váit vesz kdeiméi
ví ! .s'aUuaágát vagy valláai közönyösségét s még meri az egymáa gyámolitás gondolatával fegyelmesaük. Éa
A pátriárka körlevele a kieebbeégi egjbátmk'J ./M müveit uri embernek vallani 1 Saeg«ny vakoki gondoikozannk azon, bogy végre vegyük kl testvéreink
H "zak környezetébe kerül valaki, jaj annak: vak aeaebói es lelkéből a gyilkolás fegyverét, ame:y min- hoa. Miron Crlstea pátriarta minisstereinök március 1-éa
körlevelet bocsátott ki n kisebbségi egyházak püspök••eztt világtalant a mindketten gödörbe esnek. Miért den farsangunk keserüsegét megtetőal.
ségeihez. A kürievól arra kéri a kiseboaégl egyháaak
nem nea fel a csillagos égre, hogy a BOk miílló vilavezetőit, hojy a politizai barcak áital faldur ieikek
git-i kinyiasa izemat? Miért nem náz maga körül Bzet,
megbékéltetóai munkájában regyen)k résat. Biárt elu.-dJ láass a tömérdek fát, virágot, madarat, állatot,
hogy március 18-án, Jövő vasárnap aa összes
Hogy is állunk a Magyar Házzal ? rendeli,
li*fazuk hsnnan pottyantak a földre? Szomorúm igakisebbségi
egyházak a aaját feiekezitttk szertartása
í-jiodiz ha itt: látván nem látnak. A BOk fától nem
A Magyar Híz gondolatát nem régen vetettük
tartsanak könyörgést az emberek közötti békéért,
-íjat az erdőt. Vagy csak tekintsenek önmagukba, fel e helyen. 0 yan szükséges valami ea, aminek meg- szarint
jó egy átértééért, valamint a Hasa és Trón Iránti
ebbe a csodás, kii, &U'0B0m birodalomba 1 Képzelet, valósítását egy napig B3m szabadna késleltetni. Váro- ahűségért.
t.'- :leit, akarat, mily nagyokat alkotott már a tudo- sikban számos magyar egydsüiet dolgozik. Vannak
Ujabb nagy politikai pör Oroszorzzágban. A
msey, műrészét, ttcbnlka tarén: aaunlket, tudósokat szakmai és vallásos egyesületeink, de ezek mind csak
sdott a világnak. A lelki élst aslnpadán felvonultatja a maguk aaük működési területét ölelik fel és éppen Síotjeiunió katonai fótörvényaaéke márciua nó 2-an
*>z egyházi doktorokat, a hősöket: vértanukat és aaen- aaakmal vagy valláaoa körül batároltaáguznál fogva kezdte meg annak a nagy politikai pörnek tárgyalását,
csak arra alkalmasok, hogy minden Irányban válasz- amelyen vagy 20—22 volt magasrangu szofjetlisiivit Aet.
A félig müveit ember (alkileg I) tagadja htent, falakat emeljenek az amúgy ia társadalmi elzárkózásra aeló és vezető ember ül a vádlottak padján. A vád
r-t hgéas müveit pudl» alázatosan eiizmeri és vallja.hajlamos közönségünk köze. Kifejtettük azt is, hogy eilenük az, hogy a Szovjetuaié megdöntésére Öjjzsaaküvézt Bzőttez. A ssovjet közveiemény a vádlottak
Az»r< vsn enoyl szekta, mert as emberek a zötétség- mennyire múlhatatlanul szükségé* egy olyan általános haláirzltélését
követeli.
b ii bolyonganak és tapogatóinak s nem jutnak n vilá- népi érdekeket szolgáló alakulat, amely reud, rang, BzakOőring nagy feltdoéitkeltó beszéde. G Üring táborgosságra, mivel eikerttilk. A mai ember nem használja ma ós valláskülönbség nélkttl magába foglaljon miodan
a mentségeket, elhanyagolja a lelki világlté-ssereket, magyart, aki népénec sorsát szivén viseli es faj test- nagy a nemet nlrodaloa ujjáazwvezett repülő had9r«>gv n .la sincs viiágosaág, de másnak sem tud világí- véréinek kulturális és gazdasági felemelésen dolgozni gének 8 éves évfordu óján márdui hó l en nagy beszétó'. Ped g a világosságnak az a feladata, hogy vila- akar. Éi legyen egy Magyar Hasunk, ahol öasaejöhe- det mondoit. Bejelentette, hogy aa uj német legi Holta
r.i-iou. .Ugy világoskodjék a ti világosságtok aa em- lünk mindnyájan, caupan azon aa alapon, hogy egy legyőzhetetlen. A világ felé kihangsúlyozta, higy a
megerősödött Nemelorsság egy percig sem tttri tovább
ttrtk eiótt, hogy lássák jé cselekedeteiteket és di- fajnak gyermekei vagyunk.
a határlan kívül élő tia millió uémattel való erőisakoie-í '.-ék Atyátokat, kl mennyekben vagyon". A hit
Ez aa eszme még nem jelentené egyesületeink Ságokat.
Oiring besséds nagy fdltttoést keltett Francia«e.e,edwtek néiküi holt, viszont a cselekedet hit nél- csődjei. Attél függetlenül minden egyesület tovább dol»1 ttioteler, mlot a place penéaivirága, mely a vilá- gozhatna a maga közelebbről meghatározott célja sze- orazágban, Angliában éa Cdehsalovákiában. Ezen orszákövetel n beazédre követeik utján magyaraaatot is
gosságot nélkülözi.
rint. Sót es a Magyar His gyűlésteremül és előadások gok
kértek NdmetoraiágtóL
coljaira
ia
szolgálhatna
minden
magyar
egyesületnek,
Senki,
aki
világát
gyújt,
aem
teszi
aat
rajtákba,
s m
Hitler olaazoretági látogatása. Most már hiva" a véka alá, hanem a tarara, hogy akik bemennek, amelyik e városban a macyar ku'tura érdekébea valamit ia mozdít. A Magyar Hm hajlékul aaolgálhatna a talosan is bejelentették Hitler vezér és Kanoellár olaaalagjâk a világosságot.
Sokan köatlittnk vakok, elaárják magukat aa égi magyar színészetnek is, ametyik annyi nehéaséggel ovszágl látogatását, ameiy májúi első falábén történik
^ iiagosaág eiől. Aaért van annyi lelki korcs, valláai küafcödve kóborol éppen a legmagyarabb magyar vár- meg. Aa olasz nemset Hitler tiszteletére hatalmas arányú
fogadaat készít elő. A 8 napra tervezett olaszországi
megyében.
gnom e földön I
tartózkodás alatt Hitler résat vasa az olasa hadsereg
Ti engem Világosságnak hívtok — éa nam láttak
A Magyar Hál volna as a kapocs, moly egybe- és
tengeri haderő parádéin. An olasz lapok már előre
engem.
fogná fiatalságunk lelkét s örökflgyelmestetózéat állna jelzik,
hogy Olaszország Hitlernek olyan káprázatos
o
tájon
minden
idők
mngyarjalnak,
hogy:
Magyar
vagy,
Noha egykoron örökre alkárhoatok, no okozzatok
fogadást
kásáit oiő, amilyenre még példa nem volt.
Ida tartozol I Bs lehetne as örök szimbólum, a magyar
tngem I
Megbalt CAnawuio olasz kőltó. Márclui 1-én
gondolat megtestesítője és o vidék minden magyar
Mondd, után ok nélkttl panaaakodik aa édes vooatkoaásu kulturális értékelnek gyűjtőhelye. Lehetne váratlanul meghalt D'Annunzlo a regényestairUolasa
J;aua? Nam lgaaságoa a paaassaa?
benne népkönyvtár, olvasóterem, muaeum ós saórakosó költő és poiitius. D'Annunzlo a kiváló Urai költő a
Uram, add, begy lássak, megismerjelek Téged s termek aa ifjúság rásaéro. B midezt meg lehalne való- fascista olaszország egyik legharciasabb vezére^yénlzége
megiameijem magamat I
sítani rövidesen, csak bátorság kell a keademényeais- volt, akinek hirtelen halála as egén olaaa nemaetet
hea. Lám, Tordáa elhatározták egy Magyar H -a léte- gyá*aba borította.
sítését es an elaő aegnyiiatkoaáa aa voit, hogy a maA kinaiak veezteeég liatija. Tókióbaa moat
gyar egyházak elsőnek fogtak össze a cél megválód- lelték közre a 8*a Bal tartományokban lefolyt harcok
tana erdekeben. Miért ne lehatna azt náluak is meg- mérlegét. A jelentén 128 eaerre becsüli a kinaiak vesscsinálni. Csak a váras területén működő egyesületek tőséget. Caipán L1 Fan és Piag Yuag helységek köaeáa honátartoaó mellékhelylsegiel. Ota a fcladrthanósaabfogáaa ls jelentós tőkésről képviselne a blatozok lében buszaaor halottat ós Btasor HbMlltot ssMtsk 9uh.
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táanakról, jóakaratú állampolgári mivoltunkról. Hiaazttk, hogy
eltllnik közöttünk az a gyaau, megenyhül az a mesterségesen ellenünk tüzelt közszellem, amely megmérgezte az együttélésünket.
Aa ország rendet, nyugalmat, békét akar. E s az ország
minden körülmények között .számíthat a székelységnek, mint
a rend népének megértő támogatására.
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KÜLÖNFÉLÉK.

— Dr. Hlraoh Hugó nyugdljaaáz előtt.
Dr. Hirach Hugó a helybeli állami közfeórház Igazgató
sebéss főorvosa folyé évi febrnár 27-én nyugdíjazás
előtti saabadságát megkezdte. Utóda Dr, Popa Bmaouil
az Odorheiu (székelyudvarhelyl) közkórház alorvosa
már átvette a kórháa sebészeti osztályának vesetését.
Dr. Hirach Hngé sebéss főorvos rendeléseit a ssanatorinmában tovább folytatja.
Orasitgoa mesögasdaségi kiállítás
— A Vörös-Keresat romániai csoportja a naés tenyészállatvásár Budapesten. pokban tette közzé évi jelentését, melyben a külön
bővé helyi tagosatok működéséről ssóló besataoK
A mezőgazdasági kiillitis
kon kivül Igen sok érdekes adatot találunk. Rise|
csoportos látogatóinak elszállásolása.
terjedelmes Wrásbau ismerteti a Vörös A jövő iparos társadalma tehát uj alapokon kezdi
Aa országos mezőgazdasági kiállítást minden év- tábornok
Korosat aserepét as 1876—78-ea törők éa as 1918-as
szakmai kiképzését Nem tagadhatják el annak helyességét, ben tömegesen keresik fel vidékről és a szomszédos
bolgár bábomban, különösen klhangaulyoaaa az egyehogy az életbe kilépő i s a kenyérkereset útjára térő ifjú' államokból tanulmányi csoportok. Eleknek elsaállásoaület oemaetköil éa mladen faji saempontokon felliiazámára életbevágóan tontos körülmény annak mag- j 14,„ érdekében a rendeztbisottság «• évben la érintmnlé, az általánoa emberi bajokon segíteni akaró
hgyaiése, hogy kézügyessége, szellemi és lelki adottságú, | késésbe lépett Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi
szándékait. Bsen kivül saámos adat van a romániai
valamint vele született hajlama milyen pályára teázik alkat Hlvatalával. Aa Idegenforgalmi Hivatal készséggel vél
VdrÖi Kereastnsk a mult évben lesajlolt hadgyakor
mássá. Sokszor bebizonyosodott az a tény, hogy azokból lalta a kiállítás látogatóinak pályaudvari kirendeltsége
latokon való aserepéról és az ápoióaő-knrsusok endválnak a jó szakemberek, kik mesterségüket azeretik éa utján való fogadását éa olcsó csoportos elszállásolásai.
méoyéról. A vidéki csoportok műkődsze közül bearagaszkodnak ahoz a kenyérkereset szűkre ezabott határain Vidéki iskolák, gasdaságl akadémiák, ssaklskolák és
nünket caak a helyi tagosat érdekel, melynek beszátul ia. Akinél a szakmai kiképzés osak a mindennapi kenyér tanfolyamok tanuló ifjúságából álló csoportoknak elszálmolójából megtudjuk, hogy as egyesület 1923 oan
megszerzésének biztositéka, az sohasem tnd e téren jelen- lásolására diákszállókban van baly biatosllva. A diáklétesült éB a megye területén 816 tagot számlál és
tősebb eredményt felmutatni. Aki azonban mesterségét a ssállókban Igényelt helyek blstosltására vonatkozóan a
HÍ 1936 év folyamán 91.772 lej bevétellel saemben
kaayérssenis korlátain tul is szeretettel bejelentéseket legkésőbb március hé 10-lg kell aa Idd
7778 lej kiadás sserepal a mérlegben. Aa egyesület
tanulmányozza és ast ugy tekinti, mint valami azivbez nőtt geoforgalml Hivatalnak megküldeni. A szállás a diak
kedvet, amely nélkül az élet céltalan lenne, az nem sajnál szállókban naponkint éa saemélyenkónt 40 fillérbe kerül, vagyona pénsben 272 860 lejt teB« ki, ez» kivül
50 876 le] értékű egészségügyi, Irodai és kórházi
időt éa fáradságot, hogy mesterségének minden megnyilvá- ezenkívül aaemélyenkint a tarlóakodáa égess tartamára
foiesereláse van, melyet 170 kötet köoyvfcói átió
nulását áttanulmányozza, aaját énjével egybeolvassza éa azt 60fldér mosatási dl] flsetendő.
egÓBzIl kl, a kórházi betegek szórakozására
lelki életének nélkülözhetetlen alkatrészévé tegye. Az a
A M agyar Kivándorlókat éa Viaasavándorlékat Védő könyvtár
A megye tnrületén kilenc Ifjnaági szakOBstály műmesterember, amelyből a mesterség gyakorlása közben hiány- Irodának a Keleti-pályaudvar melletti otthonában (Budaködik s a m»gyel tagosat a számos előadás mellett,
zik a lélek, aohaaem leaz több a szerszám, a gép rabszol- pest, VIII. F.uoel-nt 4) ugyancsak kaphatnak csopormelyet pénaalapja'nak növelésére rendező», mág egy
gájánál, akinek a begyakorolt gépies mozdulatok osak a tok éa egyebek is éjjeii elssállásoláat napi 1 pengéiéi
állandó orvosi rendelőt is iétesitett a tagozat saekmindennapi robot ismétlődését jelentik. Gondoljunk osak kesdve. As Irodának as érkeséet március hé 10 ig keli
helyén, aa egészségügyi körletek köapootj alban padi;
Stradivari hegedűire; nem sir-e a mester lelke bennük. Pedig jelezni.
megsserveate aa orvosi segédletet A Vorös-Karesst
kiazitőjük ia mesterember volt, ki az akkori idők oéhrendAs igy elhelyasett gaadacsoportok részére az Ide- mull évi beiaimiiója nag/oa s»ép eredményeket tár
szerének kötelező előírásai szerint tanulta mesterségét a genforgalmi H vatal utján kedveamenyes étkezést lenealéak s es erodaiayaz eléréaéhes a foórdiu Dr.
ugyancsak hasonló mesteremberek voltak az olasz építészet, •őaagekról is gondoskodott a kiállítás reodezAsdga.
Oietea Valómé elnőkoőé, kl aa egyesület ügyeit a
festészet és szobrászat nagymesterei is. Rajtuk kivül ezren
Akik lekáaigénvüget előzetesen be nem jelentették, mult évig olyan p Íratlan agilitással és olyan Időt éa
és ezren folytatták ugyanazt a mesterséget, de nevük elveaz Idegenforgalmi H vatal pályaudvari kirendeltségei energiát nem kimá:ő lelkiismeretességgel veaetta a
szett az idő végtelenségében, mert lélektelenül, vagyonszeruijan nyerhetnek ssailodákban, vagy magánlakásokban neki Bagádkeast nyújtó vezatősággal együtt, ami
zésből, kenyérkereaetbfil dolgoztak oaupán s nem tudtak
eittelyeséat.
mlndan e'lsmaréit megérdemli. Dr. Oiítaa V.tlórné
maradandót alkotni. A maradandó alkotás nagy irat a
Niigf vasúti ia vizumkedvezményekkel lehet
nagysserü teljssttminye és mlndan msllék saempoomester lelkét követeli.
Budapestre utazói március hó folyamin.
tokon felül emelkedni tndó ügysaerateta példaként állA modern ipari kultura megteremtését i s az iparoshat a VJröa Kiresst JSvendő veaeióiégsl előtt b
A budapesti meaógazdaaágl kiállítás és tenyéss
jágnak a régi oéhbeli színvonalra való emeléaét a mai kor állatvásár alkalmából, nagy vasúti éa visnmkedvesmabiasslk, hojy as egyss&let uj vaastóúgs Adalina
ipari törvényhozói éa azoknak taniosadó azakemberei a ayekket lehet Budapestté utazni, március ho folyamán.
Paanlcu elnóknő vesetéie alatt est aa egyesületit
tudományos alapokon dolgozó pályakutató intézetek felállí- A kedvesméaeyei március hé 13— 28-ig lehet tadninl
tovább fogja vinni azon az utón, amslyet ő megkeztásával ramélik elérni. Nemaokán tanúi leszünk as első ea március 23 léi április hé 1-ig lebdi visssajönni. Be
dett a amely a Vőrös-Keresst egyesület lényege és
kísérleteknek. Egy évtizednek aem kell eltelnie éa jelent- aiatt *s Időtartam alatt — a M. Á V. — minden rendll igasl hivatása ls.
kezni tog az első iparos nemzedék, hogy Összehasonlít- és kocsiosatályn menet-jövet 5QV» os, a C F. R
— Veros farsang volt Poloslkon mégis.
hassak őket az öregekkel. Az eredményeket még nem tud- vlaaaantaaásnái, a ssemély vonali tarifabél 60°/» kedvesMár aat hittük, hogy aa Idol farsang cieadbja teiik el,
hatjuk, da azt már most is belátjuk, hogy az iparos ifjú- ményt engedeiyesett. — A kedvesmeayek, a menetjegya magukba saálló lelksklgaai bákéjáosn. O.yaa nehéz
ság szakmai kiképzésének módosítására szükség volt. Ui irodáknál beszerezhető lfaeolváayok alapján vehetők
időket élűnk, hogy jogosai hihettünk ebbsa a mjjeddig csak két korosztályt hasonlíthattunk össze: a hiboru igénybe. Aa Igazolvány tulajdonosai vízum nélkül lép
tiréaheg, a keresztény vallás magayugtatf lelki békájaelőttit éa a háború atáuit De sehol a háború utáni évek- aetlK át a határt és azt, a kiállítás tsrületén magasa
aek viassstéráséban. Ssjao?, a hledslxflak nsm v^lt
ben kiképzett ti ital iparosoknál nem láttuk a szakmai kul- (eshetik 3 hé tartalmára 2 60.— P.-ért. Eaenkivül —
b9. Félcaikoa mejiat vér öntözte as idol farsangol,
túrának azt a fejlettségit, a mesterséghez, a ssipat alkotni Magyarország területén — 3 utat tehetnek 88%os
mint
annyi sok esstendőn kareastttl, amióta ciak ssé
akaráahoz való ragaszkodást és azt az intelligens, minden- vasúti, vagy hajójegy-kedveaménnyel.
keiyek vannak a vllágoa. Biré János 24 évss, Iaen
hez hozzászólni tudó, da mégis végtelenül szerény tellópist,
A budapesti mezőgazdasági kiállításra (cBlkjenőfalvI) legény sseksréa hasafaii tartva, össze
ami a sokkal kisebb iskolai végzettséggel rendelkező, de
mára i8-tól April. 7 ig nagy kedvez- találkoaott a Tjmistl (cslksssnttatnia) Kttoaa-teitvéösszehasonlíthatatlanul több szakmai szeretettel éa lelki
ménnyel ét vízum nélkül lehet utazni,rekkel, akik a G d r ó féle korcsmában klsss bsBjade
odaadáasal dolgozó öreg iparosainkat jellemzi. Xéhinyan
A kedvesményeket bárki igénybe veheti, amelyek gstve, hazafelé tartottak. A k)t testvér köuőatitte
még most ia itt vannak közöttünk példaadianak. Sajnos, a
Bírót, de aa nem fogadta a kösaanést. Grre Katona
mi ifjainkra nem igen ragad a jó pilda. De, ha a tudomá- sserlnt a M. Á. V. vonalain menet-jövet 60°/,os fuvarDános,
a nagyobbik testvér, ráasólt, hogy vlssaa ka
díj
kedvezménnyel,
a
C.
F.
R
vonatain
p*dig
viesaanyos alapokra fektetett iparos képzés csak olyan eredméailnhetett
volna, ha már ék Idősebb lélütre köszinfolé
ugyancsak
60%
os
ssemelyvonat
kedvezménnyel
nyeket ia fel tnd mutatni, mint amilyeneket az öregek
lótték. Bíró nyeTaen válaszolt, ami aantán Bzóváltást
szakmaszeretete elénk állított, mi nagyon mag leszünk vele lehet u<unl. A M. Á. V. vonalam hárem utat lehet
lenni 33°/a 01 fuvardíj kedvezménnyel. A határi ai idéaett elő. Aa odavetódő járó-kelők aaétválasztották
elégedve.
mas vlsnm nélkül lépheti át és u i a kiállítás terttle a vesaekedőket a B:ró esi a pillanatot arra haszn^lia
2 P. 60 fillérért válthatja meg. A kedvezmények a fel, hogy saskeréből leemelje a famunkások jellegzetes
Bserszámát, a horgasvégü czaplsát. I/y felkiállítási Igazolványok alapján vehetők lgenybe, amelyek rángató
újra vltásnl kezdett Katona Dsnessel,
A rend népe.
a kiaiiliás kétszeri látogatására jogosítanak és beaae- fegyverkezve
majd
mikor
as
felé lépett, a kezében levi salyoisserA székely nép minden időkben híres volt törvény tisz- rezhetők az összes m-netjegy irndftkban, vagyai BOB aaámmal ugy fejbe verte, hogy agya szétment. Katona
aél,
C.uj,
Sir.
A.
Muresau
10.
Ugyanott
dijtaiaaui
teletéről, rend szeretetéről. Nyílt, őszinte, katona nép, amelyDáaea aaonnnl kisaenvedett, Brót padig a cssodórasg
nek egész életén végig vonul ezen erénye. Nem hajlik ez a nyerhetnek felvliágoaltaat aa erdekeitek minden a ki- letartóstatta éa a jegysőkönyvel kivétele után áttette
nép aemmiiéle szélsőségre, aem földalatti munkára. Egész állítássá! ea vásárral kapcsolatos kérdésben.
bs ügyóBaségre.
^
Olvassuk • lapokban, hogy a timíaoara-i (temea vári)
munkakamara beállította ex első pályakulató intézetet az
ipari pályára készülő iljak felülvizsgálására. Az n j ipartörvény ugyanig elSiija H I L I L peichotecnikai intésetek
létesítését minden munkakamara székhelyén a ennek alapján
indul a brassói kezdeményezé».
Aa uj intésetek lényege abban áll, hogy tudományos
felkészültséggel, müazarak, kérdőívek éa fizikai vizsgálatok
alapján, melyakat megtelelő szakemberek és tudások végeznek, megfogják állapítani az ipari pályára kéazülO jelölt
szellemi, fizikai és lelki adottságaiból, hogy mennyire alkalmaz az UletA arra a pályára, amelyikre éppen lépni akar.

történelme, küzdésre
tott könyv.

teremtett

életének minden fázisa nyi-

Az u j állam keretében ia megtartotta nemes tulajdonságait. Ugy teljeaitetta polgári kötelességét, hogy az ellen
kifogás nem merülhetett teL A legellenségeaebb rosszindulat
és bizalmatlanság aem állíthatja, hogy bármikor vétett volna
az államrend ellen.
Büszkék vagyunk népünknek erre a gerincére. A mostani időkben pedig egyenesen hivatkozunk arra. Mert látjuk
a l t a fegyelmezettséget, azt a hagyományos törvénytisztele'
tet, amely annyi komolysággal él lelkében minden olyan
igyekezettel szemben ami a rendnek, a biztonságnak ural'
mát jelenti.
A mostani kényszerintézkedéseket nem ez a nép provokálta. Da állítjuk, hogy ez a nép a legelső abban a legyeimében, amely as ország magasabb érdekei szempontjából átérezni, respektálni és kötelességgel teljesíteni tudja
azokat a királyi szavakat, amelyek a bivételea állapotokat
életbe léptetni kényszerültek.
Mindenkor bántó éa sértő volt számunkra az a meg
külonböztetés, amelyet sokszor kellett elszenvedni az indokolatlan bizalmatlanság miatt. Aki ismeri est a népet csak
sz tudja megérteni, milyen massza áll lelkétfll és természe
tétOl áz a feltevés, amelyet arőazakkal magyaráztak bele —
nyugalmat i s hikés munkát áhítozó alapjaiba.
Kendet, békességet, nyugodt munkát akar > mi székely
népünk. Soha nem is akart egyebet Örvendünk, ha «suttal
ia bebizonyíthatjuk, hogy legelsők vagyunk, akik hitet teszünk meUette.
Számítunk azonban arra, hogy as uralkodó faj ezekben
a sorozatos próbákban végül ia maggyőződiet szarsz lojali-

Fuvardijmentesen szállítják hasiig
a budapesti teay észállatvásáron

— A Simonesti (oaikasontsimoni) Szövet
kenet munkaja. A szövetkezeti mozgalom legáldásosabb eszköze a népoevelé'nek, a gazdtaágl megalapozásának. Bnnek msgfele óan a kormáoyok is dicié
reteBfigyelmet Bsnn:e!oek a Bzövalk-zis goadolatansk
S amíg egyea helyeken kél kéaael fogódakodnak bale
a azövetkezésben rejlő adottságok nagyszerű lehetőségeibe, addig ebben a vármegyében csak most kezd
felmelegedal a bizalom azok munkája Iránt, akik uitorót
a szövetkezeti szellem kiépítésének. Mindenkor aielfru
ellsmeréssal adósai ások muokájának, akik megértő
ialkesedésael lgyek«eoek késbe fogni a azövetkezeare
való nevelés felkioálkoaé alkalmait. Már sok eredményes elindulás bizonyltja ebben a vármegyében aszó
retkesén sikereit. Komoly, népünket segliő és erőibní
vállalkozások nőnek fel nyomában. Ilyenfigyelmei értéoyezővó nőtt a Slmonestl (cslkszentsimoDii
A marosvásárhelyi (targa-muresl) ke- demié
amely Dr. Márton Ltaalé ügyvezető e>noa
reskedelmi és iparkamara köziemenyei. szövetkezet,
vezetésével, Gseke Forenc ig. elnök, Incse litván, ViNo. 411-1988. Kiskereskedők éB kisiparosok rágh Adolf ig tagok és sok máa munkára kész jóakafigyelmébe. Értesítjük as érdekelt kiskereskedő zet éaratú ember tevékenységével lassan Baámottevó gazda
kisiparosokat, bogy a Caaaa Fondului Natloaal al Avi- aágl erőt képvisel. A most megtartott köagyüiésükön
aţiei, a Kereskedelmi Miniszter 99.381—193a ssámu beindított tőkegytljtő és uj tagokat toboraé megmozerteBltéae saerint, nem jarul hozza ahhoz as enged dulásnak teljes sikere ast bizonyltja, hogy a saövet
méoyhea, mit a PánzQgymtnszter adott, hogy a kis késés Jótéteményt, jelentő szelleme megtalálta népünk
kereskedők és kisiparosok könyvvezetési kötelezettsége lelkéhez is as utat Aat is jelenti :a csikssentslmonl
feiyé évi április hé Mg elhalaastassék s igy tehát ssövetkeset tőkében erősödő elóbbrejutáaa, hogy ea a
keadjék meg aaonaai a köonyvveaetóaL
nép megfelelt vezetéssel, hozzáértő Irányítással, meg— NamsetkOzl vásárok: Sialonlklbsa folyé évi értő anyaga aa építő munkának.
sseptember 11-tól október 20 lg. Ljubijana-ban (Jugo— Baleset. Péter Gargely Lunca-de-mljioc (gylalavla) junlns 4—18-lg. Piordlvban (Bulgária) április meskösépiok>) munkás munkakösben megoaussott éa
hó 26'tél mé]na 6lg tart.
lábát törte, BeuáiUtották a helyNU kérMsba.

beszerzett illatokat.
A március 23—28 napjain rendezendő mezőgazdasági kiáditás ea tenyészállatvásár rendsaőssge a
rommlai gazdak résssre lehetővé tette, hogy aa ott
vásárolt tenyeaiállatokat a M. Á V. a hataraiiomáalg
díjtalanul ssáiliisa, a romániai vasúti favardíj térítése
elmén a reoddsőség a vétsiárbél a kosoknál éa kaooi|
oal 10—16 PdngA, méneknél, szarvasmarháknál 150—
250 Pangó, vagyis kb. 4500—7600 lejoek megfelelő
arvisssateritési nyújt. Aa Ardeati Gazdasági Egylei
meglette a lépéseket engedélyek megaaersese érdekében és kívánatra késsséggel áll a gaadaközónség rendelkesesere e téren is.

C 8 I K I LAPOK

10.

Turánizmus.*)

ő y e r g y ó i ţlet
ezönheti, kiknek építkezésűit, falfestményei' és
é'tékes könyvtárait nem régen ásták ki Q*cdburában és Turfánban.
Ne feledjük, hogy Attila hun fejedelemnek
fényes udvartartása oly vonzó erót gyakorolt
as akkori európai főurakra, hogy a germán ée
szláv fejedelmek és előkelőségek legjobbjai ott
versengtek a turáni nagy ur udvarában.
India legszebb és legidősebb korát a mogul
és mongol, helyesebben török, tehát turáni fejedelmek, mint Akbir és Aurangzeb alatt élte.
Akbar vagyis Dsebal-eddin Muhamed 1642 1601
ben élt s egyik felesége keresztény volt. Sir
emléke Szikandrában van. Kina legnagyobb
szabású uralkodója Kublai khán volt, aki turáni
volt és akinek udvarában tartózkodott Marko

3-lk oltat

Polo is éB aki birodalmát nemcsak naggyá tette,
banem bámulatosan megszervezte és mintaszerű
rendet tartott fenn annak minden részében,
országutakat, csatornákat építtetett, kitűnő hadsereget szervezett, iskolákat létesített és pártolta a tudományokat.
Kina a turáni mandzsu dinamtia alatt indult
újból virágzásnak.
A világ egyik legnagyobb hóditója Attila
után Dzsingisz khán Bzintén turáni volt.
Hogy a Kárpátok közé bezárt iuráni fajtánk
milyen szerepet vitt Európa koncertjében, azt
mi a magunk bórén tapasztalhattuk a legjobban.
Ennek a fejtegetésére ez alkalommal nem
térünk ki.

Turáni népek a következők: Európában
a magyarok,finnek, észtek, bolgárok, törökök
éa az oroszországi turáni népek. Ázsiában a
törökök, tatárok as északi és középázeiai ural
altáji népek a tibetiek, Himalája népei, mand
zauk. kinaiak, koreaiak és japánok.
E népek lakóssága majdnem 700 millió
ember, tehát oly néptömeg éa oly földterületek
tartoznak a turánsághoz, melyeket nem lehet
egyszerűen éezre nem venni.
Rokon turáni testvéreink legtöbbje velünk
érez, tudja, hangoztatja éa tettekkel is bizonyítja a rokonságot éB hozzánk tartozását.
Turáni társaságok vannak: Helsingfors,
Kával, Szófia, Sztambul, Asztrakán, Tokió, Peking és Bankok városokban (Budapesten kivül).
A furánizmussal tudományosan sok magyar tudós foglalkozik és foglalkozott régebben is
Julián Domokos-rendi szerzetes és a nagy székely világutazó tudóstól, KórÖBi Csorna Sándortó! kezdddóleg.
A iuráni eszme röviden: A turáni eredetű
népek, területek és államok tanulmányozását,
fejlesztését és gyarapítását, szellemi és anyagi
haladásokban való megerősítését, fóleg pedig
hí easzes !uránságnak az egész emberiség boldogulása érdekében történő szervezkedését,
^azefoglal&sát és testvéri együttműködését
jelenti.
A turáni eszme tehát nem akar rombolni,
hanem épiteni és nem szétbontani, hanem egybekapcsolni kívánja a turáni népeket a nem turániakkal, tehát a mi ép manapság nagyon fontos, keletet a nyugattal.
rum
vállalatokflzetéeos alkalmazottaira vonatkozó biztosítási
A túrán népek a földgömb legegészségeL i t o g a t & a «C7 a & T t i r t w y i i .
kötelezettség
alá.
sebb, legedzettebb, legpihentebb népei közé tarHo.mi bolondos gondolatokkal mentem Karácsony
A
központi
betegsegélyzó pénztár mellett működő
tósnak, kulturájuk pedig a legrégibb és mégis János festőmüvészhaa, aki a szomszédomban lakik.
felebbezéel
bizottság
(Comisia de Apel) a műit óvl
Ugyanis
olvastam,
hogy
Muikácjy
Mihály
hátrahagyott
a I gmodernebb. Gondoljunk caak a szumirokra,
nneptembor 13 án tartott ülésében 2818 ss. a. bosott
«mânui
vagyoaáo,
most
az
örököüök
veszekednek
B
másrészt pedig a kinaiak éB a japánok kuhugondoltam, megkérem Jánost, nehogy kitegye hátrama- végzésével azonban adott OBetből kifolyólag helyet edott
rajira.
egy felebbezésaek ason aa alapon, hogy — bár a balradottjait Ilyen és hasonló kellemetieaségekaek.
eset mezőgazdasági (caépló) gépnél történt, de a gép
Krisztus Bzületése előtt 4-5—6000 évre
Borúsan kacag a festó s agy láttam, amit mon- akkor nem a tulajdoaos mezőgazdasága javára, haaom
Ml visszamenniök, vagyis oda, amikor még dani akar. magába kénysseritl. SzlTÍajdttóau grotoan* egy másik gazda üzemében dolgozott hassoathajté (lucKurcpában állatbőrökbe öltözött és barlanglakó gondolatai lehettek, olyan előreküldött üzenetek a túl- rativ) módon s igy na ipari üzemnek volt tekinthető.
emberek éltek, amikor Ábrahám, a zsidóság elsó világra, ahová aaellemszerBflaoma ággal kéaaülUnk nap Ezért n baleseti rokkantnak, mint a IL oaatályu muulőrenelmi alakja nomád pásztor életet Uzö, a aap után.
máanak 40'/,os nlapon havi 238 lejes nyugdljrentát
Na, ds ha már Itt vagyok — mondom — engedd állapítottak meg.
puwában barangoló beduin volt.
meg, hogy körttlnéazek. Bnvesen áll rendelkezésemre
Kzen időben a Tigris éa Eufrát völgyében s mutogatni kezd.
Flórián Tibor:
Keretbe saoritott mosók, hegyek közé beágyalt
ujj cataimas nagy nemzet már szezvezett tárMint Jézas
sadalmi, állami életet élt iskolálakkal, kaszt- iamerős falak a falon, amelyek mind-mind savaoyn
Akit szerettem: slroi tanítottam.
örömök
köaött
ssUletett
lgaai
értékek.
Fogjatok körbe, fenyők,
leci^-erü munkabeosztással, művészettel, szóképein fehéren lapul a hó, melyet sötét femost áldosom,
val kulturával. Ezt a népet ó asszíroknak ÍB nyők Téli
szegélyeznek, hogy legfelttl ezüstös kőd súrolja a
nyolvomro
égő ostyát teisek;
nevezték.
keretet. Amott a tavasa és ugarsséles, zöld tiaatáBOO
a napot.
Az ásatások Babiloniában és Uri városában dolgozik a székely a tavaszi szántástól egy pityóka
0, tüaes gyötrelmü áldozat.
most vannak folyamatban. Megtalálták Asszur- ásásig. Egyik tájképén szinte érezni a közelgő nyári
égesd kl minden vétkemet,
hogy ne csak szenvedni,
li'.uipái király 150.000 cserépre irt könyvtárát vihart. Ott egy róasás arcú nő, saeme kékjével az ég
Minden képión, meleg, fény és nyugalom ül...
de örülni tudjak . . .
é* a könyvtárban egy asszir-szumir szótárt éB ellenfele...
Oda csepegtetett sninel csodás harmóniában vegyülnek
Öröm, to zúgsz Itt n rengetegben.
ennek segítségével sikerült megfejteni a Bzumir oszze. — Tanítványai is vannak. Az egyik rajatabla
Fogd be fülemet:
előtt, egy szép aaőke leány rajaol sttrttn nézegetve
U)v;v a magyar nyelvvel rokon.
csak téged halljalak,
modelljét,
aki
előtte
ül.
hullasd ssememre fényedet:
Néhány szó a szumir magyar szókincsből:
György Éva — mutatja bo a feető. — Hogyan?
csak téged lássalak,
Ion—Istar, nap—nap, tenger—dinger, kapu-ka,
As Oa munkája aa a kép, amit aa egyik kirakatban
kottád meg mlodea vágyamat:
kigvó—kejó, kilenc kelenc, ég, hus—huzu, láttam?
Igen — mondja — s köaben elpirul... Néném
csak téged vágyjalak,
hal—hal, teli—til, fül—pil, itt—id, agy—aj, a modellt akiről képét vette a aem akarom elhinni. A
Tőled taanljak élni,
arc—ar, halni, meghalni—ehal, ur—ura... urnó. festő ls blaeayitja, bogy Igen, a kis Éva, aki kellő
s mint Jósui: ugy szeretni.
a mbvéssetlg vinni, hlsaaa még egy éve
Gyltkostó,
1988 január 27.
Ne feledjük aat, hogy mily magaa fokon odaadással
sincs, hogy taaul.
állott az ÖBrégi siumir civilizáció. A Bzumirok
est már njból aem hittem. A siáalk kin
H Í R E K .
törvényei asztronómiai és geometriai ismeretei, törtetiNaIsdo
Munkácay ntódjának kéeahl, SaUlnaaky Jós
—
Tanárrá
avatás. Nóvák Antal, a ciujl (koaeBteraéges öntözö müveik és csatornáik, épit- kának hívják. O le aaatalealaas, mlat aagy elődje volt
Tudományegyetemen a napokban nyerte el,
késeik, ékírásos könyvtáraik, Btb. oly fejlet- a ebben Máig haaonllt ls a kendet, ha a kicsi Jóska lozsvári)
számtan éafizika tanári oklevelét. Sok ssereacsét kivátek voltak, hogy az egyiptomi, babiloni és köaben össze nem tévenati mesterségét aa lgaai nagy nnnk aflatai tanának.
fóniciai kulturát csak a szumir kultura utánzá- művészettel.
Eaküvö. Barabáasy Babkó és Zártig látván
elköszönök a festőtől, megkérdem, miért nsmfebruár—hó
aánntc és folytatásának tekinthetjük. Innen ma- rendezMikor
27-én, vasárnap tartották egybáai esküvőkiállítást ? De igen — mondja — meg lesa s
Kirázható az, hogy a héber nyelvben, amely máris folynak a targyalasok, agy Ctujon (Kolozsváron) jüket. Bok szerencsét kívánunk aa uj párnak.
— A Braaaól Magyar Dalárda február hó 19.
ii-p a műveltségét és a tudományt a szumirok- megrondonendó kláUitáB érdekebea.
(->ay.)
és 27-én nagy sikerrel bemutatott farsangi tréfás ostélyo
tói vette át, oly sok szó hasonlít a magyarhoz.
tekintettel a nagy érdeklődésre, a .Lajl furt
De ne feledjük azt se, hogy a görög kulA Központi Társadalmi Biztosító műsorát,
mulat...." e Caiby Lajos munkatársunk székely tréfáit
tura mesterei, valamint a római műveltség tapénztár közérdekű döntése.
folyó hé 20-án 8-ssor ls megismétli. Mint vesazttk a
nítói az etruszkok szintén turáni népek, tehát
Baámos eset fordult elő, hogy a meaőgazdaaági hírt esen aa előadáson ngy a szsrzó, valamint Színi
rokonaink voltak.
gépoknel alkalmazott munkásokat, — habár tólttk ls Lajos, kíván elhuiyt Író Öavegye ls magjennek.
— Halálosán. Kary Károly nyugiimasott vároBl
Ne feledjük azt, hogy egy féleired évvel adaaereaoo leveaták aa 1938 óvl április hó 8-án kelt
Krisztus urunk születése előtt ai emberiségnek I. sa. Mon. Of. (hivatalos lapoaa) kihirdetett társada- péaztárnok 76 Ik életévében február hó 28-án elhunyt.
folyó hó 2 án volt a családi bálból. Aa ellegnagyobb vallásalapitói Bndha ée Konfuc us ^ Mmoeltásl törvény alapjáa kiróható járulékokat, Temetése
hunytat gyermekein éa aaéleekörü rokonságán kívül a
megbetegedés,
ssüléa
és
balosét
eseteibea
legfentebb
turániak voltak.
erveal segélyben résaoeültok, do aantán hiába próbál- vároa osntatlaa részvéte kiiérte utolsó útjára.
Ne feledjük, hogy KOzépássia fénykorát • tentak érdekeltek táppénz, vagy ayugdij elmen tárnául
— A hamla vadámjegy miatt. Chreetels
turáni eredetű iadó-skytha fejedelmeknek kö- haté Igfayeik érvényesítésére, zűrt őket nana ladoke- Oaskár gheorgheal-l (gyergyóaeentmiklóai) lakói 1934lásaal ntaaitották el, hegy a maaőgaad'Mágl (cséplő, ban egy hamis vadészjegyet állitatt U a aaját nevére.
A fonott olkk* > ,Ss4k*l7aéR« 1838 1- a i a i M l vaUSk arató, asinté ós vetf) gépek nnm ennek as említett Most egy Mnapl elsérésra éa G00 14
mint • fotfafalvl V i r p u i y Márton iSvtire r » * - "
törvény 1. Makiméban felssnH Ipari is kereskedelmi Ítélték

4 Ik oldal.

CSÍKI

10. nám

LAPOK

— Gyomorfájás, asékrekrdéa, rosss emésztés, Tűzmentes pónsaaekronyek bármily nagyságban éi
— Aa K O. E. ujabb női hástartáai tankeal penzsiokrenyok megrendelhetők Puskás
folyama. M&rciua bó 7 en kerdódik Sumuleu (Csík felfúvódás, asedúlés, hányinger, vérnyomás, epe éa a
javítóműhelyében — Ugy*nod > kf«ri>9teţii
aomlyón aa Erdélyt Güdzaágl EgyesUiat ujabb 5 G*taa oeícsa.oraa rendellenesséfr-loél, teljes g ó g y u l á p t nyújt
hapzr.á^t 250 ir/m. c uctávolsága vasesc.: rgspad.
női háztartási tanfolyama A tao/oiyom hallgatói aa a Dr. Földea-féle SOLVO pirula. — 1 doboa 20 lei,
9 10
egész tanfolyam idejáró 800 lejt fiiéinak, 10 kigram minden gyógyszertárban.
I—i
kenyér lisattol, 1 klgr. zsírral ea kavéa tliiiíav&l kell
— Iparvasnti szerencsétlenség. S klódi Stahoaaájáruljanak a fenntariéahoa. A hallgatók benn- doj és Ciujltu Gheorgh» tfyţyenl lakóaolr, aa OFA
Hirdetmény.
lakáat éa ellátást kapnak fennti öaaceg fejeben. Fel- fakitermelő vállalat erd-ijébm iparvasnti rakodásnál
A
Mereurpa-Ciuc
(csíkszeredai) Legelő
hívják a ügyeimet aa B. G. E. olyan nagyeaarüen be- doigoitak. Munkaköaben a felhalmozott fenyőrönkök
társulat
Igazgatósága,
az
apaállatok tartására
vált köabaaaou ujabb női háatartáai tanfolyaméra,
megeausatak. Egy rdnk Siklód 1 lábat zúzta öaase, Cru— Leanyaaöktetea Frumoaaa (Szép vizén). situ pedig fején kapott au'yoa aebeknt. A két eaeren- árlejtést hirdet 1938 évi április 1 tói 1939 évi
A felelevenedő népi romantikának egy erdekén tlloau caeuenül járt munkáat bnsaállltották a Ghcorgheni április hó l-ig terjedő időtartamra. Ajánlatea aa eaet, ami aa elmúlt napgkban Jataaódott ie Szép- (tyttrgyósaentmlkióai) kórháaba. A Raerencsétlenség tevők árlejtési ajánlatukat folyó évi március
vtaen. Kata H >rmann 28 évea brasaól illetőségű azola- o<anak tisatázasára a caendőrség vlssgálatot veaetett hó 25 ig Holló Gábor legelőtársulati elnökhői
featő a kaiand hóde. Kaia Brassóban megismerkedett se, amely megállapította, hogy senkit nam terhel fele- adják be.
D. 0. 16 évea azdpvlzl lánnyal a csakhamar nagy sae- lősség a két muakás balesetéért.
Előnyben részesülnek azon ajánlattevők,
relem latt aa Ismeretségből. A sorelemről aaonban
— A tanitot gyaláaták. Márton András ÓB
aattlók Is tudomást aaereatek a mivel aat nem találták feleaége Carta («arcafalvi) lakófok valami lakolaHgyből akik kötelezik magukat a Székház udvarán
helyénvalónak, a lánykát baaahoaiák. Afiatalok azon zifoiyoiag öaazeveaztek S«rpa állami lakolal igazgató- lévő gazdasági udvarba való beköltözésre, mely
ban tovább ia leveleitek z Kata kétaaer ia jeientkeaett val. Sjrpe Igazgató moat feljelentette a Márton báaas* gazdasági és lakó épületek a Ligelőtársulat
n aaüiőknól, hogy lányuk keaét megkérje, aaonban párt aaaml iskola elleni Ingatás ós rágaimasás elmén által díjmentesen adatnak át használatra.
ulliők hallani aem akartak a házasságról. A kislány as ügyészségen.
Merourea-Ciue (Csíkszereda), 1938 évi
látva, hogy aaBlelt megpuhítani nem tudja, levelet Irt
— Sikapta a fűrész. Borsos Jóssef Péteré
acerelmeaének, melyben arra kort >, hogy február 26-anfamunkaa C umani (gyergyóc^om/ifalvi) Borsos Mihály- mároius hó 1-én.
jöjjön ki érte Baepviare éa azökteaae meg. A jeiaett teie fürásagyarban dolgozott, a körfűrésznél. MunkaHolló Q&bor,
napon Kata pontosan meg ia jelent a autójába kapva köaben a furesa elkapta és bárom njját levágta.
1
—
8
legelő
társulati elnös.
a leányi, besaáguldott vele a Mercurea-Ciuc (cjiksae— Lop&a Tnlgheaen. Kuia Anna tö'gyeal keredal állomásra, ahonnan bfl italok tovább foiytatták reskedő feijeientéat tett a ciendőrségen, bogy ismeretnijukat Brasaóba. — De a aaülőc aem voltak restek; ien tettesek b haio.tuk üzletébo és ounaiin 900 Inj
mikor tudomást szereztek lányuk eitüoéaérői, sutóra készpénzt éa nagyobb moonylB>gU árut elloptak. A
Bitek a a ciikBseredal rendőrségre hajtottak, ahonnan catndóraeg nyomoz a tettesek után.
HÖLáyKÖZÖNSÉá
Conataniineccu rendőrblitoa ugyaecsak suton ssagui—
Elítélték
a
lopott
borjabdrökért.
I
lyés
Ugy a helybeli, mint a vidéki hölgydott a menektt;ófiatalok üldoaeaéra éa sikerült la őket
Ghcorgheni (tyergyóazen'-mlkióai) lak ós 1933-bao
közöüség tadomására hozom, hogy a
elkapnia Brassóban, miután tovább utaanl nem ia voll látván
betörte
Bógózl
Lijos
timármtRtpr
ablakát
s
tóle
két
aaándékuk. Kata Hirmannt a csUsaeredai rendőrségre
Szabó-fele női fodrassatabol kileptem
borjnbórt ei'opott. A bíróság a bőrtolvajt
kisérték, ahol kihallgatása során elmondotta, bogy leg' kidolgozott
és a román glmn.-msl azambsn levő
egy
6fi
elzárásra,
2000
lej
pénzbírságra
és
h&rom
évi
őaiintébb asándékn van a leánykát feleségül venni t ogvesztesre Ítélte.
B
ocskor K á r o l y
•
esen vallomáaát as ttgyéssseg előtt is mdglBmstelte.
— 14 botöréot követett ol Bokszor megem„VIOTOKIA" nevü fodrászataba
As Ogyésaaégre követte őt 16 esztendóa aaerclme ia,
kl bátran magára vállalta a leányaöktetéa erlelmi lékeztünk arról a rendazeras^n dolgozo betörő bandáa női fodraaaat veaetéaet á t v e t t e m ,
sasraőségét. — Aa ügyészség Kata Hirmannt nzonnai ró', amelyik Ciceu (Calcsóbar) az átutazó székely fuahol a n ő i f o d r á s a a t b a n vágó
elbocsátotta éa a settiófcrs bizta, bogy itelkeasenek a varosokat fosztogatta s a környező f alvakban Ih gyakran
monkakat paranoiával v á l l a l o m .
eredmenyesen operált. A tá'Basáv már régen ceendőr
két kitartó szerelmes faiött.
ÖrökhullámI Vas- és vlzondjlálasI Manikűr'.
keare
került
a
aanak
veaéret,
Győ<fl
árpád
Ciceu
— Baiaaaag. Popa lvan a helybeli pénaUgylgaa caicsoi) lakóst 14 rendben elkövetet; betör^rt a bíróHajfestés barmsly arnyalatban.
gatóság panatán főnöke és György Matyó, Dr. György Iság
a napozbjq 1 és fél évi elzárásra, 3000 lej pénz
AnagyérdemUhölgyközö iség további
•
Gábor paozllgyigazgató éa neje leáaya, folyo évi f->n- nünietesre
es három évi jogvesztésre itéite.
szíves pártfogását kérve, tisztelettel:
már hó 26 án básaaságot kötöttek.
— ü j orvosnő Dr. Bsásau*
a&ttl. Lujetchi Ala— Veaaenyl Biador és Nigy Amuika folyó évi xindrlna
NAGY ANNA, MercureaOiuc.
a Varad darnal kórház r nlt orvosnője meg
február 27-én haaasságot kötöttek városunkban.
nyitotta rendelőjét Mccuron-C uc (Calkezeredán), strad*
— Kérvenyezeai hivatal. A helybeli városi S.ef<n c!í-Mare (Mikó-ucc ) 22. számú ház tmaietsc
tanéci raelteît ia mogaiürvesisk a karvunybzesi hiva- Síaoz Gergely-fele házban).
ELADÓK: jó siiapjüiaa levő hajinál; ab.a*o«, aj'oí,
talt. Áz uj rendszer azefint mladan bi-n-ujtott térvényt
Itait loptak a farsangi betörök. Gb»ó
U^arekiüaheiy ea egya^ariibb bútordarabjí. M>rhárom napon beiül el fcall Intesnl. A feleknek a kér- Mihály—Inen
(ualkjtinőfálvi) saraakedó pinojat ismeretcurea-Ciuc, I. C. BratUnu 10. szam alatt.
vény elinteaéai módját tudomásul adják.
•
ien tettesek feltörték és onnan nagyobb mennyiségű
— Halálozások. CaikkurcífaWl Mihály G srgeiy szeszesitalt elloptak. A caendőrség beindította a nyokereskedő, 67 eves korában, márc'na bó 2 án eibuoyt mozást.
MXXMXXJaCKXMXXMXXMXXM
Carta (Caikkarc/falvae). Taoaetóae m.-rc;U' 4 n von
M
*
Igen nagy részvét mellett. K bnnytat özvegye szül.
X
SPORT.
X
Baabó Hona, Mihály Istvánfla, valamint kittrjedt rokonK
ság gyászolja.
Bi-bajnokság 1838-ban.
Az
E
K.
E.
««ltsiékl
osztUya
iabrai.r
19-in,
20-in
to
^ üjabbaa készülteic különböző ă
— öiip Aibert földbirtokos, 75 éves korában,
rendezte bajnoki sí-versenyeit Az EgyesOlet ae «Isi és
ss
folyó évi február bo 28 an maghalt Bjniimbru (Caik- 27-tu
ss
szép ós tartós bútorok,
második halyesettet minden versenyszámbaa árammal tanBzentimrec).
tett kl.
X
olosón kapbacok,
*X
Senior veraenyiók k ö i ö t t :
X
— Doborbán Imre, 26 évea korában, fo'yó évi Fat6 bajnok: Nedeika
János 1 óra 7 pero 19 mp.
március bó 2-án hirtelen meghalt Sintimbru (CsíkX Nagy G. Jö^sefaai, Oiuc-Jigodin, X
2. Cseh Mlkiós 1 óra 19 pero 40 mp.
eseti&gr r ó s z l m t r e i s . 2-.
(4 Induló.)
aaen'imrée)
MUleslkló bajnok: Drócsa Imre 1 pno 155 oip.
— Györpil Qjrgoly, 79 éva* torában, fjlyó év!
2. ' seh Miklós I pero 178 mp.
i
3. Nedelka János 1 pmo 18 7 mp.
március ho 4 en elha>t Top.ltaCuc (C<Utaploeian)
(5 Indnld.)
Tdtneteae m «relua 6 án, vasárnap d. u. 2 órakor losc. L«sikló bajnok : Dróosa Imre
6 pero 26 mp.
— Beaseg fejjel neki támadt a rendőrnek
2. Ne lelka Jáao« 7 pero 0 mp.
3
Daradics
Aodrás
7 pero 1 mp.
hadbíróság ole kerü t. Bornádi I nro gbdor&heni-i
ingató.)
gyergyóaaentmlklóat i- geny a korc mából éjjel réazfgaa
falvesz abon&asoKdt,
Imre 3121 pmttal.
igyekezett hazafelé. Grama A - xtndrn randór rajzóit Ugró bajnok: 2Kováos
Dróosa Im^e 286-6 ponttal.
ujyszintán
házhoz Kihoréa csendre intette. Az éj«v<rf>| j-tlenatnnk ea lett n
3. Nodelka János 2771 ponttal.
vége, hogy a legény rátámad- a rendórrs. Letartóztat(4 ndaló)
dásra ád elaőrdadil ételeIanVor versenyzők k t a ö t t :
ták ez átadták a brasaól brdMrógágOik. — N<-m av Fató bajnok: Marka
ket megegyezés szerinr.
OySrgy 57 pero 30 mp.
elaő eaet, hogy az alkohol bijba keveri az embere.
2 Kiss Gáza 1 óra 4 pero 28 mp.
Ssives pártfogást kér:
Ezekben aa idókban ssooban kétszeresen nagy az a
3. Fülöp Albert 1 óra 5 pero 19 mp
veszedelem ami érheti a részegség mákonyitól meg(5 Induló.)
VASS (áÉZA VEMPÉÖLŐS, ^.-CIUC.
szédült legénykedést. Ji leaz, bt míud^nkl fegyelme- MQleslkló bajnok ; Fülöp Albert I psro 26.2 mp.
2 Merka GyOrjţy 1 pero 395 mp.
zetten
viselkedve
kitér
azok
elől
a
meghurcoltatások
3 Todea Damttro I pero 427 mp.
eió1, amelyekbe sokasor egó'a^n baazonístlsj u kevnl5 Induló.)
r-diE bele. Erra ma aemmi Bzükiég nincsen. H ideíró Leslkló bajnok: Merka Gyö gy 7 pero 384 mp.
2
Chls
Ioan
7 peio 44 mp.
ságot járni, költségeket zuJitaal magunkra uszielsn
3 Kiss Géza 8 „ 19 „
iskoláknak
kösséskázaknak
doiog. Tiaata fővel, józan é^sael megkímélhetjük ma
(5 induló.)
kereskeddknek
magánosoknak
gunkat aok kellemetlenségtől
Ugró bajnok: Ohlş Ioan 2883 ponttal,
étlaaloan késsen raktáron és readslásre bármilyen
2. Mtrka György 2637 ponttal,
— Kisiklott a tehervonat. Mu t hó 17-én a
3. Fülöp Albeit 267 4 ponttal,
nagyságban kiasitek. — Ugy szia tán nagy készlet
Maroabévieról Galócáa felé hMsdó tehervonat egyik
14 Induló).
Hölgy Te'senysók k ö i ó t t :
premilitir sapkákban.
kocai|ának tengelye eltörött. A hirtelen előállott balDroosa Panni 1 óra 12 pero 12 mp.
eset következtében a tehervonat 15 kocsija kisiklott, Futó bajnok: Daradtosné
2. Frank Miklósné 1 óra 27 pero 58 mp.
Tisztelettel:
„Keztyü Királynő"
egy fekesóje pedig megsebesült. Haláleset nem történt,
(5 induló.)
2—6
OroMberg F., Mermirea-Ciuo.
de a pálya oly íu'yoaan megrongálódott, bogy a for- Leslkló bajnok: narallosné Drosaa Panni 8 pero 26 mp.
2- Stabó Piol 8 pero 43 mp.
galmat 12 órán keresztül átszállással bonyo'itottáb le.
3 Droosa Emma 9 p. 50 mp,
— Iameretten tettoaek megvertek Bora
(6 induló )
10 éven aluliak U s 6 t t :
Antal aancralenl-1 (caikssentklrélyi) lakóa en'yoaan össze1. Boti a Jenő 2189 ponttal,
verve, fején több vérző sebbel, félig alélva érkezett
2. Pál Albert 1594
aaekerín a saentklrályl csendórnégre. — Kihallgatása
M O D E L L KALAPOK
3. Kozma Árpád 125 »
során elmondta, bogy a aaeredal áliomáantl aaembsn
tla naponként a j tornák oloaó
lévő Tatu-vecdéglő előtt egy iameretlen úrforma ember
árbaa, m.egrtelti2iUa.et6)K
bottal rátámadt éa megverte. A csendőrség ac ügyel
nyomozás végett áttette a helybeli rendőrségre, amely
VENCZBL
TANÁRNÉNÁL
KŐI KALAPOK
eljárást Indított a tettes kéuakeittésére, de eredmény
Ugyanott
kóaaftlmok mlmdontelenül.
KÉZIMUNKA ANYAGOK
aemtt nöl kalapok eiaftrendtt
— Hamistannnánért. Miklós Gyula CIUCMIÍ
ÉS ELÖNYOMTATÁS
anyag keaaáadáaával. Kalapok
(csikcaekefalvi) lakoa 1936 ban Majiát Miklósné peres H
AZSURI
ENDLI1
Italakitáaa a legrövidebb Idő alatt,
ttgyabeu bíróság elé volt Idéave tanúnak. A taauvallo
K GÁBOR ÁRONNÉ-nal, C8IK8ZEREDA (M.-CIUO)
l-duo, X. O, B r t t t u t (ainamámás, amire esküt tett, aem volt a valtaágnak m a e 22
Dr. Zakariás Testvérek kásában. S4—26
alum>nooa 111. aa., a Sórkáa köaelóbaa.
felelő. Mikiőst a bíróság egy hónapi elzárásra és 2000
1— — — — —
le) péaablntetéare ítélte.
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A Transylvania vendéglő

Nemzetiszínű zászlók
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