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hisz: minden tön'rement sz-ikely család eţyutt iî az
Yeni Sancte Spiritus!
országot ls szi'gényiti, mivri olyan elnm.ói io.íz-.j»
Sancraieni Xmi nemes iQnsáea iics^retes péllát mutatott.
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Szégyenkezve kell bevallarunk, bogy a hajdani az áliam 1 Uhutól reud ilt hivatásának bsioiiâsehe. ; a s ismét megnyíltak
kapui. Még a mult évi gondhősi erényeket termő saékely virtus, meiyoek bimu ója gyilkosokat p-d.g börtönökben kell tartani, ami ut: jainkat el sem felejtettük, t'áradalmaiokat ki sem pihentük,
— caak nem légen ÍB 1 — egy egész vtiag voit, sa
szintén teltmas paazébe kitrü1, B micdaz-t'ibnuiár is uj fáradalmak és uj gouduk szakadtak a nyakunkba,
utóbbi Időkben sajnálatosan szomorú véget jósoló, test- államnak
felül
is:
a
rjszegtskedés es a bicskázó őrüiet ros z líégente csak a tanulók féltek és izgatódtak az iskolától,
vér vért ontó, bicskázásokká fajult.
példája
—
mai kor türelmotier, megbomlott ideg- ma azouban az apák és anyák jobban félnek, mint a gyerNaponkint halluak éa olvasunk híreket, melyek- zoiü embereia között
tovább terjeduat o'yan mekek. Az idők megváltoztak. Ma szülőre és gyermekre
ben székely a székelynek csapolja meg a mellék, hogy nípjk közi is, akikre—kóiinyen
mag
az
őrmester
mondaná, egy tormán nagy terhet ró az iskola. Nemcsak az, hogy az
patakként pazarlódjon el sz a vér, melynek — pedig —bogy: „csak az é jan mag közüiák, a'iit énsem
apának és anyának gyakran együtt kell tanulnia gyermekékerdszteit-ic.l*
„mindén kis cseppje drága gyöngyöt
ér!"
vel, hanem a szülőknek még egy másik gondjuk is megTuhVi
nemcsak
szakoly
d
d^k,
hanem
országos
A Tajuik öngyilkosságát siettető biCíkázó-órület
bulyosodott, az anyagiak előteremtése. Az iskola ma az
ol
is
kdii
lsíym
felvenni
a
harcot
a
részegeskedő
megfékA&esére keresvc-keressük az rr^dménnyel keanyagiak mellett megköveteli a szülőtől, amint már föntebb
ciegtető esiknjöket s kétBégbe esésünkben, mint a és az abból a .rjideo boaalx j fókep' a bicditázia t>£Ür- emiitettem, hogy gyermekével együtt tanuljon. Az elemi
vizbeesett: még talán a habba ls beiekapaszfcodián'f... nyiiségei ellnn I — tekintet nélkül Brra, ho^y az ai alsó osztályaiban is olyan követelményekkel lép fel az iskola,
rószén öltött n. 'gdibb jo'óoa mn'.'iaiyt... hogy a legtöbb esetben a tanuló egymaga ennek egyedül
Ilyenkor nagyon jól enik, ha a Fok e'szomoritó országEmelyik
cél érdakób^n, l»pUDt köv;ttei;ó szamában az képtelen
esit után rgy-pgy vigeBzta'ó bir is akad, mint a san- érvényben
megtelelnie. A szülők, ha azt akarják, hogy a gyerIétő törvény (
pjntru (lisf.'cere i btu
craieni-i példa is!
legalább közepes eredményt érjen el, bizony kezükbe
turiior spirtoas.) cag^oa m grzivleiendâ űdvos iatez- mek
*E község nemes ifjúsága — a Sirni hiván-nap! Kedéseli hozzuk róvid n, ho<y ezáltal foihivjuk az iins- kell hugy vegyék a könyvet s a gyermeket napról-napra
ssokásos 1 uc ur* előkészülve — védőgárdát alakítón, tékesek jó dk ara ufigyelme: arra, bogy még a leg lelkiismeretesen el kell készíteni az iskolai leckéből. Nem
melyünk kötelességévé tette, boty a nagy nap ünuep- üdvösebb tőrvény is irott malaszt marad csupán, elég a szülőknek a miudenuapi robot, a szükséges anyagiak
p'gninek méltóságát — a testvrrvért ontó szákeiy ba aonair — törvényt megillető — szigorúsággal előteremtése, hanem őnekik is tanuláshoz kell látniok. A
kenyérgonüok meilett még a Jrukkolis is életük nehézségei
b cika rém -s pusztításától megvédj?.
való végrehajtásában
ken. a kétbe
nem fog — s
közé szegődött. Ilyen körülmények között nem csodálkozunk,
A sz^nt cél elérésének megkötnyisrse végett jó- össze nem munkál.
O. S.
üa csaknem minden szülőnek félelem és rettegés szállja
e!őr=> kih rd?tták. hoşy részeg állapotban sânul se
meg a lelkét, amikor a templomban felcsendül a Veni Sancte
ma.rjsa megjelenni sz cnnep a'kHimáva! rendeseit mu— aZ Ö*Zl MÁRIA
BLCüU
SUMULEUN
Spiritus és sarkaikban megnyikordulnak az iskola kapuk.
latságokon. mtrt aki ezt — a jóif.du'ntu figyelmeztetés
szeptember
13 án lesz. 12 i .i daiuixn 6 orakor lösz
eiieuére irl megtenn'.: azt EZ e cblra szervezett gárds az első, a megnyitó szembesz'd.
Az idők járása nagyon megnehezedett telettünk. KörösSzentbeszédek
fogja megbé'yegerni éB árta'mallanná letnl.
lesznek 12 én esta 9 órakor, 13 á l d. e. 8 órakor küiül még miudig kilátástalanabb és kétségleejtőbb lesz
miudiukább a határ. Hiszen annyit reméltünk, annyit biza8 az Ifiu'ág beBzervorettR^gínsk ti az előíaks és 10 órakor. 13 án misék mindea órában
kodluuk az elmúlt években, hogy csak ez az év teljen el,
fiiyelcieztetéSDek eredm^nyekép': a közséitben stmmla másik már könnyebb lesz, de mindannyiszor egy nagy
féle rendzavarás, r- Síegeskedá?, vagy; verekedés sem
történt s a szent ünnepraíllóiágánc orba nem eset;. A Népkisebbségi Újságíró szervezet reményünk (oszlott szét: egy reménnyel lettüuk szegényebbek és egy csalódással gazdagabbak. Mindég nehezebbnek
Sancraieni község nemes ifjúsága — e buciu
muttatta magát az élet.
— villát épit.és elviselhetetlenebbnek
nlkalmával — d'ciéretes példáját adta a józan gonMár lassankint kezdtünk lemondani minden reménydolkodásnak, melyért megérdemli, hogy az essz-széA gyorsiramban rohanó h.^íVczc. pok fáradhatatlan
kelység n«vábcn efu'on la hálás köezöaetet mondjunk krónikásainak a Ez. rvtjzet^, Rjú:jijUi Napáisebbsegi ségünkről s most, amióta kevesebb igénnyel lépünk fel,
neki s mintának áPitruV, hogy példaadó nyomdokait Újságíró szervául i>bteB ar
hos^zu/dók azóta ugy vesszük észre, hogy talán nem is olyan nehéz,
más községek Ifjúsága ls kövesse R oitudalo* és teütra-kitartó terveztetésétvitte a îaegv.ilosuiâs felé. Erek- hogy ne lehetne kibirni.
kési munkába álljon azokkal szemben, akik b'6zeszelt kel ezelőtt BzUlutett a szakm ai, ko>tikeziitfe8en a nyilAz uj és megváltozott idők sokat követelnek tőlünk
f íj jel lődörög-e, bicskával a kezükben 6ietnek meg- vánosság eiő t keveset szerepe t szervezet kebelfebeu az tagadhatatlan, de mindenesetre lehetetlent nem követelásni • Baját fajuk sírját.
az a gondolat, hogy tagjai revzére üdülőtelepet iótesit. nek. Csak most látjuk mi mindent megtud teuni az ember
örvendeztessen meg az a mist, bogy ez a „ţit- A gondolatot anyagiak bátraitutták. Nem kell külön és mi mindenre vagyunk képesek. Gondjaink meghatványokötéB" pont az Ifjúságtól ersd, melyiő! pedig — vall- rámutatnunk a kisebbségi uj^ag rók anyagi helyzettre. zódhattak, vállainkra uj terhek szakadhattak, a küzdelmet
mi semmi körülmények között fel nem adjuk. Csüggedésnek
juk bs I — legkovésbbó vártuk, mtrfc hisz maggondo- Mindenki tisztaban van azzal.
latlanabbnak hittük, bogy p»m ily' éles szemekkel
L síeményesebboél - lelt m ínyesebb tervezgetéuek közöttünk helye nincs. Minden lehetőséget megragadunk,
tuiná megítélni a veszélyt, melyet a bicskácáB holt- után sorsjá'.ék gondolata vetődött foi. Meg 1B csináltak.csukhugy tanulhassunk. Gyermekeiuk előtt elrejtjük gondobizonyosan hoz a mi népünkre, ha elébe sem vágunk Aa onnan btfolyt összeg elindítója lett a uuokacak. latainkat, csakhogy a tanulásban meg ne akadályozzuk.
azzn', ho?y legelnősorbnn — minden erőnkkel — a A befolyt összegtől meg leaet kezdeni az építkezést, Szárnyaikat időelött ne szegjük. A lehetetlent is valóra
részegeskedő ellen emeljük fel szavunkat, mert min- da bt fej zni nem. Viszont a rohanó, idegoő munka változtatjuk, de nekünk minden körülmények között haladden oalorozandó bűnünknek ez a kitenyésztő mdag- következtében egyre eréiyeaebben sürget az üdülő telep nunk kell.
ágya..
létesítése.
A szárnyaszegetteket felemeljük, a csüggedőkbe uj
Székely Ifjuiág, szülők, papok, tanítók, egyházlEz év tavaszán határozta el a szervezet elnöki lelket öutüuk. Hiába ijesztenek minket a kicsinyhitűek,
és világi elő'járók, .falumentőf : Ime itt a követendő tanácsa, hogy üdülő-telepét Tu-nsd Bjí-ou létesíti. hogy a tanulás kárbaveszett láradság, mert ugy sem tudunk
püda II... Becsületes székely legények józacul meg Telket szerzdtt az egyetii.el. Tervit ÓB költségvetési bármilyen képzettségünk legyen is hivatalba jutnunk. Mi
fontolt páldMa, melyet már eredmény la koszorúzott I... kasaitett s most ott tart, hogy rövidesen megiezdheti ezzel neui törődünk. Ha nem is tudunk hivatalba jutni, ez
Kövessétek!!...
az építkezést s számítások szeilnt jbvő cyaron már ne csüggesszen. Az intelligens ember bármihez is fog, munA szent cél érdekében fogjon össze a fa'u életé- aaját ftd<)ie alatt pihentetheti kimerült Idegeit a hét- kája több sikerrel és eredménnyel jár, mint a tanulatlan
emberuek a tevékenykedése. Itt csak az a hiba szokott
nek miden irányitója, a noveléBnek minden önzetlen köznapok krónikása — ha...
munkáia és Begitse — a feltett jószándékbsn — as
És most az olvasóközönség türelmével visszaáive előlordulni, hogy az intelligens ember megalázónak tartja a
ifjúságot, amelyik — hlgyjfik el I — legtöbb esetben ennél a ha-nál megálluak. Támogatósra van Bziik"'ég(i testi munkát. Pedig azon egyáltalán nincs semmi szégyelni
nem maga az oka, hogy a züllés utján o'yan megdöb- az újságírók szervez.tfüek. Oitíe keil boznia KZ üdüló- való. Koronás királyok a testi munka nevelő és nemesitö
bentően mélyre jutottunk; annak sem, boţy a bor- te!cp láthB'tésébez mc-g hianjsó ÖHízegot. Tthat aklor hatását felismerve, napirendjükbe gonddal beiktatták. Miért
gőzös, pálinkás korc-msl bódulatok után. p 'tikként Iisz űdlllő teltpe ennek a kisebbségi küzdelemben elő- szégytlje akkor közönséges halandó. A kereszténység szelömlik a testvér vér, melynek pedig minden cseppje tolt állásokban fijya/ó, fijyalmeztsió éa hurcoló szer- leme pedig a testi munkát a szellemi munkával egyenrangúnak minősitette. Dolgozni tehát nem szégyen. Ha nem
drága gyöngyöt

érne, ha volna aki

megbecsüije!! vezetnek. „hi" a szintén kisebbségi es szintén leron-

válogatunk munka és munka között, csak a tő elv az, hogy
Da ll:ól várjuk mi e megbecsülést, ériékelést, gyolódott tarBsdtlom segítségére siet.
akit hová rendelt a Mindenható, ott azon a poszton a legba ml magu ik is könnyelműen pazaroljuk el annak
A szervezet központi elnöki tanácsa elhatározta, lelkiismeretesebben álljuk meg a helyünket, akkor mi az
pótolhatatlan kircBeit? 11...
bogy az épitkezés befejezéséhez hiányzó összegei életben nehézségekkel alig találkozunk.
A józan gondolkodású ifjúság alal uljon át min- csoportjai utján estélyek, mllsoros délutánok, hangJöhetnek még nehezebb idők, rajtunk azonban ki nem
den fa'uban védő-gárdává a részegeakedők, kötekedők, versenyek megrendezéséből hozza össze. Adni ak&r a
l'oguak. Minket készületlenül nem találnak. Az uj idők megaz erkö cstelenek és bicskazók ellen s mint egy test támogatásért.
éa nzy lélek igyekezzen megelőzni és megakadályozni
C ucnak, köztudomás ezerint, még nincB önálló változtattak mindannyiunkat. Máskép gondolkozunk, beszéminden olyan kirobbanás*, ami fajúikra Bzégyent hozó újságíró csoportja. As itt működő bivatásoB újságírók lünk, mindenképpen gyökerestől átformálódtunk. Abrándkémeggondolat'anságokra vezetne. Közösítsen kl kebelé- a brasovl csoporthoz tartoznak, függetlenül attól, hogy pefcet nem szövünk, délibábokat nem kergetünk. Meggyőzőből mindenkit, aki ismételten tanújelét adta annak, melyik klBabbségl magyar lapnak dolgosnak. Uy a désünk odanemesedett, hogy a régi keresztény elv ora et
bocv nem akar Józ«.n, békés és tiszta erkölcsű tegja városunkban renrinzendő estélyt a braso .i c. oport kere- labora tudja C9ak kitölteni és tartalmassá tenni életünket.
tenni a fa'u fUtalságának, amely előtt még egy szép tébe-n rendezik. Ks ennek a kasőbbi időpontban köz- Ezt áz igazságot mi nem hirdetjük és magasztaljuk, hanem
élxt áll, ha akar ób tesz ls a jövőjéért, di e ufos lendő eBtélynek BZ erkölcsi és anyagi támogatására nap-nap után átéljük és átérezzük. A pogánynak a munka
bukás és bűzös pocsolyába való dicstelen belefu iBdás. kérik a kisebbségi újságírók vármegyénk közvéle- megalázó és szégyen, a kereszténynek élethivatás, érdemszerző és felemelő. Bármilyen télelmet gerjesztőnek mutatba nem eszmél rá az élet Istentől rendelt céljára.
ményét.
is nekünk ezért nem szabad idegenkeduünk tőle. Ezért
Síü'ő'i, papok, tanítók, egyházi ób világi elöljárók
Az a társadalmi réteg kér segítséget, amely min- iskozik,
fohászkodunk munkáink kezdetén az Égiekhez segítségért.
h mindenki, aki BB»ratl magát — a fa uban — ,vala den megmozdulást önzetlenül, messzemenő jólndu'attal Ezért
tör fel szivünkből most is: Veni Sancte Spiritus.
kinek" tartani: legyenek segítségére a jólndulaiu Ifjú- támogatott minden alkalommal s reméli, hogy ő sem
ságnak e közdelemben, a részsgaskedés, erkölcstelen- fogja nélkülözni most a jóindulatot.
A munka, ami reánk vár ez iskolaévben, aok és látség és bicskázás szörnyűségeinek leküzdésében s főA rendesendő estély elókeseitése most van folya- szólag emberteletti. Ha magunkra maradnánk, elvégzésére
krp' jó példáikkal éB jóIndulatu, megfon'olt tanácsaik- matban. Előre láthatólag következő számunkban már talán képtelenek is volnánk. Az emberi gyengeséget azonkal segítsék a minden értékünket elpusztítással fenye- közölni tudjuk sónak pontos idejét és hiBezük, hogy ban pótolja az isteni kegyelem. S ezért nem csüggedünk.
gető árral szemben küzdő „gátkötőket-.
minden jó és üdvös gondolatot nagy szeretettel pártoló Ha Isten velünk, ki ellenünk í Bátran nézünk mindennek
Az arra hivatott hatóságok padig ne nézzék társadalmunk most Is hü marad önmagához s méltó elébe. S erre tanítjuk gyermekeinket Amikor a leckét tanultétlenül —
— azt a pusztítást, támogatást nynjl annak a társada mi csoportnak, mely juk velük s őket tanítjuk, önkénytelenül ia öntudatra nevelamit sorainkban a réBzegezkedés és ennek nyomában bizik abban, hogy nemes cálja szolgálatában megkapja jük őket. Ezeket az öntndatoa gyermekeket azntán nem kell
félteni az qj idők viharától. Viharban nőttek fel, égzengés
járó esztelen blcs' ézás őrB't veszedelme okoz, mert a közUnség legmesszebb menő támogatását.
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Igas az Ilyesmihez szív Is kell. Ciucaaiban az ia
van. Bartha László közbirtokossági elnök fel fogta a
Rengeteg szó esik naponta az .Irredentizmusról", kirdés nagy horderejét. Közgyűlés elé vitte az ügyet
mely kétségbeejtően komo'y példák alapján felmérhe- és nem fényes, de tisztességes megélhetést biztosított
tetlen veszedelemmé nőtte kl magát. Nem olyan érte- az nttörő munkát végző karmester Bzámára.
I yen és ezekhez hason ó példákat szeretnénk
lemben, ahogy azt aa elfogultságukról közismert,
magukat .fajvédőknek" nevező lapok beállítják. Nem, hallani községeinkből. Zenével ÓB más természetű önmert Ilyen .Irredenta' veszedelem nem létezik, de van műveléssel, mely felemel, Igazi embert csinál az emmás, mely a clucl székely falvak még meglevő erkölcsiberből, töltsék az Id jüket vármegyénk élethivatásra
tőkéjét rombolják és bomlasztják.
termettfiataljai. Ne korcsmákban dubujkodjr nak, ont ák
Az egymás életlehetőségeinek tönkretevőére haj- egymás vérét és világ szégyenére kisérgsttesiék
lamos néprétegek között gyökeret vert az .Irredentiz- csendőrrel magukat. A gondolat keresetül vitelét ped g
mus*. Rijöttek, hogy az Ilyen természetű feljelenté- segítsék elő az arra hivatott közblrtokoeBágok és más
sekkel rekord gyorsasággal lehet .elintézni" a hara- közületei'. Segítsék, mert vau anyagi lehetősé;, ciak
gost. Ahol a szeszfdtötte szenvedélyek következtében akarni kell. Ciucani község példa rá.
mlndennepoB a bicska szerepe, ott az ellenségeskedés
ls mély gyökereket vert. A magsaabbrendü erkölcs
Gyilkostói mozaikok.
rongyfoszlány, amit egyBserüen a sarokba vágnak.
Jövő esztendőben lesz 100 éve
annak, hogv n
Igy aztán kétségbeejtő szerephez jutott az „irre- Gyllkostó egv Bzlkla- és fö'dc u^zcm'ás következtében
dentizmus". A testvér gyilkossággal efyen'ő „Wvatást"keletkezett Est meg kellene ünnepelni, de nem hűí r ó g é p e k e l a d ó k . Cim a kiadóhivatalban. vállalt. Ds beszéljenek helyettünk a pá'dik. Ime:
hóval, üres beszédekkel, zeneszóval, hanem egy tudoA n°potbjn egyik csiki községből két tagn be- máojos szakmunkával, amely a tónak történelmi adapálinkázott .kliidltif'g" j-lent m°g vármefyénk feje tait, geológiáját — állat- és növényvilágát hitelt érdemlő
A megyei román sajtó
e'őtt. M nd^ettő nsdrágos t-mbtr. Röviden előadták, komoly formában és mégis népies stílusban közkinccsé
Boksaor szolgál szenzációkkal Hámunkra. Iiformációs hogy magya' sz^rnrzásu jegyzőjük, akinek ez egyik tenné. Természetesen aat ls belevéve, amit ott az
anyaguk változatosabb néha a nagy lapokénál ia. Hogy f<j|jel»ntő a sógora, valóságos kártékony féreg a falu- „embet" alkotott.
honnan eaek a pontos Ínformációk, aat mi magánk ban. Mird-n cselekedetével keresztezi a román állam
•
*
*
sem tudjuk. Például a .Gazeta C ucului" legfrissebb érdekelt s valósággal tobzódik az .irredenta" munkáTíz év előtt még csak a közbirtokosság „turista
számában Teodor ÂnastaBlu gimnáziumi tanár vezető ban. Izgatja a lakósságot, "őt — csodák-csodája —
cik'iet irt az erdélyi magyar pártról „lator duo liiigan- Hitlerrel akar szoros szövetséget kötni „revíziós* törek- menedékháza* állott. Ez volt BZ ntlörő cBelekidit. A
tes* cim alatt. Ezúttal nem a címben előforduló nyelv-vései érdekében. Ilyen embert — fo-ytatta a „*iöldött ház — ámbár szokatlanul Bókba került — as akkori
tani hiba a szembeszökő, — amit szintén ő irt igy — ség" — pillanatig sem szabad megtűrni egy község viszonyoknak megfelelő volt, ma kevéBbbé.
hanem a cikk veleje érdekel bennünket.
élén. Vigyenek oda becsületes román embert s ker*
*
Utána rohamosan épültek a magánházak „villák*,
A cikk ezerint as erdélyi magyar párt egy belső gessék el az „'rredenta" kn<yát.
krisis utolsó etappjalt éli át. Ugyanis a tudapeati
Mindezen állításaikat nyonnan Írásba ls foglalták. „passiók". Jó üzletnek bizonyultak. Lelkes emberek
kormánykörök nincsenek megelégedve aa erdolyi ma- A súlyos vádakat elhitte a felettes hatóság. Hogyne fáradoztak azon, hogy a tó környékének és a békési
gyar part passalv és a románságra nézve kedvező hitte volna el, Bmllor azt „édeB" sógor közli ?l Nyom- szorosnak a szépségeit minél szélesebb körben Ismertté
magatartásával, mert ez as ottani revíziós politikának ban Intézkedett is: azonnali hatállyal felfüggesztette tegyék, piospektusok, levelező ltpok, fi mfelvételek és
nem felel meg. A látszat tényleg az volna, mintha az a jegyzőt éa kemény eljáránt Irditott ellene. Igaza Is ulságcikkezések révén. Pénz néillil, d< önzetlen lelkeerdélyi magyar párt uj politikai irányvonalat keresne van: a román állam nem tarthat .irredentákat" a Biol- sedéssel pár év alatt csodálatos eredméryt értek el.
a megértés és a románsággal való közös egyUttmliíö- gálatábrn. Da vajon igazab-o a vádak?., következik Ma mér 40—60 emeletes* fa-ház
• van a tó körül.
dós jegyében. A valóság azonban az, hogy a párt mos- a nagv kérdőjel.
tani vezetőségét még a Bsthlen litván korm&nyelnökA lelkes utiörőkft lapsrcskán kiszorították a
Es erre csattanóban felel a beindított csendőrBége alatt és as ő jóváhagyásával választották es Beth- ség! nyomozás.
.kllmati-us bizottf>áK"-ból Jöttek a hivatalos egyének.
Az
időközben
tökéletesen
kijózanodott
len György, a pán jelenlegi elnöke, bátyjának politikai „sógor* kétségbeesetten értesüli a „küldöitnégi* munka Már p^nz ls rendelkezésre állott. Kezdték rendezni a
elveit képviseli Erdályben. A Bathlen—Gömbös köaötti eredményeiről. Kétségbeesetten igyekezik helyre hozni ti környékének ut- és parcalla-báiózatát stb. T«lrfo>t
ellentét a magyarázata annak, bogy a régi BethlenA nyomozó közegek előtt írásbeli nyilatkozatot vesettek fel. M niszterék keresik fel, gazdag emberek ;
féle uralom alatt oly élénk politikai aktlvitáBU erdélyi azt.
adott, hogy a feljelentésből egy szó sem Igaz, amint luxus hellyé kezdett átalakulni.
magyar párt mostanában olyan vérsaegény megnyilat- nem
is lehet, hlBZ egy jegyző, aki képzett ember és
kozásokban ad életjelt magáról.
tisztában van a helyzetével, nem „irredentáskodbatik".
Ez mind szép, de ez a vidék elsősorban a turisEz a vlsszavonultság nem tetszik a mai hivata- kizárólag családi nézeteltérésekből származó boB?zu táknak a helye kellene, hogy legyen. Hisz központja
los magyar politikának s ezért is támadják mind heve- müve sz egésB. Njm tudta, hogy ek'.ora dolog szár- egy óriási területnek, amelyen számtalan kiránduló
sebben a budapesti lapok BZ erdélyi magyar párt mai mazik belőle. Egyet rúgni akart a jegyEŐn éB igy rúgott.hely van. Hi a kllmatil us bizottságban az igazi turista
vezetőségét. Mivel pedig a magyar politika mai kép- A nyomozás az ügyben természetesen tovább foly. gondo'at és lelkesedés képvipelve'enne a Gyilkostó tél,
viselői nem akarják Erdélyt a revlzlÓB érdekszférából
A végeláthatatlan hasonló sorozatból még csupán mint körponthói kilodu'ólag utjelzéseke*. táblákat
elveszíteni, elhatározták Br.hlen Györgynek a párt
egy
esetet
ragadunk ki. Egyik remeíeci családban PZ helyezne el. Például az Ezyeskő felé, a KopáBra, a
éléről való elmozdítását B ebez a művelethez már ez
apa
és
kemény
felnőtt fli összevesztek. A legény be Lika«-tetőre, stb. Kképezne több nyelvet biró 'uristaő munkatársainak javBréazét ls megnyerték. Még nincs
volt
szeszelve
és
gorombán felelt az édesapjának, mire vezetőket, akik a helyeket közelben és távolban isugyan az utód személye megállapítva, de az utolsó
—
Igen
helyesen
— pofont kapott. Erre az élet ke- mernék.
percben, as erdélyi egyházi körök ösztönzésére megGyilkostól reklám bélyeget nyotna'na ki. amelyeBervPE
gondjai
közepette
megőszUlt és elgyengül apáállapodtak egy névben, melyet rövidesen köztudomá- ra
minden ott feladott levélre köte'es lenne felragaBzhoznak. 8 mindezt azért, mert a magyar revizionlzmus- nak ugrott a fiu és ahposnn eldöngette. Amikor fel- ket
feladó.
nak érdeke az, hogy Erdélyben örököa forrongást és jelentéssel fenyegette meg az apa, Igy vágott vissza tael aEgv
o'csA, do a mai igéoyeket is kielégítő turistaaz Ides fia:
feszültséget Idézzen elő.
mén'
dikházat
amely az 1—2 éjszakát ott
„Menjen csak a c*ecdőrBégre. Én ls tudom, mit időző s átutazó építene,
Eddig a cikk. Valóban meglopó adatok ránk nézvecsinálok.
turistáknak
fáradalmas gya'o?jíráMegmondom, hogy szidta a románokat és az sok után és előtt nyugalmasa éjjeli
B még meglepőbb az, hogy egy vldtkl román lapocskáalvást biztosítana.
ban olvassuk őket akkor, amikor még sem az erdélyi államot, azért vertem meg s aztán nem tudom ki jár
A tóból kitakarítaná az útban álló fatönköket,
jobban
a
kettőnk
kösUl?l*....
magyar, sem a fővárosi román sajtó nem tudott ezekbogy veszélytelen csónakázást biztosítson (hisz ez az
Eddig... bőségesen elég a példákból. Világosan egyetlen szórakozás a tónál). Egvben olcsóbbá IB telről a fontos eseményekről tudomást szerezni. Padig
ez bizonyára jó csemege lett volna a fővárosi lapoknak lát, aki akar. Kiterítve fekszik a maga megrázkódtató lene teonl (egy órára 60 lej sok I), hlBz akkor tízszer
is. Ddhát ugy látszik gyergyóban könnyebb Információ- borzalmaival vármegyénk .Irredentizmusa*. Még csak annyian vennék azt Igénybe.
egy komoly szavunk van: álljanak elő sz ppostolok.
kat szerezni, mint llukarestben.
•
•
É'rs álljínnk és vezessék kl a megsemmisüléssel fe*
•
*
S o helyett ml történik ? Egy csehországi nri
nyegető erkölcsi hínárból annak a népnek elkorcsosoMegint csak a Gtzeta Ciuculu' ra hivatkozunk. dott utódait, mely a történelmi viharok során mostanig ember bemondás alapján elindul a Kupásra, étel nélkül,
Köztudomám, hogy a lap a Nemzeti Parasztpárt szóazzal, hogy délben Itthon lesz. Gyakorlott turista, de
csöve. Az ls köztudomáEu, bogy a Nemzeti Paraszt- becsülettel vállalta a Borsát és állotta meg a helyét. térképekhez van szokva s igy térkép- éa u jelzés nél*
párt mindig a kisebbségekkel való emberségesebb elkül, megtörtént vele az a szégyen, hogv eltévedt B
Azt mondják a d-O, a muzsika a nemzet lelke. délutáa 6 órakor étlen-Bzomjan, megijedve — végm
bánás politikáját hirdette, legalább is ellenzéki korában.
Most IB tudnánk idézni fejezeteket a párt vezérelnek Kisebbségi Borban is érv-nyes ez a tétel, mert Igaz. "gy 12 éves pásstor-gyermek menti meg és vezeti
a különböző gyűléseken elhangzott beszédsiből, amelyek Egy nép, mely ragaszkodik ku'turája főgyökerelt jelentő a tóhoz.
hemzsegnek a kisebbségekkeli Jóindulattól. Ugyanakkor dalaihoz éa g-néjéhez, a fájó vogy ujoogó érzések
a párt gyergyói hivatalosa valóságos magyerfalást ren- szívből iövő megnyilatkozásaihoz, nem hányódik célAz EpyeBtő-höi vezető kétnyelvű útjelző táblát
dez. Balekot Nylrő Józsefbe, mert az „Éi népem* talaru'. Nsra felejti ku' u'áját s a fennálló helyzet és
román ur leüti s nagy lármát csap. Azóta senki
cimü könyvében megmerte Írni a valóságot a románok iörvétysk száz százalékon szemelőtt tartásával éa tisz- egy
a helyére.
ról. Megdorgálja Dr Otetea prefektust, mert kisebbsé- teletével, megtartja saját mivoltát. Annak marad, ami- sem merte azt vlssaa rakni
•
*
gieket nevezett kl az interlmár bizottságba. Ilyen s nek született.
•
A turista-menedékházban egy nagy közös hálóhasonló apró csipkelődésekkel cáfol rá a ciuci hiva
Síjnos zenei tárén nagv e'msrudottságban leledvan, tmeleteB, ormótlan deszka prjccsek, amelyetaloB a pártvezetőség nyilatkozataira.
zik vármegyénk. Az utóbbi időben egjmámtén alakuló szoba
ken fenyő galyak itt ott igyekeznek a kemény fekvést
falusi
fúvós
zenekarok
megfele'
ő
oktató
hiányában
lágyabbá tenni, hogy a fáradt turlBiát álomba ringat
Maradjunk tovább ls laptársunknál. Ezúttal nem
megsemmisítik a magyar lélek kottára Irt baBsák
— de nem Igen sikerűi. A szoba barátságtalan
politikáról lészen szó. Ez az Ugy inkább a tanügyi valósággal
virágait.
Idegen
hatásokat
vesznek
fel.
D.iratokat
kehatÓBáirokat érdekli. Nem rág'bon adott hírt a gheorghenlvernek össze. B bogy rövidek legyünk: kavarog a a végletekig, sok turistát láttunk — benéznek nz ajtóu
román lap egy tölgyesi tanítóról, aki szeszes italokat zenéhez CBak egy t'cMt értő ember gyomra ls, ba a s undorral visBzafordulnak, mennek másfelé szállást
árait a lakosságnak s ime moBt folytatása van az Ügy- különböző hangi rnvalatok kihozására készített hang keresni „kerüljön bár mfnnyibfe" — B ha 3 napra is
tervezte Itt tartózkodását, másnap tovább áll. Senki,
nek. Bitezatu Ioan mihallenl-i taci'ó és tanfelügyelő szereken
helyettes egy Lupu nevü vasntl tisztviselővel egye- mindenki.— egetverő falccsal — primet kezd fújni még egy cseléd leány sem néz be, hogv a ppdlót vagy
az asatalt néha lesöpörné, letörölné. Egy „takaréktemben egy hordó bort hozatott B azt az Iskola folyosóKisebb kivételekkel ez az általános zenei hely- tűzhely* van a szoba ajtó melletti Barkában, de ez
ján csapraütve 2—3 lejért a tanulóknak poharanként
zetünk
—
falun.
adott esetben elég meleget nem ls edhat Fát atm
kimérte. A lap sserlnt a tanügyi hatóságok még akkor
A kivételek közzé tartozik Cíuctnl község is, ?hol adnak bozzá. .mindenki szerezaen magának" — hansemfigyeltek fel aa esetre, mikor már a tanitó ur a
Gábor László képzett karmester vette az irányítást a goztatják. Mosakodni — nők-férfiak a Bzomszédos
flnáncgárdától as első 2000 lejes büntetést megkapta.
Hát ez már szégyenletes dolog. Annyira szégyen- kezébe. Két és fél hónapi tanítás után, a zeneileg csorgóra járnak. Valaki panaszkodott B erre a konyháletes, hogy ml leirnl sem mertük volna, ha aat előző- teljsBen Iskolázatlan, kottát nem Ismerő falusi székely ból egy „W4ldling"-nak nevezett mély edényt adtak
leg egy román lap világgá nem kürtöli. Még most sem legényekből alakult zenekarral elérte azt, bogy a snsenl be mosakodásra. Nem gu'ztu'os dologi Az emb"r
tudjuk, hogy hlgyjünk-e a hasábos cikknek vagy ne. versenyen máiodlk dijat nyertek. Komoly alapokra csomagja sincs biztonságban ott. Arról ne is beszéljünk, bogy milyen kedves dolog lenne, ha „vendégHlssen ml ugy tudjuk, hogy mihozzánk megválogatták fektette községében a zenit.
• tanszemélyzetet, mirt ml kulturzónában vagyunk.
Most a legnagyobb munkaidőben IB késő este könyv" la volna a menedékházban — vagy szobában I
keresik fel hetenként háromszor a tanítványai ÓB fá- Hiába, ilyesmit csak turista egyletek tudnak megren
Használt házi szénapréaelögépet vagy alkatrésze-radtan, de lelkeB szívvel s a székelyeknél közitm?rt rendezni, üzletemberek nem; pedig — higyjék el —
és villámcsapás edzette meg őket s oszlatta el félelmüket.
S az Áhítatos lélekkel hívott Szentlélek avatja fel őket a
mnnka rettenhetetlen hőseivé. Igy készítjük mi magunknak
a boldog megelégedett jövendőt.
Most, amikor megkondulnak a harangok s jelzik az
ünnepet, a munka kezdetét, mindannyian ott legyünk s szivünk őszinte, igaz áhitat&val, odaadó buzgósággal kérjük
a Szentlelket, hogy valóban szálljon le s áldja meg küzdelmes s fáradságos munkánkat, amelytől mi olyan sokat
várunk. Jó kedvvel s mosolyogva induljunk a nagy ntra.
S ha meglepnek a szenvedések, zngolódás és panasz-Bzó
nélkül vigyük keresztünket. Fogat összeszorítsa, mintha
érzéketlen Bzobrok volnánk, viseljük a ránk mért csapásokat. Ha valaki reánk néz, ne vegye észre, hogy lelkünkben
világfájdalmat hordozunk. S ez által ne vegyük el a munkától s a küzdelemtől másnak a kedvét.
Veni Sancte-ra hivó harangok, hirdessétek nekünk,
csalódott embereknek, a szebb, jobb és emberségesebb jövőt,
megértést és békét.
P. Gábor Anasztáz.

Apróságok.
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otthont találna.
ket veszek. — Ajánlatokat ár megjelöléssel éles koponyával szívják magukba a tndást, melynek ép ea volna jó Uslet, ha*a turista
•
eredménye már U nagyszerűen látszik.
Dijbukát Jakab, Obimesfaget oimre Kérek. 1—3
«
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Lehet, hogy elfogultak vagyunk, amikor értelmetlenül állunk meg az Információs Iroda <-lótt s keressük
BEL- ES KÜLFÖLD.
j
a tavaly még lótesett magyar nyelvU fel Tist, da amikor bemagy link aa irodába és magyar nyelven óhajA román belpolitika izgalmas hete. Az elmúlt,
tunk információt kérni as Iroda vegetótól," aki magyar
átszervezték a Tatarescn kormányt. A csendben lezaj- t
ember s nem akart velünk magyarul beszélni, akkor héten
kormányválság már a mult héttőn reggelre véget is ért
joggal csodálkozhatnak azon, hogy milyen furcsa népek lott
igy augusztus 31-én már az átalakított kormány vette
lebetnek azok a svájciak, akik 5—6 nyelvet követel- éa
át az ország ügyeinek intézését. Az ország uj kormánya |
nek meg az ilyen állásban levőktől.
csaknem teljességében a régi. Egyetlen nagyobb meglepeEddig azért ment aa embsr a hegyekb-, T.ert tése az, hogy Titulescu külügyminiszter, az ország külügyei-

l-'i alia!

7 olcSó pap

ott legalább nem látta és tapasztalta az emberek nek mindenható igazgatója kimaradt oz uj koimáuyliúl. Az

gyűlölködését és a természet Bzépségel közepette fal- egész küilüldi sajtó nagy érdeklődéssel kisérte az uj kor-

emelő lélekkel megtanulta Istent szeretni és imádni,
de ugy látszik a butaság és a gyűlölködés már oda is
felhúzódott...

Vájjon a megyei turlstablvatai ebben az Irányban
nem tudna egy egészségesebb cs emberibb felfogást
rákényszeríteni az ilyen vidéki hatalmaskodók».

Nehézségek az iskolai beiratásoknál.

mánynak ezt a szenzációját és a legkülönfélébb találgatásokkal kisérték ezt a kétségtelenül titokzatos eseményt.
Egyébként az uj kormány nyilatkozatában hangoztatja, hogy
az átszervezés elBŐ feladata a belső rend biztosítása, amelyet
az utóbbi időben annyi igyekezet akart felborítani. A kormány első sorban feloazlatja az összes védőgárdákat, akár
a jobb akár a baloldali pártok alakulatai legyenek azok.
Hangoztatja, hogy Titulescu elejtése nem jeleut semmi változást az ország külpolitikai vonalvezetésében. Általában
az uj kormány két legfontosabb feladata a rend helyreállitáBa és az ország feltegyvérzése.

Băile Episcope^ti — lângă Oradea.
Viktória szállodába
800 Lei.
Transilvania .
1085 Lei.
Daoia
,
1225 Lei.

A hét olcsó napos
k ú r á b a n bentfoglaltatik

napi háromszori étlapszerinti étkszés.
Lakás-, gyógy-, vagy H u l l á m f ü r d ő .
Mint m:nden évben, ugy az idén is fe'uju'nak a
Aa olcaó hét napos kura augusztus 22-én keidödik,
b v'rv.nBok körűi tortúrák. Csak pár napja tarának a
Elkobozták a premontrei rend vagyonát. Az a fenti árak mellett október hó 15-ig hoaaaabbitható.
fceirattsok, de már is a panaszok özine hangzik a Magyar
premontrei rend vagyonáról Ghibu Onisitur egyeFart halyl jogvédő irodájában és dr. P l Gibor kép- oradeaitanár
50°/o vasúti kedvezmény a viaszautazasnal.
kiderítette, hogy az voltaképpen az államé és az
viselő gyakori beavatkozására van szükség, hogy az ano-temi
Kívánatra Orth. kóser étkezés.
csak használatra volt átadva a Iíendnek, amelynek jogi
máliák egy kis részét is idejében orvosold )lehesBen. személyisége is hiányzik. Ezen az alapon elkobozták a
Forró Iszapfürdők és pakolások.
Misentea község kath. Iskolája a mult évben csak premontrei rend egész vagyonát. Ezzel szemben a rend most Románia egyetlen HialláLaaafü.rd.óJe.
egy évre kapóit működési engcdéyt. Az Iskola igaz- kimutatta, hogy a kultuszminiszter elismerte a rend vagyo4-4
gatósága még idejében kérvényezte az állat dó mülö- nát éa a Hivatalos lap 1930 nov. 15-i számában a jogi
— Uj tani'úói állasok a megyében A helyi
cljsi engedély kiadását, amire egy év éta semmi válásátszemélyiségének elismerése is megtörtént.
nem kapott ngyan, de a magánoktatási törvény 64.
Olaszország nyolcmillió katonával készül a tanfelügyelőség felterjesztésére a közoktatásügyi miszakasza szerint az Iskola működési joga továbbra ia békére. Mos fejeződtek be az olasz hadgyakorlatok. Azok- nisztérium a megye területén 61 uj tanítói állást léte
fennmarad, ba a kérvényre 6 hónapon beiül nem jön nak befejezésekor Mussolini szózatot intézett népéhez és a sltett, részben a kidőlt felekezeti iskolák helyér». Az
válasz, AZ állami iskola igazgatósága jóelőre jelezte, világhoz, amelyben bejelentette, hogy Olaszország egy óra állások közül 34 már betöltetett, mig a többi 27 szeptember 15 lţ kerül betöltésre.
hogy a BzükBágeB nyilatkozatokat nem adja ki; most leforgása alatt nyolcmillió katonát tud mozgósítani.
a Bzülők két tanúval ellátott írásos nyilatkozatot álliA városi tanáoaból. Mercurea-Ciuc városa
Látványosság lett a spanyol testvérháború. A 1936 —
tanak kl az állami iskola Igazgatója előtt, hogy a kösugusztuB
hó 31-én Faroga Viktor polgármester
telező jelentkezést megtették s a felekezeti iskola spanyol—francia határ közvetlen közelében fekvő Irun körül •-lnokleiével ülést tartott a következő tárgysorozattal:
tombol
a
legvadabbul
a
spanyol
testvérháború.
A
francia
annak aUpján eszközli a beírásokat.
Polgármester bejelenti, hogy az uj vágóhíd épltéei
határt tömegesen lepik el a kültöldi érdeklődők, hogy látmegkezdődtek, a törvényszék mögötti kerCozmeni községből szintén több panasz érkezett, hassák a háborús játékot, amely egyre elkeseredettebb munkálátal
telepen. A tanács megszavaz 9 ezer lejt a
bogy a köztisztviselők gyermekeit nem engedik fele- méretekben folyik. Legutóbbi hírek szerint a felkelők óriási teszeti
terület bekerítésére. — A tanács elhatározza a gör.
kezeti iskolába járni.
veszteségek árán elioglalták Irunt. Még mindig nem látható, kel. teisplom mellett a Piactérre bevezető útnak megA kászonl községekben kidoboltatta az állami merre dől el a spanyol belháború. De akármilyen vége legyen, nyitását. Erre a cjlra megszavaz 50 ez»r lejt. — A
iskolai igazgató, hogy csak szeptember 5 ig fogad el a spanyol nép sokáig nem fogja kiheverni azt a rettenetes városi tiszti ügyész hivatalos óráit a tanács naponként
jelentkezéseket, de PiaeBÜ-de-jos-ban már elBején nem pusztítást, amelyet saját magán véghez vitt ezzel a borzal- 11 órától — 1 óráig állapítja meg. — A tanács több
volt otthon az igazgató. Dr. Kováts Károly ügyvéd mas vérengzéssel.
polgárnak az uccá'z szabályozásával kapcsolaIs baj van. A mult héten kivé- városi
közbenjárására a tanfelügyelőség telefonon Intézkedett, geztékOroszországban
tosan ban) uj'.ott kártalanitáai kérését elintézte. — A
Oroszországban
Zinovjev,
Kamenev
szovjet
vezetőhogy aa impérl Igazgató láasa el a p'aesil-de-jos-i embereket valamint lti társukat, mert a mai rendszer ellen romániai városok ozévi kongresszusát Targu-Muresen
teendőket is. Dr. Kováts Károly személyesen is meg- forradalmat készítettek elő. A kivégzettek valamennyien tartják mog szeptember 13—15 én. A tanács Faroga
jelent az érdekelt szülőkkel az igazgatónál, ki a jelent- résztvettek
Szovjetoroszország megteremtésében. Kamenev Viktor polgármestert és Tőke Baniamin főjegyzőt küldi
kezéseket még ezután sem vette tuíomábul, sőt Bokák- sokáig képviselte
a Szovjetet a legkülönbözőbb Európai kl a városok értekezletóre. — A helybeli turisztikai
tól azt is követelte, hogy sajátkezüleg állítsák kl országokban. A tömeges
kivégzések után is tovább tart a hivatal részére ezer lejt szavaz meg a taaácB. — A
román éB magyar nyulven a jelentkezési nyilatkoza- belső nyugtalanság és ujabban
lanáca meghoaszabbitja és megnyitja az óvóda melletti
tokat. A törvény 8. szakaszában foglalt „anyt nyelvüket tek fel forradalmi mozgalmat. a diákság köreiben is fedez- uccát egészen a József uccáig. — A tanácsosok napidíját 100 lejban állapította meg azokra a kiküldetéelvesztett románok" gyermekeit pedig kizárólag állami
Fegyverkezési verseny. Németország kénytelen volt sekre,
amelyet a kövezés éa vágóhid építésének ellenIskolába irják be éB itt a névelemzéssel sok viBSzzéléBfelemelni
a katonai azolgálat idejét, miután azt indokolttá
történik.
tették a Szovjet katonai intézkedései. A német eseményekre őrzésével taljesitettek. — Rendi Mihály és Társai a
MadaraB községben Oprea Leonte Igazgató a hivatkozással most Franciaország két és tél évre emelte lel város közötti cséplésre engedélyt kértek, amelyet a
jogtalan bizonyítványok egész özönét kéri a Rzülőktől, a katonai szolgálati időt. Mindazok a józanul látó hatalmak, tanács elutasított.
akiket mindenféle jogcímen súlyos bírságokkal Buj- amelyek világosan következtetnek ebből a fegyverkezési
— A megyében ujabb pénzhamisító bandát
tott. E biraágokat csak abban az esetben engedi el, versenyből egy ujabb háborúra, javaslatot terjesztettek be lepleztek le. Hónapokkal 6ee!ó°t Ciucsangeorgiu közha a gyermeket román iskolába fdják. Iskolamentő Genfen a világbéke megmentésére. Követelik a népszövetségi jégben nagyszabású pénzhamisító társaságot tartóztatott le a csendőrjég. Szőcs Lajost és társait a hatómunkájában a hatóságok és csendőrség hathatós támo alapokmány sürgős megváltoztatását.
gatását ls igénybeveszi.
Budavár visszafoglalásának ünnepségei. A ma jágok ártalmatlanná tették, azonban a megfigyelés
Carta közaégben szintén ilyen a helyzet. Barpe gyar fővárosban szept. 2-án fényes ünnepségek keretében izerint továbbra ÍB tömegével kerültek forgalomba a
igazgató fenyegetésekkel éa nagyhangú igérutekkel tartották meg Budavár visszafoglalásának 250-ik évforduló- 20 lojesek. Felmerült az a gyanú, bogy a társaságnak
lgyeksúk tanítványokat toborozni. A községben szabad- ját, amelyen réBzt vett az egész diplomáciai kar. Az ünnep- ralamalylk szárnya Bzerencsésen megúszta a bajt és
sagon tartózkodó KÓBza Jizstf segédlelkész ellen a ségen több szobrot lepleztek le. Elsőnek azt a szobrot, niu;An a vihar eiült tovább folytatja munkáját. A
csendőrség utján állami oktatás elleni IzgatáB címén amely azon a ponton emelkedik, ahol először hatolt tel a csendőrség rajtaütésszerűén megjelent Szőke Dénes
magyar vitéz a vár ormán. Azon a helyen, ahol Abdul Ka ^ovácsmeaternűl Sin timbru községben. Rövid kutatás
eljárást akart indíttatni.
a vár 70 éves hősies védője elesett, márványból ké- után a csűrben megtalálták a pénzverő gépet és 150
Dr. Pál Qábor képviselő értekezletre hívta meg min,
szült siremléket építettek, melyet díszes kivitelű turbáu drb hamis 20 lejest. A további nyomozás során letara felekezeti tanfelügyelőket a belratással kapcsolatos
A talapzaton ez a telírás van : Hős ellenség volt, tóztatták SÍ akáca Gyula meseárost is. Kiderült, hogy
egységes állásfoglalás megbeszélésére és a ke<lő véde- ékesit.
békeség vele 1 A budapesti török követ, amikor meglátta az
gépet Sfi.-Qneorghe-n 3000 lejért vásárolták. A
kezési eszközök megvitatására.
emlékmüvet s előtte a magyarság hódolatát, könnyezni kez tV'omozáBt most kiszélesítettek obben az Irányban ls.
dett. Budavárában másfél évszázadig ült a török, ahonan tízideijj öten vacnak letartóztatva. — Elég szomorú
fenyegette az egész keresztény világot. Szept. jelenség ez. A kíméletlen adóztatás tönkretette a kisA targa-muresl kereskedelmi és ipar- elsöpréssel
2-án mult 2öU éve, hogy felszabadult a vár s megszűnt a iparunkat. TiBEtoatnu 'u kisiparosok már gyakran a
kamara közleményei.
török világ Magyarországon. Ezt az évtordulót most impo- agnagyobb nélkülözéssel küzdenek. Egyenesen bün,
záns keretek között ünnepelték Magyarországon, az egész ibolyán tönkretették a kisiparost, a polgári társadaFontos tudnivaló a fűszer- és szatóoskereskedőknek.
kulturvilág együttérzésével.
lomnak ezt a tartó erősségét. A züllésnek, a lejtőnek
Az egészségügyi törvény 404 § ának alkalmazáSzabadlábra helyezték Szeletzky Brúnót. A nagy- szomorú állomása ez, amikor mindegyre gyakrabban
sára vonatkozó rendelet 1 szakasza, mely 1936 évi
találkozunk a bün útjaira tévedt kisiparossal, akit már
augusztus hó 4 én 1872. számú Decret R^gal-lal lett port felvert Skoda-ügy utolsó fejezete is lezárult ezzel. i pénzhamisító gép mellé 1B bekényszerltett az idők
Szeletzky Brúnót, a kémkedéssel vádolt Skoda-ügyvivőt
jóváhagyva, a következőket mondja:
aoatohaBága.
helyezték, de kényszerlakhelyül Herkulesfürdőt
Azok a kereskedők, kiknek cége az illetékes Ke- szabadlábra
— Még nem kezdődtek meg an iparigazoljelölték
ki
számára.
Még
mondja
valaki,
hogy
nálunk
nincs
reskedelmi és iparkamaránál ezzel a szöveggel lett paradicsomi élete a raboknak.
ványoknak kioserélési munkálatai. Az uj lp árbejegyezve: „comerţ cu chimicale grele, carlselntretörvény Intézkedései szerint a régi Iparengedélyeket
buinteaza in menaj, industrie, agricultura, horticultura
augusztus végéig kl kellett volna CBerélnl. — Miután
si vinicnllura, precum si pentru comerţul cu ape mi
azonban még mai napig Bem jelent meg ennek a törnerale de masa" — az egészségügyi törvény 404 § s
vénynek a végrehajtási utasítása, igy a kicserélés
—
HANGVERSENY.
Adrian
D.
Cirtiu
tenoértelmében áiulhatják a következő cikkeket:
muakálatal bizonytalan IdCre eltolódtak. Ezúton ls
rista, a bécsi Opera és Rádió énekese, erdélyi figyelmeztetjük
a muikakakamarától kapott tájékoztanin, tehnic, citrom-só, timsó, nyers szalmiák- kőrútján városunkban szeptember bó 8 án, kedden
tatás szerint Cíucvármagye Iparos és kereskedő társaszesz, darabos borax. klór, nyers Bzénkéneg, szegfü- este 9 órakor, a Vigadó termében tartja egyetlen
dalmát, bogy nyugodtan várják meg a hivatalos IntézBzeg, sárga viasz, fehér viasz, gyanta, kék-kő, ca1a<ca\ bangrersenyét. A kitűnő énekes gazdag műsorán
darabOB gumi arabicum, azmlrna-gyanta, majorét na, román, magyar Fráter dalok, olasz, német operakedéseket, amelyeket a Munkakamara kellő Időben
tartár krém, naftalln. nyers Bzóda, nyers terpentin, áriák szerepelnek. A hangverseny zongorakisére-tudomására hoz az érdekelteknek. Úgyszintén a további
cluin, gyömbér, koriánder mag, kénrud, zsirkó, közön- tét Mayer Erzsike látja el. — Jegyek elővételbenintézkedésig késedelmet szenvednek az egészen uj
iparlgazolványoknak a kiállításai is, miután ez a kérséges terpentln, akántusz gyanta, nyers Bárga vazelin, Vákár könyvkereskedésében.
dés 1B a később megjelenő végrehajtási utasítással lesz
cink oxid;
— A helybeli Iparos Nőegylet évi köz- rendezve.
A munkakönyveknek a kicseréléséről
ugyancsak aa öaszes szokásos fűszereket éB a gyűlését sieptember hó 10 én tartja meg dél- valamint —
tanonc-szerződtetéseknek megkezdéséről ÍB
következő ásványvizeket: Vicby, Vitel, Evian, Oless- után 3 órai kezdettel, az IparteBtülrt kaszinó helyi- csak a fentemiitett
végrehajtási utasítás megjelentetése
hübler, Mattonl, Borszéki Borvíz, Matild, Málnás, Hébe ségében.
után
történik
hlvataloB
intézkedés.
valamint aa őBBses belföldi asztali ásványvizeket.
— Halálosán. Nádasl Tersztyánszky Sándor
—
Betörtek
a
Lőrinoi
féle sorsjegyárusitó
Mindazon cikkek, melyek a háztartásban hassnált, nyug. főgimnáziumi tanár 59 éves korában, folyó évi
A helybeli Lőrlnc-féle sorejegyügynöksóg
gyógyító hatásúnak hirdetett készítmények, ezen üzle- aujuszlu* hó 31-én meghalt Brasovban. — Hamvait üzletbe.
fényes nappal feltörték és onnan 5000
Sumuleura szállították és szeptember 2 án temették Üzlethelyiségét
tekben nem árusíthatók.
lej készpénzt és 25 eaer lej értékű államkötvényt
Ajánlatos, hogy az érdekelt cégek kérjék a mó- el. E>hunytat Bnvegye Petrei Anna,fiacskája Sanyika elloptak. A rendőrség nyomoz a tettesek után.
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— Éhzégsatré jkba kezdett a letartóztatott
— Megint a bioska. Az alkohol és a bicska:
gyergyói perceptor. A gyergyói adóhivatalnál tör- ez a két fő téma, mely örökösen együtt járt a örökösen
tént csodálatos lopási ügyben az ügyészség letartóztatta kísérője, végzete a székely életnek. H ába küzdünk
Medve József pénatárnokot és vád alá helyezte Pana ellena a nyomtatott betű mind-n erejével, szép szóval,
Ioan tisztviselőt, kl jelenleg Bukarestben teljesít szol- dorgálással, fenyítéssel, oktatással, mégis egyre sűrűbgálatot. Többszöri elhalasztás ntán szeptember 1-én ben fordulnak e'ő ÓB Ismétlődnek meg az alkohol
lett VOIOB a főtárgyalás, melyen Pana újból nem jelent okozta bicskás gyilkosságok. Nem hasznM itt törvény,
meg. Dr. Tetn védő kijelentette, hogy amennyiben a börtön, még talán az akasztófa Bem segítene, annyira
tárgyalást nem tartják meg egy héten belül, ugy vé- a vérében van már esnek a népnek a vad ösztön. A
dence éhségsztrájkba kezd. Miután a biróság aa uj héten a Bandomlnici táncmulatságnak volt mtig a míg»
határnapot szeptember hó 19 re tűzte ki, Medve József bicskás befejezése. Sándor István sandominici legény
éhségsztrájkba kezdett.
halántékcn Fzurta Kedves István legény társát, kit a
— Eltűnt a megvárt tanuló. Go&u Balizarie helybeli kórházban ápolnak. Sándort a csendőrség lepltestl templomfestő elvállalta a mercurea-clucl gör. tartóztatta és átadta nz ügyészségnek.
— Aa elvadult g y e r m e k j á t é k b o r z a l m a s
kel. templom festési munkálatait s Ide magával hozta
Petre I. CoBtea nevü 16 éves tanulóját is. Gogu a mult vége. Dobos Ábrahám Jánosé, Boga Károly Sándoré,
hetekben 2 hétre Polana-Tapu'ul ra msnt s tanulóját Dobos Bala Ábrahámé, B >rbél, J >nő Alberté ós Máthé
Itt hagyta, hogy az tovább végezze a munkát. Vissza' J i k a b 10—12 ó v e s t o r u Cozmeni gyermekek ez rrdőn
jövotelekor ngy találta, bogy aflu nem dolgozott eleget egy társaságban őrizték a gondjaikra bízott állatokat.
es ezért jól megverte. Most afiu ezüiel feljelentették A csíki szekely gysnnek életének nsgy réRza ebben a
Gogut a helybeli ügyészségen, mert afiu a veréB után világban zajlik le. Az erdőn, a pásztorkodás mellett.
Különös élet oa, amely a gyermek egész lelkére benyomtalanul eltűnt.
van. Az egész nepok unalmában kiszámít— Kisiklott a személyvonat mozdonya. folyással
a gyermek szórakozása és Játék keresés»,
Szoptember bó 2-án esté 8 órakor a Brasov felől ér- hatatlan
alábbi eset ls blzon? ltja. A nagyobbacska
kező személyvonat mozdonya Bicaad és Balls-Tusnad amint azt azpéldlui
a fenti tárafif.égt'ól k i v á l t o t t á k a
között kisiklott. A mozdony a töltésről lezuhant, a (ütő Ityermekek
a leggyengébb M ith^ J >kab 10 éves fluc ós mozdonyvezető kiugrottak és semmi bajuk nam legkisebbet
kát s azoa napokon keresztül a legdurvább játékokból
történt. A kocsik a pályatesten maradtak és ember szórakoztak.
A lábujjai között f ü v e i é t égettek, botr <
életben kár nem esett. Egy katonát, akisek egy keff ,>r kötözték és fsrgstták.
pad*g a szerencsétlen
a fejére esett súlyosabb sérülésével kórházba Bzálli- gyermeket lekötözték ósA avégén
h r w r » addig «zö'-dvitn.:.
tottak.
A gyermeket fvhcvtsn ez*lltorták he a
— Sserenosétlensóg a Zuliáni-fele kőbányá arn'g elájult.
közkórházba, ahol Dr. H rsch Hugó sebisz
ban. Mind gyakrabban fordulnak elő a környékbeli helybeli
vette k e o l ó s a'á. Migdibb^n-issel A lapította
kőbányákban a részben vigyázatlanság, részben a rossz főorvos
meg, hogy a kegyetlen gyermekjáték következmínyeanyag okozta szerencsétlenségek. Folyó évi szeptem- képpen halálos belső sériilesoket pzsnvsdstt a szegény
ber hó 4-én délután 3 óra tájban a robbantáshoz kéMnod k hete fekszik a gyermek a kórhizbsn,
ssülő Grosos Irimie mlcfalan-l bányász kezében a dör fiacska.
ahol a gofdis hozzáértő keze'éj miod-in vslószloU ég
zsöléstől begyuiladt a pu kapor és a bányászt fején szerint
megmenti az élit számira a du-va, alv^dut
éB két kezén súlyosan megsebesítette. A sebesültet a gyarmaíijátéknak
ezt a szörityj á'd-izttát. A'tV.ábsn
mercureB-clocl kórházban ápolják.
nagy része viu r.-p'lnk 1^'i.ület^ri-k kiahitu 4sári
— A megyei hivatalos lapból. Árlejtések. nzjkuak a gyermskjátéioknak, pmalyek hssoaló durvaÁllások. Gheorgheni városa 1986 Bzeptemb9r 19 éo u á g o i köaött c ' a k elfá.'ult 6rnh.->r ket nQvplhp.tn»k.
árlejtést tart 185 drb zománcozott ucea-táblácskára
— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VAVATORILOR DIN
55.600 lej értékben. — Egy cinkns-báz építésére 120 MERCUREA-CIUC
face cuaosout m e m b r i l o r soo'etătll urmăezer lej értékben.
toarele: Refer.tor la văaă*.oa^a a-.«rbilor s*1 hotărrş'.a: A se
1
opaşoa
oerb
t
nunei
la magit, tncepftnd din Intervalul dela
— Ghlmes Fagst község pályázatot hirdst egy
15 S?ptemvile păaă 1< 15 Nosmvrle a o. şi tnse|ftad dela 12
tisztviselői állásra. Pályázat benyújtásának határideje ramuri
şl mal mari. Ua meinbrn poite Împuşca namal zn
szeptember 15
oerb; nu se ponte tmpnşoa peste nuratrul aprobat de Minister,
— Lunca-ds-tus község pályázatot hitd;t egy adtok 20 oerbt. Membrii sunt obligaţi a face v a natal de o-?rbi
titkári és egy pénztárosi állásra. 'Pályázati határidő pe următoarele teritorii: G apa 1. CetAţila 1 oe-b, S-moneştl
2 oerbl, oonducător de grupă Pech-r loaa. — Grapa 2. S&aBseptember hó 15.
2 oerbl. S&uorălenl 1 cerb, oocdaoZtor de grapă Blrbat
— Mercurea-Cmc város pályazatot hirdet a városi tlmbrn
Ociaviin. — Grapa 3. Jigodia—Topi ţa l-l oerb, conduoflto
ügyészi álláBra. Határidő Kieptember 16.
de grupă Jakab Alexanlra. — G apa 4. Cloaa 2 oerbl, Slon
— D trau közság 1936 szeptember 39 án árlej- lent 2 cerbi, oondaoâtor di gr^.pft Maaltiu Aarel. Grnpa 5
1 oerb, oondnc&tor de grupa Dr. Al«inilra Va^a
tést tart a községi kuiturház építésének bérbeadására. Rical
6. M&dăraa 2 oerbl, coadnc&tor ue grapft Dr Kolnmb&n
Az építendő knitnrház értéke 2 millió 463 ezer lej. Grapa
Ioiif. — Grapa 7. Dlneş'.l 1 oerb, oondacit-.or da grapă Dr.
— Rsmete* község szeptember bó 16 án vagy Clthes Andrei. — G apa 8. Tomaitl, 1 oerb, oondaofttor do
Mlbâl; Ştefan. — Grnpa 9. Jacobenl 2 cerbi. Pla°şllszeptember hó 28-án nyilvános árlejtésen elad 3000 grapft
de.Jos 1 oerb, condao&tor de grapft Apor Ladlslaa. Na poate
drb 3214 m' mennyiségű puhafát.
lua parte la vânătoarea cerbilor n!cl nu membrn dacă In
— B.incu község pályázatot hirdet a pánztáros! pr«alabil na s'a ansnfat la oondncltoral
grapei, u'a «chitit
teza de meuibin pe tntregnl an şl n : a depas suina de 800 Lei
állásra. Határidő szpitmbtr 15.
anterior
la
oaaleral
ai'cietă(ll.
—
Conducătorii
grnpe s u l
— Gheorgheni város Bztptember 16 án nyilvános r&spunzătorl de oontrolarea reapeotârll dlspozlţdenmlor
de mal
árlejtésen bérbosdja a város kövezaBl munkálatait Bas. Condaoătorll de grnpe suut obligaţi a «nnuţa tmpnşcarea

1 millió 912 ezer lej értékben.
anal oerb In 24 ore Dlal Pechar Ioan sun Dini Hellwig \V 1— Gheorghanl város szep'ember hó 16-án ár'ej holm. — Oaspeţii trebuie anniiţ*t!i de membrii cart 1-aa Invitat,
annla dintre Domnii Prtşedlnti şt membrii sunt oblig ţl a
tést tart egy Írógép beszsrzéaere.
pentra fieca-e oaspe taxa de participare de 5C0 Lei
— Gheorghenl város Bzeptember 18-án árlejtést depana
şl In caz, oft va Impaş a oeibul, va completa aama pănt la
tart tört kavicsnak BzállitáBára 76 ezer lej értékben. 3200 Lei. — Membill se fao atenf. a n i se asarda şl a face
trageri nesigure asupra cerbilor, oa prin aoeaata sâ-l rănească
Nyerakőnek a kltermeléBére 32 ezer lej értékben
— Cdtituia község Bz^piambar 15-én tartja ár- şl sft-1 piardă. — Tragerea se aocoteşt? drept împuşcare.
— A merourea-oiuoi Vadésitáraasig Igxgatóaága
lejtését négy tantermeB Iskolára.
az alábbiakat közli a t&rBas&g tigjatval: A szarTH9vsd&szatra
— Husa lej napidij a községi tanáoaosok vonatkozólag elh.t&rozza: A szarvas csak bőgésen lőhető,
nak. A vármegye prefek uia közölte a községekkel a 1936 évi Bzeptember 15-tól — november 15-lg, tizenkettestől
egy szarvast lőhet; a minisztérium által
belügyminiszter 1936 augusztus 10 én kelt rendeletét, fölfelé. Egy tag20csak
darabon felül nem lőhető. A tagok a követamely szerint a tanácsosok nap d jácak maximumát engedélyezett
kező területeken s osoportokban vadászhatnak szarvasra.
20 lejben, városokban 100 lejben állapltja me».
1. csoport. Cet&ţala 1 azarvas, Slmloneştl 2 szatvas, csoportvezető Peohar János. — 2 osoport. H&ntimbra 2 siarvas.
— A sakk olimpiasat Magyarorsaég nyerte Rinoi&iPnl
I sz'rvas, onoportvezető Bărbat Dotavlan. —
meg. A mütehaai saak-ollmpia-zt Mtgyarorsz.'g nyerte 3. csoporti Jigodln—Topliţa
l-l szarvas osoportvezető Jakab
meg. A versenyen Lengyelország lett a ma-odi'i.
^ánlor. 4 csopott. Cioea 2 szarv s, Sicnlenl 2 szarvas, csoManiţla Aurel — 5 csoport. Racul 1 szarvas, oso— Feljelentések. Puskás 1-nre Dl»rau község portvezető
poitvozütő Dr. Alexandru Vasu. — 6 csopoit, Mădăr*ş 2
bell legény az ügyészségen falj 'ientést t-tt az ottani szarvas, csoportvezető })'. Kolambái József — 7. oaoport.
járásóronster ellen. A feljelentés szerint az őrmjster Dlneştl 1 szarvas, osoportvcze'ő Dr. E thes András. —
egy kisebb lopási ügy miatt a csendőrőrsre idézte és 8 csoport. Tomi şti 1 szarvas, csoportvezető Vihály István.
ott addig ütötte őt, amig kénytelen vo t a lopást ma- 9 osoport. Iaoobent 2 szarvas, Plăeşll-de-joi 1 szarvas, oaovezető a por László. Egy tng sem vehet részt a szarvasgára vállalni, caakhogy a további veréstől szabadu'ion port
vadászaton, mlg előzetesen rom jelentkezett a csoportvezetőEkkor az őrmester azt követelte adja elő a lopott hol- nél,
le nem fizette az egész évi tagsági d jat a előzetesen le
mikat. A szerencsétlen legény nem tudta teljesíteni az nem tette a 800 lej összeget a pénztárosnál — A cBoportveze'ők
felelősek a fenti Intézkedések bet; • fásáért. — A csoőrmester kérését, mlvsl valójában nem ő volt a tolvaj.
portvezetők kötdlesek 24 órán belül bejelenteni a szarvasErre a csendőr Ismét alaposan elverte ezúttal azon i. lövést
Jánosnál V'gy Hollwlg Vilmosnál. — A voedócímen, hogy félrevezette a nyomozó hatóságot. Az geket aPechar
meghívó tagok kötelesek bt jelen.enl valdinnlyib elnökügyészség bevezette a vizsgálatot.
nek s a m ghivó tagok kötelesek minden vendég után 500 lej
részvételi dijat letenni, amely összoget 3200 lejre tg^szit kl,
— Kelemen Andrásáé iunc t de-susl lakós azért ha
a szarvast meglőtte. — Felhlvntlk a tagok figyelme, hogy
tett feljelentést, mert Molnár András megverte, Molnár n-** kapzalakodjanak a ue 'egynek b'z -oytalan lövést a szarvasra
nehogy ezáltal megsebezzék s elpaaztltaák. — A reá lövés
Istvánné psdig életveszélyesen megfenyege'te.
számit.
— Tatár András Mihailen! lat ós följelentést teit lelövésnek
— Köagyfiléai meghivó. A Cluovármegyel Méhész-EgyeSiőcs Márton ellen, hogy hét kalangya árpáját ellopta. sUlet 1936 évi szeptember 13-án d. n. 3 órabor, az egyeaUlet
mintatelepén rendes évi közgyűlést tart, m-lyre az
— Bsrszán Todor ghlmesi lakóst a nzomszédj • gyakorlati tagjait
azzal a megjegyzéssel hívjak meg, hogy
azért jelentette fel, hogy évek óta nagyobb t>rű1et*t egyesület
amennyiben a közgyűlés a tigok kellő azámban való megjeelbirtokolt Amikor a bizottség a helyzet megállapítá- lenésének hiányában határozatképtelen volna, a közgyűlés
szept. 20 án d. a. 3 órakor fog megtartatni a megjelent tagok
sára kiszállott, B írszán életveszélyesen megfenyegette számára
tekintet nélkül. Tárgysorozat: 1. Elnöki megéB nem engedte be udvarába, Bsrszánt letartóztatták nyitó. 2. való
Jelentés az tgyesület 1935 évi működéséről. 3. Az
és átadták as ügyészségnek.
1935. évi zárszámadások Ismertetése. 4. Folyó évi ügyek.
— Felhivas. A mercurea-clucl egyetemi és fő- 5. Indítványok. — A közgyűlést megelőzőleg d. n 2 órakor

* Küküllőmenti

j j literenkint 10 lej h á z h o z
t£ a Zöldfánál, Mercurea Oiuo-ban. ft
tt Ugyanott egy ÍOOO és egy 100 kgr.-mos ^
V
te jesen vas m é r l o e r e l a d ó .
o * * * * * * * * i il:i********«
Tisztelettel hozom a nagyérdemii vásárló közönség
síives tudumssára, hogy as addigit felülmúló

mézeskalácsos sátrommal
a eunauleu i Mária-napi buosura megérkezem,
msly Bzeptember ho 12—13 án lesa megtartva.
Szíves pártfogást kér:

DÉZSY

elaő odorheiu-i okleveles mezeskaîâosoa.
A bucureşti veaylntézet által megvizsgálva és engedélyezve
Kéretn a sátor fölötti névre figyelemmel lenni.

I FÉRFI ÉS NÖI SZÖVETEK, POSZTÓK v
•
Scherg es ZimmermaoD oártmáDfok

(

de-josl ffiréssgyárl munkás a körfűrésznél dolgosott,
mely három ujját levágta.

Cim a kiadóhivatalban.
Myomatolt Vékát könyvnyomdáiéban, Ueroarsa-Clno.
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^ a g y s a i mS tives
é mpárfogást
l » é l « akér4 5 a k i a . ^

Karácsony János, M.-Ciuc.
Diak azövete'iben aliando raktár.
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Administrrţ a P.nanciará de încasări Si plăţi Ciuc.

Publicaţiune.
S j aduct^ la cuao^tinU't color intcresí>t , c t
ía ziui de 8 Septemvrie 1936, orele 11a. m., se
va (ine ii loca'ul Administratei de Icctsari :i
Pl iţi a Ju'l' ţu ui Ciuc, camera No. 1, licitaţia
pubhCA pentru vâazarea rentelor de expropriere îi valoare de Uaasu a mii, cari fortneaza
proprietatea Composescr.i'ului B&rzava, sechestrate la con'ul datoriei faţa de fis.
Administrator Financiar,
Dr. Q GYÖRGY.
Saful seciiei,
PURCAR.
Jó családból való But kereskedő tanulónak felveszek, 4 gimnáziumot végzettek előnyben.
Dijbukát Jiknb, Qh^mebfaget.
t—3
Batalionul 2 Pionieri de Munte.

Publicaţiune.
5866 din 2 Sept. 1936.
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in ziua
de 23 Septemvrie 1936, orele 9 dimineaţa se va (ine
în oborul de vite Mercurea-Ciuc licitaţie publică pentru
vinderea a patru cai, proprietatea stalului.
Condiţiunile de licilaţie sc pot vedea la Serviciul
Aprovizionărei al Batalionului, în fiecare zi.

Hirdetmény.
Az érdekeltek tu iomására adjuk, hogy 1936 évi
szeptember bó 23 án délelőtt 9 órakor, a msreureaciuci ni'a-.vássr-téren, az álitm tulajdonát képe,6
n.gy d-irjb ló, r-yilvános árverésen eladatik.
Á-var-ht feltételek a zászlóalj beszerzési ügyosztályánál miul-jnnap megtekinthetők.

Építkezésekhez

jó minőségű meszet
bártniiyen mennyiségben, kedvező feltételek mellett az

£

H az építkezés helyére szállítunk. 3
Megkeresésre ajánlattal szolgálunk.

Igazgató-választmányt ülés. — (Kérjük különösen vidéki tagiskolai hallgatók segélyezési bltottsága fdhlvja az jainkat
a tagsági díjnak a közgvülés napjá'g való kiegyenlíérdekeltek figyelmét, hogy segélyezés iránti kérvényei- tésére. Pénztáinokank
G»goly Ignáo nyu?. telekköoy vvezető S
ket legkésőbb Bzeptember hó 9 ig T*rs»y Sándor divat- Veronrea-Cluo.) — Mercarea-Ciuo 1936 szentember hó 1-én. y
kereskedésébe adják be.
Bléneaay Károly, elnök.
Sohuater József, titkár. M
— Bsorenosétlenség Gál József 24 éves luncaS

Egy fenyezett diófa ebédlő-asztal eladó

BOR

VICTORIA

ÁllaUnoz Gazdasági Szövetkezőt mészűzeiae,
Sándominio-Oiuo
Rendeléseket Meroarea-Ciao is vidéke részére falvesz: .ŢIGLĂ" építőanyagok raktára Merourea-Clao.
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