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vonat 14 óra 45 perokor érkeEltemették Calinescu miniszterelnököt. zett Ameghalottas
Curtea de Argeaba, ahol a pipság

Vasárnap délelőtt temették el mély réaz
vét mellett aa orvul meggyilkolt Calinescu
Armand minisEterelnSkOt. Ateneul Roman kö
röndjében Nicodem pátriárka fényes főpapi
segédlettel gy ász isten tiszteletet celebrált, a
melyrn jelűn volt őfelsége II. Károly király,
Mihá'y DRgyvajda, a királyi tanácsosok, a kormány tagjai Argeşeanu tábornok miniszterei
nőkkel aa élükön, a királyi udvar tagjai, élü
kön Grnest Urdereanu udvari maraallal, H
Nemzeti Újjászületés Frontjának igazgatósági
tagjai, a képviselők óa azenátorok küidő-teége,
számos törzstiszt, különböző helyőrségek kép
viseletében, a polgári hatóságok vezetői, a
társadalmi éa tudományos egyetületek vezetői,
valamint a Bukarestben tartózkodó diplomaták.
A gyászistentisztelet befejeztével őfelsége
mondott néhány bátorító azót az özvegynek éa
Barbu Caünescunak, az orvgyilkosság áldozatául
esett miniszterelnök fiinak, öfelaége ezután eltávozott. A gyászBzertartáa további aorán Armand
Ca'ioeecu koporsóját nemzeti szinti zászlóba
burkolták be, majd megindult a gyászmenet.
A miniszterelnök koporsóját egy ágyú
ta'pazatra helyeztek, melyet hat ló vont.
A koporsón öfelaége II, Károly király, a
Ciiineecu család, valamint a kormány koszorúi
vqHak elhelyezve. A koporsót vivő ágyútalp
két oldalán királyi tanácaosok, a kormánytagjai,
a aeinmitőszék elnöke éa tábornokok haladtak.
A koporsó után haladt gyalog, mély gyászban
a meggyilkolt miniszterelnök fe : esége, akit fis
Birbu Calinescu támogatott, mögöttük pedig
Mihály nagyvajda öfriaége képviseletébsn.
A temetési menet 11 órakor érkezett az
északi pályaudvarra, abol Calinescu miniszterelnök koporsóját vonatra helyezték éa Curtea
da Argesbő szállították. A halottas vonaton
utazott a család, Mihály nagyvajda öfelaége
képvia?!etében, Nicodem pátriárka, a miniszter
elnök éa a kormány tagjai, a törvényhozó
testületek elnökei, aa Oraaágőr Szervezet parancsnoka, a társadalmi szolgálat elnöke, Bucegl
tarlomíny királyi helytartója, a nagyvezérkar
főnöke, a Nemzeti Újjászületés Frontja gárdájának parancsnoka éa főtitkárai, a képviselőház éa 9zenátui kü'döttségsi, a M hai Viteazul
rend lovagjainak küldöttség*, valamint a Baj tó
tü^da-ieég*.

éa a helyi hatóaágok vezetői fogadták.
E sután Calinescu miniszterelnök koporaóját — ucolaó kívánsága azerint — egy hat ökör
által vont parasztszekérre he'yeaték, amely
zöld galyakkal volt diazitve. Ezután megalakult
a gyáazmenet éa a miniszterelnök holttestét
a családi kriptába szállították, ahol örök nyu
galomra helyezték. CurUţ d=) Argeaben Gafencu
külügyminiszter, Nicolenca Lungu, Argesmegye
volt prefektusa, dr. Bartha Ignsc országgyűlési
képviselő a magyar népkisebbség nevében éa
Kuffinea képviaelő a német kisebbség nevében
moudottak gyászbeszédeket.
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éa hotyn dilgoiik VI^M a i4pl k î i i a ^ ţ b m ; amilyben mlndukiaek vállalni k->ll egy darab munkaterületet.
Kérjük. ing? fajtáiknak mudaa egyes tagja becsületben adja fei magának ez Í ket a kérdéseket. Vizsgálja
míg, hogy mit jatUtoit szilleml vagy ejyéb javaiból
a kotöa klidslem Jivára. Msmyl volt ebből aa áldosat
éa monyai az érdek. Mmyl az Saaatlen jóizándik,
ounayl a Ser^aarü giaca. I<yakeanl kell a lelkiameratvlasgá'ás bicaü'.etével magiozalitaol magunkat ebben
goidolattörbaa, Nam ke l mig zi'adal e őle. H szei
ez a mirlejk-iszitéa nam a nyilvánosságé. Ei milyen
erdakes, tanulságos eredményes Isnaa egy ilyen láthatatlan szám-tdas, amilyet Időnként mindenki eikésaitme Baját magában. T fm 'sietesan külön kihtngwly ózunk, higy ennek az öazéntea m*guu'*b* tekintésnek
éi gyúnisaak még aem szabad elfogultnál lenni. Ht
Ismét, egyenként ugy titokban la e'tkéjelgttnk a magunk
foaíojáágának nagyságától, ha a semmittevést, aa egy
helybau való tapodăat a lelkiismeret aártajtól mögött
la aa eradméuyea muaka meatermllvének éressllk,
akkor nagy baj van.

— A romániai magyar kisebbség — mon•
*
dotta —, amely felháborpdáaaal fogadta a gyűlöletes gyilkoeaágot, a legmélyebb gyáaz érzéVan nekünk két helyi ujaágunk. Két munkahely.
sétől eltelve hajtja meg"1 elismerése zászlóját 4hol a nyomtatott betli erejével munkálják a köz Ügyét.
e ravatal előtt, amelyet Qgy eg-íaz nemzet veaa 0 yjn öt kéntej munkaszolgálat. <3 hely féle, amelynek
az volna a rendeltetése, hogy a fajnak tanúit gyerairva körűi. Armand Calinescu, a nagy elhunyt, mekei, legalAbb egyszer-egyszer őrséget álljanak r.nnak
kezdeményező volt a romániai kisebbségek hasábjain. Tollúkat, tudásukat megoBazák a közzel.
helyzetének uj alapon történó rendezésében. T-tnitaanak, BZ IrAa erejével dolgozzanak. Gondolatokat
Arra törekedett, hogy megíeramtse a jó együtt- adjanak, egy<zival időnként közmunkát végezrenek.
élés lehetőaégeit a román nemzat éa a kisebb Mert a hjtl ujságirá< a vidéki h'rszolgálat nem fbetéBés, nem hivatásos munkaterület. Azt szolgálni kell
aégek köaött. A nagy elhunyt, aki hü végre- mindazoknak,
akik ugy éralk magukban, hogy vezehajtója volt a királyi akaratnak, megtudta ér- tésra hivatottak. — Iyen érzés psdig Igen számosaa
teni a történelmi pillanatokat és meleg kéa- találtatik. Már pedig ea kötelezettséget is jelent. A
fogáaát nyújtotta a magyar kiaebbBégnek éa muika k'iteiesetisíget. — Tessék csak utána gondolt!
eBzel megnyitotta az öaazhangoa éB tartóa nnnak, hogy nagyszámú szellemi munkásaink kösött
bányau hasaaájá'x az ujságbetü köavetitő lehetőségét.
együttélés lehetőségeinek távlatát. Eltávozott Dolgozik-e
rendsaerasaa mloden'tl, akiben tudta, faihözüiünk még mielőtt véghez vihette volna készültség vau arra. — Elmondhatjuk, hogy nem. Egy
müvét. ígérjük, hogy hozzájárulunk e munka pár emberen kívül senki sem akad, aki kit óvtla d
folytatásához és befejeréaéhcz. Fajdalommal alatt megfogható munkát áldozott a kös'iuaég javára,
eltelve határozottan jelentjük ki: Calinescu A ioc^ogáinak, üres puff igásnak, bölcskodásnek, hátkrltizilásuak, fúrásnak, gáncéoláanak, torpádoArmand neve halhatatlan. E:t a nevet a magyar mijgittl
aaínak, gyínusltá^nak akadt bőven munkása. De az
kisebbség örökre becsülettel és tisztesaéggel újságírás nyitott területeit egy pár jóakaratú emberen
fogja megőrizni. Legyen neki könnyű a főid 1 *ívül saoki nem használja ebben az olyan sok .tebatságe;" számláló külön orszázban: Ciikorazágban.

Apróságok.
Bbleo a rovatban azt szok.uz cstoálnl, bog/ gondolatokat vetünk f;l. Köaérdikü é* közh»Bznu térné
'Botüekct. 0 vRiTokat, asi»lyek megérdemlik, hogy
fughlkoztBsaxk az agysejteket. H» .i nagy, világrengető estimáoygk közoit még maradoa h >iy, a magunk
„ipróságai" ez inára ia. — I<;a sokszor jut eszembe,
cbuen a lármás és felszína vi'ágban páldául tz, hogy
a ml kisebbségi életünknek vas-s köteleaő munkaszolgalata. Létezik-e tgy miadjukibea élő muakaakaras.
Van e összefogó szerv, amely a maga h-jiyéo fo|Kl
iomija <%\ a n?mz9tfe?iDtartó köteiossíget. Ki merre
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•
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Biz)uyári másnak la feltűnt óa nagy gyönyörűségére azolgál az a körttiminy, ahogyan nagy népik
egyik percről a másikra megszólaltak a kis uemiietek
a-jyaayelv m. Killönöien a Duna völgyében élő népek
örülbelnek ennek a sikernek. Elténként élvezhetik,
amint as éther hullámain keresztül törik nyelvünket,
* ezélróz^a minden irányából. Hol jól, hol rostul, da
foatoa, hogy falfedaztek. Pontosok lettünk. K'a népak
oröm>, ezV<b?u a nagy Időkboa. Egyéb ugy sincsen.
Ba kell éraüuk annyival, hogy Ismerni kezdenek,
udvaro'nl kezdenek a legkülönbözőbb irányokbó1, kisekVltink az any^Dy lve szerint.

areţebbrendii Baékoiy hpstd fálazegrn, a bozftltk «esd. A homá'yos S'roUaa egyezerre gyönge kis féty
mellvtt, elgondoU-odvj, a jiidi IUEÓ aielén. Alig van libben s tömör füstfelhő jtt'zl, boţy a székely rágyújforgalom az uccáu. Erkélyes omelctl szibánk ajtója tott. N;m nshéz kitalálni, lebélyegesetKn Bmasli)áu-t
oyltva va». J)1 meg tudom fl;yelnl székely etyámfiit haSBnált. Kiállók sz erkélyre és aggódvafigyelem: mi
Nagy, Ez'nes l«BebruhácBkáa-val m^g-megtöröli verej- lesz most? A seékely éppen a medve barlangjába
Irta: Ady Endre.
tékes homlokát. Aztán saája mozgásáról látom: mon- m^zirtl Oyaoum és aggodalmam alapos volt: a molBt?n vldim ur a föld fölött:
dokál magában. Oocdjil, erősen sürgő] ügyes-bajos nopol hivatal főnöke jön lo a lépDsőn. Vakl'ó fehér,
Lengyelországot Iiten óvja
dolgai lehetnek, hogy ebben a nagy dolog időben ő ÍB ^záliB, nyitott sportzaebes ruhában. Botót szemüveg
Polonia a vidám rabok
az aszfaltot koptatja B nlnca odahisa a meaőn, rét"n. oyergGl az orrán. Erre a szemüvegre alapozom minden
B törött sajkások vlg hajója.
erdőn, kla gazdasága mellett. A .Vigadó" elé ér. A faitő uggodalmamot: hátha nem veszi észre a ezikely
feljáró egyik IcpcBŐjén megáll. Hátrataazl két kezét, atyán fiit. âszr9 vette. A Bsékely éppon akkor cBavarA Visztu'ánál hajdan B ma la
kiveti mellét, hogy csak ugy feszül rajta a vakító gatta módoaan ÓB asakértelemmel vissza aa öngyújtó
Trófáa, dalos halászok ülnek
kendervászon ing. Fejebubjára lőkl fekete nehéz bélé- kupakját.
8 Po'onlának aaszony^l
seB kalapját B ebbsn a pózban erőlen tépelődik. Ailái
Maga mit müvei Itt, ember I ? NI, ml van a keséUj ÓB uj lengyelt egyre ssülnek.
önkéntelen mozdulattal nyi.ott Iájblja odilasebébe ben? Lim, lám egy öngyújtó I Adja Ide hamar, néaaem
nyúl: kurtaBsáru cseréppipát vess elő, felciupja kupik- meg, van-e hitelesítve?
Halat a Visztu'a s gyermeket
ját, majd másik kesével, Iájblja máslka zebáből dohány— Ki besaél itt öngyújtóról vagyla „masinádról?
A lengyel asszony ad örökké,
,tcikó"-t haláBZ kl B még mindig meJSze-meBBze néző — Bilvja a pipát olyan erősen a szikoly, ho^y a két
Miért hát a Htlál Jelszava
asemekkel ösztönösou tömögetl pipáját. A lelke n'.ncs arci „Hkad be" B olyan füstfeihőt fuj a főnök arcába,
A sirhól Beálló „soha többi?"
vele. Valahol messze jár. Esetleg a törvényhez táján hogy aa menten Ide-oda hajladozni kezdeti éb ugy
Talán
a kórházban. Az sincs kizárva: patikaszer kell krátojott, köhögött, mintha „heptlkás" lett volna. Ijy
Boldog hajó a vén gálya Is
otthonra. Vagy embernek vagy állatnak. M'nd pénz aa. észre sem vette, hogy a székely vakmerS öt<eteBSÓgHt hátán gyermekak ls futnak
Líb<-t, hogy törleBztenl kellene. Oond... gond a vég- gel, ügyes hirtelenséggel a főnök ssebébe ejtette az
B nlaca ott po'iol óa nincs ott Hilál,
telenségig... Ebből tevődik össze a székely mai élete.. öngyújtót, — én nekem Bohasem volt „múBlná'-m.
Ahol dtlolnl ÓB szülni tudnak.
A magtömött pipát szájába teul. Bz már olyan fontos ej'ase tudom, ho^y nem esabad ast használni, kivált
pillanat, bogy Ismét magára talál. Gyorsabb tempóban ha meglátták.
liten vidám ur a föld fölött
megbogozza as „acskó'-t, elsülyesztl a lájbiasehbeu s
— Ez mégis csak rz imtelenség l Világosan látMinden fajaatuak üdvössége.
fogai köaött a megtömött pipával elindul. SUrün körül tam a boeében aa öngyújtót, adja Ide aaonnal vagy
As latin: Éiet — halleluja —
tekintget, mintha valamelyes bűnt akarna elkövetni, rendőrért kiáltok I
8 aa Életnek nincs soha vége.
előre megfontolt ssándékkal. Jobb kese esők harisnya
— K'álthat as ur, nekem nincs öngyújtóm s a
zsebében kotorász. Majd békésen elpihen. Mag egyszer rendőr,
ha kell meg Is motoshat, állok elébe, — füsSzékely serointéB pipaszó mellől. lopva körül néz s sztán beoson a szobámmal ssemben tölt
hidegvérrel most már kihívóan toSzikrázó verőfény aranya tfls le a felhevült földre- levő hatalmas bérbáa nyitva lévő lépcsőházába. Aa vábba alegnagyobb
ssékely.
Hízíknak, fáknak, toronynak nincs árnyéka, dM van emeletes, nagy épületet a monopol-hivatal bérli. Atyám— Hí, rendőri - - szólt ki aa nocára a főnök —
fia az egyik aarobfalhoa lapul a Utoizatos műkőd »be
A városi kőhásak, köveset sugtrozsák a hőt.
JöjjSa ide éa eat aa embert vigye a rendőrségre, moKigombolt íékete lájbia, fehór harisnyás, c-iamis,
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G. Marinescu tábornok körrendelete
a belügyminisztériumi hatóságokhoz.

LAPOK

a Nagy Poter cir ó«a folytatott oro?z politikához. Mert
hogv az orou birodalom határainak kétharm»d»t

lţaa,

a tenger hu lámal mossák, Oroarország mégsem Ehetett

*oha tengeri hatalom, mer« " n m volt u j* aa Ociáuok
Gábriel Marinescu tábornok, belügyminisa- felé. As or»z pirtok felé as Eizaki Jegnzteog«rre ealk.
ter a következő körrendeletet intéate a tárcá- A Csendes ócaánra nyiló partokat keBkeny teng»rssoro
aok a árják le s aaok fölött más hatalom az ur. Eppugy,
jához tartoió hatóságokhoz:
A belügyminisztérium átvételével aat a mint -a Keleti- ós Fekete-tenger esetében.

vezető tiaztaéget éa felelőaaéget kaptam örökül,
amelyet a minapig egy olyan klmagaBló személyiség töltött be, akinek érdemel már a
nemzeti legenda körébe helyeBték át éa aki
az orazág nagy hitvaliáaainak a diaaére vált.
A nagy halott iránti hódolatunkat nem
juttathatjuk kifejeaéare, mint aBaal, ha minden
munkatáraunkkal aa Armand Calineacu által
kijelölt utat követjük.
Mint az ó politikai végrendeletének éa a
kormány rendelkeaéaeinek hü végrehajtója,
gondoskodni fogok arról, hogy minden érdem
megkapja a maga jutalmát, mint ahogy minden
szabálytalanság igazságos, de aaigoru büntetést
vonjon maga után.
Kérem ennek a minisztériumnak a tisztviselőit, a legkisebbtől a legmagasabb rangúig,
hogy tartsa be a legszigorúbb törvényeaaéget,
a legtökéletesebb jómodort a polgársággal,
amelynek a szolgálatában állunk.
Elvárom önöktől, hogy elintézzék azügyeBbajoa emberek kivánaágait, igazaágoa éa ugyanakkor a legmelegebb emberbaráti érzéaekből
fakadó döntésekkel.
Ennek a minisztériumnak a munkája napnap utáni hoaaájáruláa leaa a Nemzeti Újjászületés Arcvonala megaailárditáaának. amely
köré csoportosulva mindannyian aa orazágért
éa a trónért, a mindenkori Románia védőbástyáiért dolgozunk.
Gábriel Marinescu tábornok s. k.
belügyminiszter.

Éppen esért as oroaa külpolitikai törekvések középpontjában már századok óta az áll, bogy kijáratot teremtsenek a meleg tengerekhez éB ez orosz birodalom erőit
bekapcsoljak a vllágkereikedelembe ós a vllágkul'urába.
Éi e tekintetben aa orosz külpolitika Irányvonalán R
bolsevista forradalom győzelme Bem változtatott. Misik
nagy hátránya aa oro'z forradalom hatalmas fóldrajal
kiterjedésének: aa Irtóaatos <ávolságok áthidalása.

40. aaáa.

ezmstikimati
áthelyeztem I. Q. Duca 86.
Baám alá az emeletre (Dóczy

vasüzlet mellett) További azi2-8
vea pártfogást kér:

Csedőné Székely Gabriella.

9. Tadsaiklsstio, fővárosa Sstallnbod. Lélekszáma
Népmilliók áramlása. 1.4 millió.
10. KizakBBSD, fővároaa Alma Aba. LMekszáma
A mai orosz birodalom területin az 1989 ben végs ő t népssámlálás adatai szerint 170 millió ember él. 6.1 millió.
11. Kirgiz köztársaság, fővárosa E'uisze. Lélek174 olyan váró3 van, amelynek lakóssága több mint
60.000, 82 pedig 100000-nél ls nípesebb. Tizenegy szám * 14 millió.
A Biovjetköztársaság Bíö-etaíge a ung» rendszeorosz város félmilliónál nagvohb lélecssámmal dicsekszik. Ezek: Mwzkva4 mlUló 137 017(126 bau 2 029 426) riben 6 köraatre 21 vidékre és 17 vu-onóra köz'ámLeningrád 3,191 304 (1 690 066) Kiev 864 203 Khnrtov aftgra éa6au'oióm vldátn ta O'ódlfc. Kiraknék ssi833 432.B4tu809.347, Girtlj (N »*nlj Novgorod)644 116, mit páldtu Nvugatazlb-ria hoalmis foidt-rü'ete, a
Odessza 604 223 Taskend, Tfl s*, D lyepropatrovaik. „vídéfc" megfelel tiláa » r-gi kormányzóságnak, a?
Hogy milyen .amerikai tempóban" történik B mii autoaóm köítáraaaájok soriba színit pIldiül a vo'gai
Oroizorfzugban a oépmilüók áramlása, arra jellemző, n^matek köztárssága. .«utoaóm vldn* pidig többek
hogy ma már nagy és népes vároBok vannak a szovjet- közöst a blrodzsásl zsidó köztársaság.
A szélsőségek birodalma.
unió területén, smalyeknek 1920 ban hírük aem volt,
Ae orsBa blrodolom
hitVrais éa ssilsőiágM ki-erI yen például Karaganda K-«zVpázslában 165.000, Migjedisznak nebiaiég j i vannak. Eirópi fjie a A;sU egynltogorezk az Uraiban 70000 lakosBal.
8 a Szovjet népvándorlásaiban még egy másik htrmidi tar'.oslk a S ovjet külön világrészéhez. A nagyáramlattal ls Bsámot kell vetni: ea A Kilét falé való aig egyik átkt as, bo;y Earópt egpetbu államában
kláradás. As utokó 12 év alatt több mint 3 mil'ió ember sem olyan gyér a föld Ink^ága, mint a S.ovjitbirováodorolt más területekről a Szovjet keleti határvidé- d»'omi«. butkl rlasáu vanutk o y PUÍZ aiigok, hogy
kére őrként, vagy a körülmények kénySBerltő hatása 10 uagyzitkllónétar területre csak 6 embsr jut. 8 mii
alatt. A köaépázBlai Uzbekleztán, Tadasaklestán és e a dili tartominyokbaa as időj^á? u^hi forróbb, mlot
K'rgla köztársság területére 1 7 millió lélek vándorolt a d'.hzékl tájiVoi. éfíikoi, a sirkl tgriiletakai a tél
be. 1 nagy népáramláaok miatt a 8-otjet egyes ttrü- hftmársáklet átlag 60 fok a f »;^poit aUtt S lia Bir.Spi
leteln valÓBágos lakóját hiány tám*dt, mint Kállain mái á'lamtlbaa az 4vi á'.lsgiőniraé'flat a'^6 B fMsó
területén, ahol 8, mint Kurszkban, ahol 10 éa Peaszá babára köaött esik 24 fok a kli'önbs^g, a szívjitblrodaom területén ez a küöabB3g 70 fok.
ban, ahol 16°/0-al csökkent a lakóSBág lélekszáma.
Kétszáz nép és törzs él a Szovjetben.
A BIO'jet területin ma ker Jlbelül 200 o^p ÓB törzs
él. A vpzető szer.p természetesen a fölényes orosz több-

KÜLÖNFÉLÉK.

— Argetoiauu királyi tanácsos alakított u j
ségi. H ' a nagyoroszokat ( a4muk 1926 b n 71 millió kormányt, II Kito'y B-mául-< Uraikodoj» az ui louác
voii), a 24 mlMó u iránt és a 4 m illó fehéroroszt ö.-Bze- kormány megalakitá'ávil CjcB'ai-ia Argetolasu felrályl
a Siovjat népes-Jégének kétharmada—Biiáv tanács ist bízta meg. Az uj minlHtt> re!nok egy'ke az
A .Frankfurter Zeitung" eimü német lep érdekes ssámláljuk,
a Brovjeturalom a köipontl fekv.-sü tartományokat: ország legt' ptaataltfcbt) allam f?ifiínsk. Azuj kormánycikkben ad tájékoztatást Bzovjetoroszorsság viszonyai- B4r
Khivát, Bocharát te Tarkesztánt az ott é'ő népek sze- ban NÍCOI.-ÍB O.teecu L»tt a beliíg> miniszter, m g az uj
ról. A cikk fJbb adatalt az. alábbiakban közöljük.
rint ( itpégek, turkomácok, kirgizek és baskirot) osst»ita kö;rendé»ze i tárca' Mirkescu tábornok vett^ át. Silviu
A szovjetunió 4 szer nagyobb Európánál.
fel, aa oroaa és Batáv el6m hatalmi tultuya semmit Dragomir tiiebbs^gi mln'Bzter a helyén mar.'.dr.
Európa több államai együttvéve csak egy negye- sem változott. A Szovjetállam 'elépítésében az endetl
— Szent Fereno-üunepaógek Csiksomlyóa.
dét teszik kl a vörös kontinensnek. A Bsovjet áziiai L»nin-féle nemzetiségi nlgoudo'áBok ezinban ma má- A cdkaQm'yóf Far-ac?83i ebb^n aa évban la a BZOszomszédja, Kina négvBzázmlílióa embertömegAvel fele csik propagarda értél Bak a a Sz aüu-fóle központosí- tá oi f'Qoyel ^a beoeőaéggel U.lk maţ rendjlapitójuV.
annyi területet foglal el. A Bsovjet a maga 21 millió tási politika dinamikája már régen túllépte ezt aa elvet. Assisi 8:ent Ferenc üan=piS. As ünicpit meg^lő^ó
oágyzetkllóméter kiterjedésével több mint harmincszoA mai Oroszország izivets*gl államazarkezetébe napokon trldnum le^z a cslkpomlybl kegytemplomban.
rosa a Nagyoémet Birodalomnak.
Októbar 1, 2 ég 3-io este 6 órakor s^ntbasa^d Ad
II Bzovjetközlársaeág tanoz'k. Esek:
Nyugati és keleti határa között 10.000 kilóm Ster
1. A nagy orosz szövetségi köztársaság. Fővárosa ájtatos ág l> sz. 8«n'. Fereoc nipiáo, o'-tó^cr hó 4-én
a tívo'ság, ennek fele as északi és daii határok távol- Miaztva. Lileí szama 109 millió
ünnepi «orr od. D. e. 10 órakor Ünuep^lyja azeatmlae
eá;a A Bzovjstvilágrész határának hossza 70 000 kiló2. Az ukrán kcziáriaaág. Fővárosa Kiev. LJlel- t-a pródi?' c.ó M,se után lesz a cuki fereac.is harmaméter, majdnem kétsier akkora, mint aa egyenlítő.— száma 31 millió.
dik rendiek Uanepélyes hódolata alepltó sz:nt Atyjuk
Etkora utat gyalog 6 év alatt aem lehet megtenni.
3. A fehérorosz köztársaság. Fővároaa Mlenaakl. emlékónek. Délután f j1 6 órakor ünnt pilyes .tranditus",
azent Ferenc b«lál4nak emlókezite. Ezekre azüniepHa a Siovjetbirodalom földrajzi fekvÓBÓt a másik Lélekszáma 6.6 millió.
lít vlléghataloméval: Anglláíal és Franciaországéval
4. Aszerbeldzsán. Fővárosa B*ku Lilekezima ségskra azent F->renc és a Bzeasf trend gondolat miniden tisztelőjét szeretettel meghl-ja a HizfónöksAg,
öd°zehasonlitjuk, helyzetének bizonyos előnyel azonnal 3 2 mülló.
fezBmbeöilsnek. Aa oro az gyarmati hódítások szoroBan 6. Q-orgia, fővárosa T fl ?z Lélekszáma 3 6 millió.
— Carateanu Titu a osikmegyei rendőrség
caatlakoenak az anyaország testéhez, mlg as angol és
6. Arraénla, fővárosaErlván. Lélekszáma 13 millió. főnöke. Fodor Lőrlncenek Gyuhfehervárra vaió eltafrancia gyarmatok ssótszórtan fekBsenek a világ min7. Türkmenisztán, fővárosa Anhabod. L41ek»záma vozája után, a csikmegyei r9tdőrs?gek vez'tését
den táján.
Ismét Car.Hteacu Tiíu csiktzeredal rt-ndőrfónck vette át.
1 2 millió.
AE előnyöket ellensúlyozza a földrajai adottságok— AB októberi ájtatosságok, a cslksomlyci
8. UzbeklFztán, fővárosa Taskecd. Lélekszáma
ban mutatkozó hátrány a ez a megértés ku'c^át jelenti 62 millió.
kegytemp ómban mitid.trnjp d. u. 6 órakor lesznek.
— Eljegyzés Mátyás Viltra (Ciikkozoás) és
Dr. Cílky Kálmin (Brassi1) jepvtwt.
toüza meg, mert öngyújtót látt&m ná'a. Vagy nála mlniha ml sam tcrtént volna, lassan elo'da'gott a „tett
Klrtlyi kegy gondoskodik a vasgárdista
vas, T»gy Itt rejtette el. Meg nem ette talán? Elek- sslnhalyé'-ről.
orgyilkosok áldozatainak hátramarad o ttjairól.
től a frákya székelyektől még aa Is kitelik I
Akkor már én ls EZ uccán voltam. Vártam a fej- A Moaitoru' Ofiilal sj-p'.embar 25 iki "•üituib.n m»gJött a rendőr. Himar megértette, iriről van szó. leményeket. Mfllatten meot el ar atyám fit s egyet ielcni kót klrilyl dikrétum, amilybao ŐMség, II KiMlg a fzítelyt sakkban tartotta a főnök, a legtüzete- kacsintva, Bzája körül bamiskáB moholy langyosságá- roly kii-áW ugy r3adalkezlk, hoţy október 1 tői Adala
BAbben megvizsgálta a „bűnözés terepé'-L Astán rá val BBÜrla a szavakat fogai köaött falém.
Armand M. Ca'ln9scuaak, a volt m'nlaatero'uöi özveförmedt.
— No, nem baj, no I Kár, kár, károcska, de ügyes gyénak ötvenezer lej havi járadék utaitasaék ki az állami
— Add elé aa öngyújtót, hanem azonnal meg- lőttem aa u'on. Ebül jöve, tehátlan ebekhez kelle vhsza- oyugd'jptaz'áron ker?satül. Chtra Aadrone, a minlsatsrmotozlak B baj lesz, ba megtalálom I
kerDInle. — Hi meg nem sérteném, kérek egy szál eliök véde'méb»n hősi halált halt rendőrtlaat özvegye,
hilálálg havi hétazer lej járadékot élvez.
— Engemet megmotozhat biztos ur, de Jól Jegyez gyufái I
A nap bek'cigott »S Árnyékos lépcőhásba, ahol
?4k meg mindakettao, nem vagyok hibáB s ha nem
— Hatvan oldalas memorandumban tárta
taiálnBk nálam Bemmit, én la tudom ml ls as a sze- a rendőr jobb ügyhöz mé<tó buzgósággal még mlnd'g fel a magyarsag helyzetet a parlamenti osoport
kereste a bűnjel .maslná'-t.
mélyes szabadság megsértései
Bá ff. MLTLÉB éa Btász Pál szená'orok, Bartha l<néc<:
Albert István.
országgyűlési képviie'ő megjelentek Dragomir Silviu
— Sokat n9 járjon a aiád 1 Iakább vedd kl agyakisefcbeégl m'nlsztern^l, akinek kösel hatvan oldalas
raid kcaill ast a komisz, büdös tubákkal megtömött
memarBndumot nyújtottak ét a romániai magyarság
pipid».', ez-e a tiBstelet a hivatalos közeggal Bzemb-»»
helyzetéiől. Aj Ugy e'őimíoyelkez tartozik, bogy a
— hatÓBágoskodlk a rendőr. Ide azaal aa öngyújtóval I
Piciny bogár panaszt emel:
magyar par'amentl csoport folyó bó 19—20 án a főváGyorsan I
„Miért tepod'a »1 pngem,
rosban ülést tt rtott Báiffy Mik ÓB VZ tésével. A két
— Hogy ea a tubák büdös, komisz ? Hit szabad
T», nagv bogár? Vigyázz, ha lép»".
aspos megbeszéUa^n részletesen tárgyalta BB 1938 évi
ezt mondania egy állami rendőrnek ? I Allamkéssltmény
Vigyásck ls, de menten.
augu'z'us 4 Ikl klaubbaégl «zabályrendakt és mlniasterei, balija-e ? I E' bla'a fáin, csak ne lenne olyan
taoácsl uepló, továbhá a F.out-tárgyalásod során válMeggondolom -. talál reám;
fece drágái
lalt kormányk Ötelezettségek véTohnjtásl módozatalt í
Ét la bogár vagyok csak,
A monopol-főnök megenyhülten hillgat és ssemmegállapította, hogy a rendelkezések nagy része nem
gsás csizma láp fölöttem el,
mel láthatólag uaottan saemléli, miként kutatja át a
nyert olintéséat. Éppen esért a magvar parlamenti
É* egysser — egy agyoncsap...
rendőr a székely minden ztebét. hnzat|a le a cslsmáját,
csoport népa és az államhatalom Iráoú elsőrendt felbontja kl a kalapja bélését, Bőt még összes, tömött
adatának tekintette, hogy a való helyzetet adatszerű
De, halld, ml es ? .Ciak bízol kell",
üstökét Is végig blriagálja, de öngyújtónak nyoma
memorandumban tá'ja fel a kormáoy előtt.
A tengelic dalolja.
sincs. —
B a lomb, amely Blatta ring,
Er-datlleg aa volt ae elhatározás, hogy a parlaA főnök éa a rendőr csalódottan ügyelik a saéKeresztre van hajolva...
menti
csopart Bzeptember 21-én dé'u án 6 órakor teskelyt. A kialudt p'pát a fogai köaé tessl. Ugy buaaa
Földes Zoltán. tületileg jelenik mag Armand Cillneecu mlnisalerelnox
fel a cdamáit, nagv nyögésekkel, lgasgatja rubá át,
elótt, de IdőVözben beköveik^a-ilt trag.kui eaaménye'K
kifordított ssebelt. 8 mikor tűrhetően rendba iött na— mint Ismeretes — változásokat Id Sztak elő. A nemgyot bökött kalapja karimáján.
20 hold Bz&ntó haszonbérbe kiadó, zeti
gyáss letelte után moat sor került a memorandum
— No, aa Isten áldja mag kleteket I — aasal,
3 réssben. Caiuér Imréné, CsikUplooia. átadáaára,
amit mcgbeaaéliaek követnek.

Szovjetoroszország hatalmas méretei.
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ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS.

M deo anyagi támogatás n Jlkül, a m^ga er | í'.ól,
— Az árdrágltáa ellen. A tisztességtelen apen. ztözökkel rendelkező in berek condei m in- kjUeiJ mjgtorlására vonatkoaő 3419 számú törvényA inaip parlamenti csoport inspetoiós szolgalata. kicsiny
kája á t«| látrahozott, hoaazu időn át fennálló és a raodjete alapján, mely közaétóteiett a Mon. Of. 215.

A magyar parlamenti csoport megállapította a képviselek uj inspekciós szolgálatát:
1939 szeptember bó, 14-töl 30-ig, dr. Filó Ferenc, dr.
Bartha Ignác, gr. Teleki Ádám.
1939 október hó 1-től 7-ig, Tompa Lajos és dr. Gyártás Elemér.
1989 október hó 8-tól 14 ig, dr. Kovács Károly és
dr. Soós István.
1939 október hó 15-tSl 21-ig, gr. Teleki Ádám és
Orosz Károly.
1989 október hó 22-től 28-ig, dr. Bartha Ignáo és
Péter János.
1989 október hó 29-től november b i 4-ig, Ludwigh
Gyula és dr. Filó Ferenc.
1939 november 6-től 1 l-ig, Tompa Lajos és Péter János.
1939 november hó 13-tól 18-ig, dr. Bartha Ignáo és
gr. Teleki Ádám.

-nagyar seót terjesztő hetilapon ró: Kötelességünk nemcsak mrgdmlékczil, hanem pé.diiépüi állit&ni társ dilmunk és "»zetőlnek, moat 41 év után, amikor « gv«rgi'ól njs4glrá< ma, a ,C*lkl Lipok" egyik átengedett
o dalán — 1—2 ember erejéből — küzd....
Blénessy Alajos.

939 számában és a nemzetgazdasági minisztérium
60 990-939. saámu rendeletére való hlvatkozáaaal, mely
az elpőrendfl köcseükaégletl cikkek árait Baabályozza
és amely a Mon, Of. 217—989. számában jelent meg,
tudomásukra kérjük hozni tagjaiknak a következőket:
i öasaea nagy éa kiskereskedők kötelesek eladtál
helylaégükban látható módon klfüggeaatenl vagy árcédulákkal faltüntetni a közsBŰkségletl cikkaknák nyilvánított áruk árait az általuk gyakorolt kereskedelem
I yenkor aaeptember végén, a hervadta és pusz- természetének megfelelően a mellékelt kimutatás ssetulás szomorú Időszakában, mindig elszorul aa ember rlnt. Az öaaaea kereskedők aa alábbi pont Bzarlnt kisalve. Különösen, ha borua az ég a hideg olmoa eső függesztett árlista egy aláirt példányát be kell nyújtegészen a lelkünkig ér, bogy lemossa még azt a pa- sák átvételi elismervény ellenében B polgármesteri hirányi mosolyt Is, ami gyengébb már, a szeptember vatalhoz, mlg minden hónap tizedelnek utolsó napjái
végi alkonyat napfényénél la.
(tehát 10 éa 20-án ÓB B hó végén) helyzétjelentéat kell
AB őszi hangulat egy Ilyen mély, leverő pillanatá- beadjanak a polgármesteri hlvatalhoa, mely feltünteti
ban, egyed'll álltam a járda aaélen. Valahol nem meaBze a bevásárlás éa eladás árainak váitOBáSBit. A 3 lk pontMinden tanerő után 50—50 tanulót vehet- egy óra, mély zengéssel ütötte a délutánt ötöt, mlg a ban foglaltak csak la a nagy kereskedőket érintik s
villanyfény, valósággal kűiditt a mindent átfogó különbeen ls Jelen rendelet átvételének Idejével már
nek föl ebben az évben a felekezeti elemi korai
határld ját multa. A közszükségleti cikkeknek nyilváködös szürkeséggel.
iskolák.
Percak éa órák, amikor mindent szomorúbbnak, nított árak után a kiskereskedőknek 20°/o-os hasson
van megengedve, amely Benkl részéről Bem változtatA lapokban megjelent rövid híradásokból ismeretes a fájdalmasabbnak látunk éa érzünk.
ható meg, kivéve azt az esetet, amennyiben egyea
nemzetnevelésügyi minisztériumnak kisebbségi egyházakhoz
Az ehünt kicsiny Bétaterünk falé níztem s elgon- cikkek max'málatlanul maradnának, fontos közgazdatávirati uton küldött rendelete, mellyel felfüggesztette az dolkoztam.
sági és pénzügyi okokból, amelyeknek ellenőrzésére a
1939 május 27-iki elemi oktatási törvény 55. szakaszát és
Vároannk k'jzpontl u'testének klkövczése éa evvel nemzetgaadaaágl min. jogosult. Kiskereskedők azok,
hozzájárult ahhoz, hogy felekezeti iskoláink a törvényben
kapciolttoa rendezés, egész uj szint, uj formát adott akik közszükségleti cikkeket akár termésaetbenl tertanerőnként előirt 40 tanuló helyett 50 növendéket Írathasvárosunknak. A mindennapi élet dolgai között, eok ér- mékeket váBárolnak és közvetlenül a fogyasztóknak
sanak be. A törvény eredeti rendelkezése abba a súlyos
dekesség vetődik felaalnre, a mai rendkküii időkben, adtak el azok folyó szükségleteinek fedezésére, ktcBlnyk
helyzetbe hozta iskolafentartó egyházainkat, hogy tömegesen
melyben egyik legfontosabb tényező irányelv, az ujltó benl kereskedőknek tekintendők, tekintet nélkül arra,
kellett volna uj tanerőket alkalmazniok és tantermeket épihaladás, előretörés...
hogy milyen formában tartják birtokukban az árukat,
teniök. Ennek pedig külön akadálya volt a magánoktatási
(aa 5-lk pont ujabb hekeadését kihagyjak, mivel az a
Ba igy ls van rendjén.
törvény 11. szakasza, mely kötelezővé teszi, hogy az uj
tanerők alkalmazására vonatkozó kéréseket még az előző
Igy gondolta eat a jó öreg Sinon Balázs, váro- nagy kereskedőket érinti.) A táraadalml nyugalom és a
iskolai évben, december 31-ig kell benyújtani. Ezért a nagy sunk — akkor még nagy község — nagy tekintélyű nemzeti gazdaBág érdekében, amelynek érdekébea befontossága kérdésben a Romániai Magyar Népközösség elnök- főbírája la, amikor a piactéren Bétáayt nyílott B azt vezettetik a köaszükségletl cikkek árainak ellenőrzése,
sége részletes és alapos emlékirattal fordult a kormányzat- fákkal szegélytz'. Amikor megrpttteté a róm kath fölhívjak az összes kerezkedőket, hogy tökéletesen alhoz e ennek eredménye az uj rendelkezés, amely enyhít az plébánia nj épületét, 3 jelenlegi városházát ÓB Bok-Bok kalmazkodjanak az idézett törvényrendelet Intézktdáiskola fenntartó egyházak salyos helyzetén, amennyiben lehe- máa, — akkor mig ujltás 8zá<nh<i m?nő — szép dol- aelhea ÓB tartóakodjanak szigorúan mindennemű eltéréstővé teszi, hogy azokon a helyeken, ahol uj tanerők beállí- gokat, amivel egéBs biBtosan ő ls újítani, Baépltenl, től, mert máskülönben súlyos pénzbeli, börtönbüntetésnek, áruik elkobzásának és üzletük bezárásának teszik
tását nem kérték, illetve erre engedélyt nem kaptak, tan- alkotni akart.
kl magukat.
erőnként 50—50 iskolást vehessenek tel.
Éi tényleg.
— Kagyar uótaaaAvotaég. Erdélyi Magyar
Több helyről az uj elemi oktatási törvény megjelenése
D) hát miért fáj akkor az a nagy pusataaág, ott
után ugyanis azonnal benyújtották a kérést uj tanerők be- a régi piactéren ? Miért hiányoznak oly nBgyoo azok a Dillroda ml Târaaaâg az 50 éva eihunyt kiváló erdélyi
állításának engedélyezése végett. Azok az iskolák, amelyek fák... B aa öreg, kopott padok ? Hal vannak a régi me- dalkötő: Bánffy György báró emiekére pályázatot hirBZ engedélyt meg is kapták, kötelesek ragaszkodni a 40-es sék, álmok, amelyek ma már mint valami visszajáró det erdslyl vonatkozású, uj magyar nótaaaövegek
létszámhoz, az összes többi felekezeti elemi iskolákra nézve jó szellemek simogatnak csupán ebban az aranyszínű megírására. A pályásat résaletes feltételei a következők: Pályáahat mindenki műdal, hallgató, vagy csárpedig visszaállitotta a nemzetnevelésügyi minisztérium az ŐSE! pusztulásban?...
dás BBÜveggel. A szövegeknek azonban valamilyen vol(.)34-ik évi törvény G5. szakaszának érvényét, amely 50
Ahogy eltűnődöm aa élet aok f»j4 dolgain, Eid- nalkotátban kell Iennlök Erdéllyel. Nyomtatásban már
tanulót engedélyezett tanerőnként.
rődl Sándor gyönyörű verse jut esa*mbe:
megjelent, vagy másból dijat nyert szöveggel pályázni
Figyelmeztetőleg hozzá kell tennünk, hogy az 1940—11 Sohase járj olyan tájon, ehol egyszer boldog voltál. nem lehet. Apályázat ti'ko',miért la a pályamüvekre
tanévre az uj tanerők alkalmazása iránti kérvényeket még
Ninoe szomorúbb temető, a láthatatlan sirhelmoknál..caak jeligét Bzabad Írni. A pályázó neve és pontos cime
1939 december 31-ig be kell nyújtani.
külön bontókban lezárva melléklendő. Egy KüldeményAatán felnéztem a magasságos égre, amelyről a ben fzinoa jeligével keil ellátni több pályaművet la.
h!d.;g kfldín L>, olyan halványan fánylettek, azok a Mladen pályamű külön lapra írandó. Szövegenként 10
szomorú csillagok..
ci. I. lej értékű postabélyeget kell mellékelni nevezési díjAa elad számbavehető he'.llsp 1898 október 2 án
ként. (Külföldiek n9mzetköal válaszdljBBelvényt melléÎndoit meg Gyergyótzentmlkióson, Kalmár Ijnác szerkeljenek). A pályáaat határideje: 1939 november hó 1.
H Í R E K .
kesztésében, .Gyergyói Hírlap' elmen. Kalmár Ignác
A
pályázatok a következő címre küldendők: Sz. Nagy
tz a nyugtalan vérű Ügyvád bojtár volt ar, aki nem
— Házaaaág. 8ebüle Kttó és Farenci Lijos folyó Eadre főtitkár Cluj, Calea R-igele Ferdinánd 105.1. etaj
Faáiaolva a mindenkori sajtó iránti közönyösséggel, har hó 24-én délelőtt 12 órakor a marosvásárhelyi róm. 7. A feltételeknek meg nem felelő küldeményeket a
madsiorl kísérlettel megalapította Gyergjó első sajtó katb. templomban tartották meg esküvőjüket.
bíráló bizottság nem veszi tekintetbe. — Jutalmak : A
ját, hagy ezáltal megalapozzon hoaazu évilaed*kre egy
— Okaaerü takarminyozáa elmen Szeghő
több kiváló erdélyi költő és dalszerző
kitűnően szerkesztett mBgss nlvóju hetilapot. Nem ke- DSnes nyűg. állattenyésztési felügyelője to'lából aa blrálóblaott'ágban
részt, a beérkezjtt pályaművek elbírálása után —
vésbé jérnlt hozzá ehhez Létz Jioos nyomdáaa, kl tel- Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet Állattenyóaziésl Szak- vesz
a pályázati határidőtől hztaltott 3—4 hét múlva —3
jesen ingyen adta munkáját, CBak hogy meglcddlhaBBon osztályának kiadásában, több mint 100 oldal terjedelem- I.-BŐ
(irányáréin) 4 II-lk dijat (azüitérem) éa 5
HZ eleó uttörés a gyergyói ujaáglrás, még ismeretlen ben, képekkel gaadagon diaaitve, egy Igen értékes szak- III.-lkdj»t
dijat (broaaérem) oszt kl. A döntőbe érkezett
területén.
munka jelent meg, mely ugy a kis, mint a nagyobb legjobb szövegek Írói elismerő oklevelet kapiak. — A
Mintha csak, m« hallanók az elaó szám bnveeetó gazdák nzámára nélkülözhetetlen. A diaeea kiállítású pályázat eredményét az E M D. T. hlrlspit&g ÍJ küc'kkéne'z nztvait: .őrökké érthetetlen marad, hogy muaka megrendelhető az EMGE nól Kolozsvár, S r. aölnl fogja. A dijat nyert szövegek megzenáaltéséra
egy nagy népei vidék központjában, jiráibiróeág, Rigala 16 BZ. a., 25 lejért, mely összegben a rendes ugyancsak pályázatot hirdet — lehetőleg még ebben
szolgabiróség székhelyén, ahol 3 takarékpénztár postai portó IB bennfoglaltBtlk. Ajánlott küldemény aa évben — ÓB gondoskodni fo; arról, hogy a megaeéi egyéb kultur intézetek ezékelnek » abol annyi gyanánt a fenti árhoz 12 lej portó saámltandó. A könyv nóaltett dalok nyilvánosság elé kerüljenek. Éppen aié't
mivelt eltm lakozik mindezideig számbavebető mlid^n nagyobb könyvkereskedésben la kapható.
az E M D. T. fenntartja magának aa első kiadás jogát.
sajtó nem volt." Egy hírlapnak alapítása pedig aa
— Aa Erdélyi Szemle legújabb aaáma. A
ábrándok közé tartozott B ha valaki a hlrlapalapltáa magyar kisebbségi élet legrégibb Irodalmi, tudományos
Rovatvezető üzenet.
OBaméjét megpendítette, tzánalommal tekintett a köaö- éa táraadalomsaemléletl lapja legújabb száma gazdig
TAbbeknok. A vásiríér áthelyeaése csak idalgnyöa világ a boldogta'an baUndora, akt Ilyen hiába- tartalommal jelent meg. 8. Nagy László: Edasapám.
valóságon töri a tejét. De a jág megtört, — írja tovább Kovács J. István: Magyar pipi szolgá'at 25 éve. Siá- lenaB. A kövezési munkálatok befejezéaa utál — mint
a bevezető cikk — mert a fenti Borok már aa OIBŐ mtdó Ernő: Segíteni kell a népet B a nép őal knltu vesszük a h'rt — vároaunk veaetősége, ha nem la a
b)ly»n, de minden körülmények köaött a köaönnG;e-gyól Hirlap* hasábjain jelentek meg.
rájit. Zimora S. János: 1914 — és most ls ugy lesz ? régi
ség
Igényeinek
megfelelő helyet fog kijelölni a szomA Gyergyói Hírlap táraadalml, aaépirodilml éa Dr. Keope Viktor: Vita a magyar nyelv körűi éa sok bati hetivásárok megtartására.
közgezdaságl Irányzattal biri B politika teljes kizárásá- máa érdekes tanulmány. Kőztük az abortus nagy hord'
R. J. „A föld ködében" c. regényt Kozáryné R4z
erejű kérdése ls.
val, melyet mindvégig meg IB tartott.
Sola Irta, melyben BB anyai saeretet gyerekéért ÓB az
—
Aa
Oraságoa
Vöröakereast
Egyeaület
A lapoak hatalmas Írógárdája volt éa nem kisebb
Igazi asszony lélek nagyságának legcsodálatosabb ereje
nevű Irók neveivel találkoznak munkatársai köaött mint gyergyóaaentmiklóai tagoaata tiaatujlto köagyü tükrözik. Ugy tudjuk, a Márk könyvkereskedésében Is
Gróf Viy Sándor (D'Artagnan) a Pesti Hirlap, Pásti léat tartott. A Vöröakeresat Egyeaület gvergyóaaent- megtalálható.
Napló, Magyar Génluta és Magyarország akkori belső mlklóal tagoaata folyó év szeptember hó 18 án tartotta
dolgozótársával, Willesz Janő („Valsai Bárd") a Mtgyar meg tlsatujitó közgyűlését a vároBházán. Ariemlu Boerln
Ginlusz belső dolgozótársával Btb. Megtaláljuk a háborn eepsrea-plbbánoi halála miatt megüresedett elnöki tlBzteiőttl békeévek helyi vezető egyéniségeinek nevelt la, aégre Licc» Vslerlu dr. vároBl orvost válaaztották meg.
mint Görög Joáchim, Orel Dezeö, Farkas Imre, Si- Dlaaelnöknő továbbra la Tiltaer Edéné maradt Alelnöaaombaton, 1939 anoptomber hó 30-án
mon Ádám, Genosi Zoltán, Kie József, Dr- Fejér kök öav. Boeriu espereené, Negoescu Aurelné, Gábor
Gvörgyné és dr. Makkayné lették. Aa Igazgató választérkealk vámunkba, a hlreB Kludsky cirkuaa.
Dávid,
valamint
Laurenozi
Vilmos
BegédsaarkeBatőn
ktv'd1 mint munkatársak Ballá Mikiét a Magyar Géni- máiyl tagok: BíldaBCU Natalioa titkárnő, Savastltla
Mint vesBaűk a hírt, 8000 ember befogadására
usz belaő munkatársa, B«ch Árpád salntén a Magyar Siefanlta pénatároB, Dr. Dobreanu Mihályné, Chlndea
építenek helységet. KludBky, még mindig 150
Taodorné,
Vákár
Ilus,
Dr.
Lacca
Vallérné,
Danascn
Génluaa éa a Vaaáraapl Lipok akkori főmunkatársa,
Idomított
vadállattal ÓB 120 elsőrangú művészBorszéky Soma nyűg. min. oaat. tanácsos, Baroay Mihályné, Adameacuaé, Perldené, Anghelutsné. László
Bzel járja a világot.
István, Erényi Nándor, Dr. Faragó Andor, FodorAntalné, Baékely Harmanaé, Mélik litvánná, Dr. DobGyula, Genosy István, Herendi Arthur, Kadoeaarlbán Antalné ós dr. Láaár Vilmosáé lettek. FdiügyelőMarcell aa ,Ü<jtüköt>" a. szerkesztője, Krúdy Gyula, bliottBágl tagoknak Dr. Dobreanu Mihálynét éa Málnásay
Pécsi Dömel Anselm a KépeB Caaládi L ipok a. saer Antalt válaaatották. A gyü'.ós elhatároata, hogy rövldebesatője, Reioh Béla, Révész Ferenoz, Dr. Szabó aan egy ápolónői tanfolyamot fog rend jani, melyen a
jelentkeaőket gyakorlati klképaáaben fogják réaaaaltanl.
Imre, Szigeti l. József, Teleket Béla stb.
vállalja a Váktr-üxlet.

Hétköznapok.

41 évvel ezelőt indült meu az első lietilap Gyeroóban.
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— Öngyilkosságok. Boros Lajos 14 évea calk fejezésével 150 kilométeres szakaszon közvetlen
— A tanotok etnikai hovatartoaáaát oaak
a azüiőknet vagy a törvenyaa gyamnak áll aaentdomokosi gy- r=e* sa lítallb-ukbaa feiskaazN >ta szomszédságba került SsovjPoroszországgal.
Időt ezek, amelyek a ?y»rmíí: <d ge- — As amerikai kormány tervet dolgozott ki,
Jogiban meghataroani. A közoliti*38l mlaltztérlam mags». 3ícmoru
!
rendame; adott z!, amüy Meriat egyedüi a gverma ^et U i yen temeny m-gpribáliatíío^kal fujtják é>»mely szerint A'asz ka területér-} több miiiió
lík EST !ds4rt törvényesen felelő cceou'yaknek (tpj, ingyl kos? ijl? fe-ii'ik.
any.o,
áll jogában a ttco'ók etnikai bovatarto— B:léza Rízi gyergyófzentmlklófl c^líd tátj zsidó emigráns családot telepítenek le. — A
zssn rn-^hitároíDi- E:ek a az-melyeg aa lako!a*.ót^iea
''ő.s 4 héttel ön<yiikoísági z ud-jkt b! marószodaol- lengyel hirc'éren hősi halalt hal* Frirach vezérg y e r m ^ f t bárculy fslekezeti vagy állami L-l ólába dvot Ivet'. Most4 heti t-o»aloa? fí-n-ad .s után slhuayt. ezredes, a nimet hadsereg volt fop»raiC3aoka.
D^raihatják.
— A azővetkeaetek aa ifjuaagert. A magyar — A magyar kormány elhatározta, hogy ismét
— Halálozaa. Csikaieut-imool Eudes József hito'tzjvi'tkeauok ez e:mu:t !»koial ev végéa igec felveszi a diplomácziai kaposolatot Szovjet;
p »5j .iioi, 30 avea zoraoan. folyó évi Baeptsmber 26 áo syakor'atias mozgalmat irditott&k a t«u ó Ifjúság oroszországgal. Ezen elhatározás Bseriut KrisGy .r{ótudos3n maghilt. Fiidl maradványát Gyergyó- fifvelméoek a üzövet^rz tl mozgalomra vaó IrányltáHjda-ral Cjikaz3c.tímrsra szállították ós szeptember aanak az érdekében. Több íz'itetkcz^t kn'.turalapjából toffy, volt varsói követségi tanácsos lett Ma23si t'^Btíjk el Igaa nagy ráaavót mellett, Eihuuytat ta^arékbetétl könyvecskéket osztott kt a jóeióa<>oote!a gyarország moszkvai követe. ~ Ai Angliába
.
Ejdss Aatalnó aaill Sándor Giaella cs;ndór- tanulók közölt ţutalcm gyanánt. A takarikhetéti köay- emigrált Freud Ziigmoad profaszor, a piychoézred í ózfíjtya. Brcalke, Adélka éa Gábor teatvéről, vecakt'-k egy kezdő ajándék öasaeggel vannak kitöltve, analizis tanának megteremtője 43 évea koráa Siador csaUlok éB kiterjedt rokonság gyászolja.
malyit aatán a tazu'ók Büját betéteikkel növeibetn"k. ban meghalt. — Törökország területén nagy
— u j rendelkeaeaek a kereakedalmi mal- I<y a tacu ók nemcsak a Baövető^iettDl jönntk kapcso- földrengés volt, amelynek 200 halottja és több
mok átminősítéséről. A kóipooii bniaértekositeai latbjQ, de a takarékossági sz°llemük la felátr-d. A
b:
moat t.ue kózza a H.vataios Lap aaeptember naţyszalostai bitelsznvetkeaet 38 takarékbetéti kö&y- száz sebesült áldozata van. Magyarországra
24 iái almiban a falusi malmok oaatá:yoaáaára éa vccikét oaatoit kl 3 800 l'j ériekben, « azatmárhegfi több, mint húszezer, Komániába hatvanezeruél
visaaaoutátyozíijára voaatkoaó aj rendelkezsseli. Ezik hlielBaövetv°z3t 100 takarékkönyvet 8800 lej értékb' n több lengyel menekült érkozolt. — A német
Síerini csaz aiokat a maimokit lebat eaeirői-aseira AB aridi ,öaí?gél>" bltclssöveik^aet 20 b»tétl köny- kormány elhatározta, hogy a gazdaságilag érvárnai mosnak osztályozni vagy visssaoeziáiyoani, a vecskét 1000 iej 6rt%kb3o. a c*kiap'ocz<i Hltelseövei- tékes zsidókat ax Üzemekben alkalmazzák. —
m.'.y-kiiKk füua három dop a hengeríZJiük van buza ^ez»t pcdlt 7 betéti köiyvtcslft 350 lej értékben. A
cr.jó-r", d3 kásaőr.őgep neikül, mig varosokban két hitelacdvetkez4tek ezt a morgóimat a mosl m»gindali Az orosz h'ids'ireg szerdán megjelent a verecdup'a tuaahengerazbkttic van, kasaőriőgép neik-.il. A IBEO',sávban foVczottabban fogják ápolni, nely minden- kei szorosnál és felvették az érmtk^zt-st a
h j-ge:a; hcsaaa nem jón Baamitá»ba. A hivatal klmon es -trí gyikoriitissibb értékkel bir a ezokáio» jatalom- magyar határvédelmi alakulatokkal. — Chamdona, cogy ümlnt as emiltett malmok csökkentenék kcnyvak ajándékoaáBánál,
berlain angol miniszterelnök nagy nyi atkozaa Oíigerazákwk azamái aa stóirt nuxlmumra ed elta— Hataatalan maradt a .sierelml bájital". tában hoaazu háborúra készítette eló n nemzet.ü
a iáiaőrlő gapsUo;, halysilni eiienőrtéat foj Btbaaábil széraaro ODaüggypl ío<lo!kozott a cslfcsar;tdriaai ea »anak ertdmanye alapj&n a tuiaartoceaitaai redil tarvény«8ék. A leányos — köztudomás szerint —közi közvéleményt. — Az ola9z sajtó szerint
üi.itai ismét foglalkozik majd aa erdekeit mmom mlodao Időben és mindenhol férjhez Bksroak m?nnl. a hát végére ig?n fontos eseményeket várnak
ttgyev?! éa doni aa átminősítéséről. A továbbiakban Ha e legoagyobb klvánaáguk t^ljezedáse késik, babo- a nemzetközi helyzet fejleményeiben. — A
Lir&oadatta a hivatal, hogy uj ma mik lél»aitcaéra elv- nás eazköaoszei akara.k férjet fogai. Ezt a hajlamot francia minisztertanács törvényrendelettel fel
onj egyá.iiiái ne adjon ai engedélyt. Kivételea esc- Gy rgyódi.ró községben ügyesen kiba:z>4lta 3 kártya- oszlana a franciaországi kommunista párrot es
nugeagfedilt megla, bogy uj malmot rendezati- vető ctgányné. Likvea Riza, R)c«áa B ia es Riatás Mária a párttal kapcsolatos összes szervezeteket. —
nti éd, hi a vidak.'a üláoyat eratk ennek. Hiaonio randazsrest-n ter esz'-ették magokról a hírt, bo^y olyan
kipp -a nes eagedik meg egyetlen pirjsstaa.ómnak csalhatatlan Bzerakkal raodelkoan^k, melyek hdeanálata Marosvásárhely polgármestere felhívással forb-m, hogy n.igyobbiua a berandszeaei, slkaaiiaitat, mogbóditj^ a leg<ínvek salvct ia a a !ngör.*gebb lányok dult a polgársághoz, hogy adományokkal támokó.c-oaüio.óiii btíaúiuai. Az 1939 április elsejetói ia könnyű Bzirrtl f:-rfh?z m-nis-i. A cigánynőket ig?n gassák a hadbivoouüak csaladjait, — Uj Z^l&nd
k=: .-ai'd ji.Ti, ma.mokn*! miuósiiett malomüzem ;k is •OKÁN keresték fal. HDÍHZU H:C»p]kon kera;z'.Ul hord egy hadosztályt ajánlott fei Angliának az európai
líerü^.k, hogy viséaaositályozaáa ókst vámmalmokka, tá'< a péf z:, rnDlva'ót es ruhát A hézu'iba, mert a ca±l-háborúhoz. — V»reó és Módiin erőditmeny
ha toiiJezíiiseget vailainuk hengcrszíieií baromra bitatlan s:»re ml FZ rt drágán merték. A pátz, a gabona több napi hősies kUzdulem után kőznie a
váic c^ocktntése éa káaahán.oiogapeik eltávolítása te- éi rnhan»m'il e?>re jibbin fogjqtt te öragobb leányok
E.etnak a malmoknak a k.rdeseit esstrói- báaáocl, di a vőlegények sehogy aem sksrtak jelent- német hadvezetőséggel, hogy minden feltetel
fca.:ird fagji a nlvataí eiéa álló bizottság teljes Uiecoenkein!. A tudós ci{ánycőv sHgyfeÍKÍ* közül BFDki Bem nélkül magadja magát. — Nemet lapok szerint
Í4targ>aini.
tudütt ferjbei menni. Hissaas várakozás után vr'grj a birodalom területén félmillió lengyel hadi— Az 1839 április 1 atan férjhez ment többen Is be átták, hogy RAAIH^moRok krz íbe kerlil.ek foglyot foglalkoztatnak, ami lenyegesen meghadiözvegyek tl?e<ziuc njujdljboz vaio Igényűiét. a a cesdőrs^ghsa fordultak. Tacu-állomások alapján javította a német munkaviszonyokat — Lona h.-ijen h.v;uk fal a flgyeimst mindátok&ak a mn^állsp :o;'a á bíróság, hogv Köaöns*g«B aié'bánroin.dij.i'.^yjtD-;», alúnei: ferjai a harcterén eitliotjk, ság pseip foro,' fecn amiért L <kato- R>pát es Rostás donban nyilvánosságra hozták a londoni orosz
o^íj .({-iiu o jsiikkal jeleLtefcziendk a cal z vármegy ti E let 4 - 4 hónapi, Rostás Mirlát pedig 15 n^pt elzá- nagykövetnek H*iift>x angol külügyminiszterrá-ra ltél;o.
rel történt megbeszéléseit, amelyben kijelenlóorvuei h v&taioa!.
— Kia- ea nagykoroakadfik Agyaiméba.
tette 9iovjatoroszorszigoalc aat BZ elhatároz A
Cd.vdírrída vá'os tinac-a aauton ÍB taib:vja a kis- éa
sát, bogy as európai kocfl.ktuiban a szovjet
D^yktr-asídék fl.yeimat a H.vaia OJ Lipüik 1939 Jvi
megőrzi semlegességét. — Szovjetoroszorszag
ai^pumter 17 Ui 215 számában megjeleni azon inteeAi európai helyzet jelen pillanata nem egyezségét kö;ött Észtországgal, amelynek érica.cíd, amely e'Oirja az elaóreadii köasziikaágieti
cuk,kró: v^ ó Oajel?nt;se£n«k és kötelező nyüaúoz»- mondható derűsnek. öiBzefogva a mu'.t hétnek telmében tengeri és légi támpontokat kapó!',
u í o i t m^gisteiit. Bóviibb felviiagoBitáaaal szolgál a eseményéit, az látszik, hogy a háborút viselA a k*leti lengaren. Az egyezség Bzeriot Észt\nroii taoucs, aiiie y zóznasuiiére kifiijgeBzu-tte a Hi- államok egyik fele kétségtelenül szeretné a ország helyzete Szovjet protektorátusnak teL p:m 217 ú foljo ev szép-,ember 19 iki ezá- lengyel ügy elintézésével egészen felszámolni kinthető.
iqiüj. cQ)f.j;ieoi aton kötszlicaeg.oti cikkek poitoa a háborút. Ezt a f 'lfogáat támogatta Mussoliniaai»lyekrői BZ emlltatt klmuíataéok ké- nak a mult szombaton elhsngzott békét kőztz i-ídós.
angol minisz- E l a d ó egy 10 honapos báznai kan,
— Halalos aaarenoaetlonaég. Tatár György vetítő beszéde. — Chamberlain
;
Pali Gábornál, Oslktaploczan.
14 VFES gyiineabttkzi gyermeket a Barszáa JISOÍ lova terelnöknek azonban a mu t kedden tartott
i.y.iQ ássreccsétlenll: rúgta meg, bogy a gyermek röv.d alsóházi beszéde világosan arra enged követt-o-av acB után bei^hait aerBleaebe.
keztetni, hogy az angol-franc'a álláspont foly- Ingyen téli — esetleg nyári — lakást
— Bovíd hlrok a megyéből. Bidea Iare éa tatni fogja a megkezdett leszámolást a végső
adnék falusi házamban felügyeleten
Ni.i.ii S„ Gseorghita tögysBl lakOáok ödsseverdked győzelemig. Hosszú háborúra rendezkedik be
óvadekképes embernek vagy családí z . — N.ciüe Hioas bíia-íl lakoat jahlopisoi értak.
n a k . Cim a kiadóhivatalban.
1-2
— G^iu» I)»o ca Cbirlta P«tra óekas: la^nok elbn az angol hadi költségvetés is, amely legalább
iZ a a v.re<id«.B matt iacu t eljárás. — Aotal litván három évre előre készítette el a magi háboius
c :•.!.«-! iiuíthAyl lakós vigifareszerói ellep:» 1 , a gép- Bzáni'ásait. Mindízekből BZ 'tinik ki, hogy
mjAai éb mas aikatrt'baekL't. — Ambrus P.'t-r gti- Ciupáa jitmbor óhajtás marad ebben a pillanat A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke
reskedelmi ÓB iparkamara köilemenyei.
m.-^uati .okos 15C0 leji ker; kclcsóa L.caeoko Kv
. o . y - o . E - üdott lí nazi. T«.rm4aze;esen a barátsag ban a bákéa kibontakozásra gondolni. Pedg
hzji cjezd Is ment, mert a pénzt, azt rendcsca csak ugy látszik, hogy a Lengyelországot háromhét No. 2551/&39.
A marosváaérhnlyl kereak. ÓB ipar' amara fiţyelfe.ii m; cZjietiK aa embsrek, ds
nem. ií<alatt szétvágó német-orosz túlerő is első215 aaámáoaa köaöit, áru et törtaot. L-tcaenao aaonoan nem b»gyta sorban ennek a békének biztosítását munkálná mattetl a M:n. Of. folyó
a :-ig^ jc^os ko ^ie.elasét. Egy lzhan AmSru; P ter abban a ta'álkotárban, amely éppen a napok- us; ora leküzdiaere vonatkoaő r«td 'lettcrrény 8 ii
d.L ;» oieik ij31felvette, a követalése fejében. Eto ban zajlott le Moszkvában. Ribheotrop német tz >ka«na rendelkezéseiben irt kereskedőket arra, bog?
a NsmaetgaadiBágl mklsiter 60990/1939. BZ. rendiéAm'^os a nuelecójét magánvagyon ehu'ajdoaitása clin, ú fijeien^tta. TanuUag: ha aat akarod, hogy SBját és Molotov orosz külügyminiszterek moszkvai tévéi eleőrerdü közizütságleii ctkkaknek minősíteti
pdűiedio e lenBe^et aaerezaâl, adj p9nat kőleaön. — tanácskozásának eredménye ia egy ilyen béke- átnk késelet érői nyilatkozatot kötelesek tanol.
T..íia JÍDOS tö:gyeal lakói B'jgdú Sindortól 3 eier ajánlat a nyugati nagyhatalmak felé.
A nyilatkozatot attól függetlenül, hogy mily forlopott. Moat a törvény 1 évre éa 8 ezer iej kár
mában tarják az árut, mlodaaon kereskedők meg keil
Ezt
a
békeajánlatot
most
németország
i;:.twí italte. — Kiuflag» H:raiüDn tölgyesi fakeraategyék, kik aat nagyban vagy réaaben detallban áruk .dó 1932 043 a rakiaraban adóbaa lefoglalt árut megteszi éa amennyiben azt nem fogadják el, altiák. B nyilatkoaat csak aa elsőrendű köaaaükságleil
eladta, Mssi négy bivi fjgbázra Ítélték. — llatyovszky akkor N4met és Oroszország iámét megbeszé- cUkakre kell kiterjedjen. Kimutatandó nemcsak FZ
Siador ezitmári Illetőségű kareakedő aa U^vö.gyében lik a további lépéseket.
üzletben B raktárban levő kéea'.etek, hanem az elváí.ic:iüt unott. Egy vizsgálat alkalmával a kantlnban
molás vagy Biá litás a'att lévők la, 0 végből a nyilatEbben
a
percben
tehát
semmi
békés
jel
eg»zj*«te:ea árut találta. Az ügyből bűnvádi eljárás
koaat minta utolsó rovatában feltüntetendő aa áru
i>i.i, uaialyaak aorán most liatyovazkyt hat hónapra nem látható. Egyébként annyira elindulási hely- helyzete.
it-itó-. — Naméoyl Viktor koloztvárl liletőségO lakást, zetben állanak a nagy kérdések, olyan óvatoAa aláirott nyilatkoztok aa alábbi cinre küldenaki csíki vásárokon .Itt a piros — hol a piros" neve- san bomlanak a nagyhatalmi erőknek bekap- dők: Ministerul Ecou. Naţionale, Sarvlclul Spsculel,
tett! kártyajatakkai csalta a népet, 1 évi elzárásra éB csolódási elhatározásai, hogy nem lehet pon- Bacurestl, Calea Victorbi 133
ket ezer tej büntetésre ltéluk.
A nyilatkozatok beküldéaének elmulasztása t z—Görögkeleti templomot építőnek Tuanád tosan felmérni a helyzet pillanatnyi állapotát, eztr.ől ötveneaer lejig terjedő pinabttntetéaaol büntetEgy
minden
bizonnyal
világosnak
ÍAtacik:
Lenfürdőn. Erek óta tervtziz, hogy Tusnádfttrdón görög
tetik. A nyilatkoaat mintája a kamaránál éa aa érdekkilőtt templomot épitansk. Az utóbbi hónapokban erre gyelország felosztásával nincsen vége a nagy képviseleteknél rendelkeaésra áll.
a c«ira nagyoob adományozások történtek a Így aa konfliktusnak.
Bgyld -jüleg fliyalmeatetl a kamara ugyanezen
ecéira fenntartott helyen már mag la kezdték aa épltA mult hétnek minden eseménye aBt mu- kategóriába eső kereskedőket, hogy a közszükségletiekkeaesr. A tenplom alapját már kiásták. É'tesüléaelnk tatja, hogy a háború borzalmai még eiután nek minősített cikkek árai aa üaiethályuégekben kiBaerlnt ogy éven belül bo akarják fejaanl a templomot.
fttggwz endők s arról egy alá'rt másolat az Illetékes
— Lopáa. Kosa llátla ditról lakós a csendőrsé- szakadnak a világra.
Pdmirláoak azonntl beküldandó, to»áibá. bogy a beAzon
a
helyen,
ahol
meggyilkolták,
szobgen fjijeienteitt tett, hegy lakásából znhanemttt éa eaor
aa»raéa éa eladási árak változásairól minden hó 10,
le) kéizpínat ellopták. A otondörséga tettest B»b rot emelnek Cálinescu miniszterelnök emlé- 20 éB 80-lk napján a Piimarlánsk helyastjelentéat köteMária ujmályóban lalartóaUHa.
kének. —Magyarorsiág a lengyel hábora be- lesek tenni.
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