XXIX évfolyam.

Csíkszereda. 1917. máus .

10.

POLITIKAI, KÖZíjAZDASAGl ÉS TARSADALMI HETILAP.
Sze'kesatőség és kiadóhivatal:

Tikár L. könyv- ói papirkereskedéae Csíkszereda,
bová a lap szellemi reszet illető minden kSzleméuv,.
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldcDilök. i
•—- Telefon hirósziir. ÜO
\

Legszentebb kötelességünk!
Rég,-dörögnek az ágyuk a titani küzdelem nyugati frouîjâa a mád helyt? ken
is Liiobbaunak a lángok az alvó
rátnokokbói, mindazonáltal a beteg»
lambok, ba felék í nyen is, egyre na^obb
rajokban kezdenek röp.\ödtn és huliogatják az olajágakat, melyeknek leveleire szent igék vannak feiirva.
Elő emberek gondoljaîok a mira,
de nem feledkezetek meg a holnapról.
Takarítsátok el a roTiokM! Epita t.jk
a jövondőt. Gondoljátok a reménységet
ama sziklaszilárd meggyőződésben, bogy
az elkövetkező békés idők áld:Vsui majdan uj vlrulást éa uj, szebb korszakot,
jobblétet s az eddiginél boldogabb, msgelégedettebb uj életet hoznak bazá'okra
és az egész emberiségre. M>g azokra
is, akik az életet magukra nézve mármár elveszettnek hi'tek: a nyomorakobra, csonkákra-bénákra. megrokkantakra ! . . .
És valóban a tömagsirhalmok hantjain uj, friss füvek kezdenek sarjadozni.
Á társadalom és közélet tevékenysége eddig nem ismert uj ösvényekre
lép: a gyűlölködő politizálás száraz
avarjáról lassanként rátérül a mindent
kibékítő, kiengesztelő, kiegyenlítő s
mindenkit egy táborba hozható embersseretet epitó útjaira. Egyebek közt
.arra is, hogy a gyámoltalanok gyamol
néikül ne maradjanak s a csonkán bénák, rokkantak visszatérhessenek a do
logtevő tiaztes, munkás életbe.
Ennek az utnuk egyesítésére, .nálunk
magyaroknál az állam már eddig is
nagyon sokat tett. D-J vegtére az ailam
mindent nem végezhet, társadalom áldozatkészségére is szükség van. Pa
naszra ok e részben ninca eddig. Rokkantjaink jövő boldogitásának ügyét

Dr. üiLTHES G Y Ü Í A

Megjelenik minden n t e r d e a .
Slorisetóti ár: Kgész ív re i* tor. (KülMlujre Iff K-)
Félévre' ti kor. Negyedévre 3 kor.
| HiráetCKi dijak «.legolcsóbban ssámittataak

Kéairatok nem adatnak visssa.

Az eiTed minden embere át volt hatva a
példátlan' szép buzgalommal karolja fel
!í:ii:dt;nki. akinek csak módja és érzéke föladat fontosságától'és az ezred önbizalma,
már az előkészitö gyakori átoknál
volt e n.Hiţy ru-iuzet; épivŐ ir.unka iránt. lolktüoaése
megnyilatkozott, de különösen a nagy harcáEleg Irgyfti ráiBUia'íiU:iL a nagysikerű szait zarógyakorlatoknát. A gyakorlatokon'elkalocsu: Rikkant-telepre, melyet «z sajátított harcmód, amellyel az ezrednek a
ottani érsekség létesített. De mégis Magyarost vissza kellett hódítania, határtalan
ébren kell tarrauúnií tovabbra is az önbizalommal, öntudattal éa lángoló harcikedvtöltötte el mindenki lelkét. Â parancsnoérdéklfd»-st a szent ügy iránt, nehogy vel
kok mindent elkövettek, hogy a döntő sikert
a leífcesrd *s lángja lelohadjon. Bűnek biztosítsák. Mikor az ezred március 3-án a
lobogni kell még sokáig. M-^rt még sok Magyarodon éa a szoranzéd magairlatokoö eltennivaló van hátra. Kereseti telepek foglalta állásait, áme'vek közvetlenül az eí<^nberendezése, ház- es földvéte!, vagy !ség előtt voitaĂ-, túrelmetlenü' én végsőkig
i fokozott lelkesedéssel várták a támadási pa
főii!-zerxés lebetövé tetele a munkáké- jraocsot.
Mindeuki agyában ez a gondolat égett:
ptíssé íeeiniö rokkantak számúra: ez a tamadás
sikerülni fog, sikerülnie kell.
mind oly nagy és szép feladat, amely
Az időjárás miatt ki kellett tolni a támajóformán tisztán a társadalomra vár.
dást, de ezalatt az idő alatt a tisztek éa a
Konok a feladatnak véghezvitelére legénység kellő tájékozódást szerezhettek' ai
buzdítjuk a társadalmat és kérjük a egész helyzetről, ugy, hogy .a támadás napnem akadt volna ember, aki zavarban
társadalom vezetőit: a lelkészkedé pa- ján
lett volna feladatának megoldása miatt.
pokat, az oktató tanítókat éa a közi
Március 8-án végre elhangzott á távbegazgatás tüinden agában Berénykedő szélőn a parancs: „Ma!" — Ennyi * volt ai
iisztvir>e!öi kart, áiialaban mindenkit, egész. A többi az ágyuk, aknavetők, gránátaki a aépréregeUkel érintkezésben vau, vniók^ géppuskák, kézigránátok, puskák éa
hogy buzdítsák ók viszont mindazokat, szuronyok dolga volt.
ezred — mint középső rohamcsoport
afctirét'fud&uk 6zer1uf ánya"gi viszonyaik, — Az
három rohamosziopban állt a Magyaros
U.iki tulajdonságaik, műveltségűk alkal- magaslattal szemben. Jobbra tőle, a Lapossal
massá tesz a magasztos,feladat végzé- .szemben, és balra, a Söverjessel szemben
sére.
más roham csoport álltak, amelyekhez megint
10. honvéd gyalogezredben rohamszáeadok
Se kicsi, se nagy ne hagyja el a voltak
beosztva.
rokkantak Ügyét. Jusson tazébe rninA
középső
az volt « feladeukiDek Zita kiráiyúénknak a buda- data, hogy az rohamcsoportnhk
ellenséges Vonalakat áttörje éa
vári trónteremben elhangzott moudása: két oldalt felgöngyölítse.
A M gyáros és a Söverjes közt emelkedik
„Logazentebb kötelesaogünk, hogy
méltóan gondolkodjunk a trón és a a meredek, sziklás ,Névve!en Caucs* (1370
ennek meRrobanására A 7. - századot
haza védelmében rokkantá valtakról." meter)
szemelték ki. A szádadnak az eredeti terv
szc-riut már délelőtt 10 óraikor kellett volna
fölfejlődnie és előnyorauinia, hogy 41 Qrakor
í-lérje a kúpot és kitűzze rá a Mezőkövesd
A tű. kir. 10. sz. honvéd gyalogezred az által ajándékozott lobogót, azután támogass»
egész háború alatt minden alkalommal ered- a szomszéd rohamoszlopokat. Porapás agyuményesen harcolt. Ez év márciusában az a és akn-tvetótűzelésűnk pusztító, hatossal volt
nehéz, de dicsőséges feladat hárult rá, hogy az akadályokra, a védelmi állásokra és .maaz Uz é? a Csobános-völgy közt fekvő magas- gukra a védőkre.
latot. a Magyarost a hadászati szempontból
Ez a páratlan tűzhatás annyira -föllelkesíigen fontos keleti én nyugati magaslatokkal tette a rohamcsapatokat, hogy .már valamivel
együtt elragadja az oroszoktól.
11 óra előtt előretörtek.

A Magyaros elfoglalása.

félig lehunyva és azokkal az örök su- adok neki ebből a vízből, hogy oltsa lelkének
A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA:szeme
garat lövelö szemekkel beszélni kezd hozzam : szemját, a melyet a-szenvedések okoztak neki."

„Vidd el az én üzenetemet azoknak, akik
Hzt üzeni uz ur, az Istenember, „az emugyan itt állanak melletted és hozzám is kö- bernek fia."
Bécs, 1917. április. zel, de nem értenek meg még sem. Talán a
A hivők lassan elhagyják az odon dóm
A nagy dóm hajóját lassan gyülekező hi- közelség ép az oka, hogy nem értenek, mert hajóját,' Kimennek a zsibongó utcára és elvevők áhítatos serege lepi el. A gyertyák ügyen- szavam oly hutalman, hogy az csak a nagy gyülnek a mindennapi élet porában, de- minként gyúlnak ki es egyszerre lángot vet vala- távolságok betöltéséra alkalmas. Mond meg denki viit innen magával egy szikrát, egy 'élmennyi csillár, mikor halk szent egyházi zene, nekiek, hogy nagy szotnoru-'ie; töiti el az én tető, egy. vigasztaló carbunkulust, a lélek hidallal vegyitett, zsolozsmája ráza meg 8 gyarló lelkemet érettük és az ő höat-íkcrt, de talál- tét, amely soba ki nem alszik és amely éltet,
emberi lelek alvó húrjait Hozzák a szentséget. janak vigasztalást az én fájdalmaimban, amely vigasztal és eltart
A hatalmas orgona bug, porba hajtott női érettük történt és viseljék a reájuk mért keMert „frtliáraadt* és mi is fel fogunk' 'táfejek könnye hull, hulldogál a dóm evezáza- resztet türelemmel, mert nemsokára eljövök madni
ő benne. Egyszer csak az ablakunkon
és
meghozom
nekiek
a
megváltást.
doBtölgyfa padlójára. Férfit alig látni s ha
lesz
a
derengő hajnal p'rja, de akkóHctkttnk
Mond meg nekiek, ho?y a szenvedésben nasţy örömében
van, az is mind katona, generális, tiszt vagy
felejtsük el hozásámvnni és
közember.
megacélozott erős lélekkel jöjjenek hozzám •é? hálát adni neki, nehogy
bennünket a
Tömjén füst illata tölti meg a levegőt, a én megmutatom nekiek az usur, «melym jar- nuzy megpróbáltatások kihozott
gyehennájábÖl
és újra
pap az oltárnál van mir és segédletével hozza jiinalt,' hogy vigaszíalásr. fulu-j-vuik lelkük faj- visszaadott az Vetnék, az örömnek <és-|;
kezd a szent misézéshez, mikor véletl«nili fel dalmára és pótlást >i vesztesekért nálam galomnak, amelyet oly sokáig nélkülöetQók.nyunézek és látom, hogy a megfeszített Istenem- keressenek, én bizonnyal megadom n<?k
^
lk
Menjünk él akkor ő hozzá és üzenjünk.tjBle
ber, „az embernek na" ép ott van felettem s
Szenvedés csak a földi emberi élet, de
•gyenesen reám néz le. Szomorúan, oly szo- van* egy kiapadhatatlan forrás, amelynek vize a mennyei .atyának, aki ót nekünk -.áldozatul
morúan néz, begy ily szompru talán á Getche- nálatn van éa én megnyitom u frrraWk kút- kűldé és köszöntsük őt a magMKig^q uond" ' ' ' ' ^ ^vr'-Álhrtnj*!
mane kertjében sem lehetett; pedig oţtsirt ia. főjét, hogy abbşn megmoshassa a föld bűnös ván:
pofával
megrakodott
lelkét
z
vándor
és
Inni
Móriéi
Fereae.
Ot tátongó sebe véreik, fején töviskoszoru,

• megfeszített embernél.

J

JLi

aiám.

QB1 K I L A P O K

A Névtoteg CŞIJCS mertnek sziklafalán e.?- nyékről s egysw csak megszólal a székely Molnár .István főhadnagy egy galicziai éjjeli
•őnek kosşfjfefr llóra, előtt 10 perccel bak»;
vállalatról; a külpolitikai helyzetet ismerteti
•térte »z első elţgnsegeş dr^taka^Mj-t, amelv — Bizonyos, fenséges uram. mi sem hittük, Szokolay Komé!, a Zita katonaotthonrM, Szaf-ó
BEM volt szétlője. A jför átjárókat vagdalvahogy valuha eltörülünk onnan csak egy né- István hadnagy a repülőgépki liitásró, Fdeky
mászott, kúszott az ellenséges árok felé.
hányan is élve, olyan veszedelmes hely va'a az. Míklós az Aeró szövetség titkára, Nagy Béla
A Magyafus nyugati lejtőjén hat géppuska József főherceg szívélyesen vett bucsut dr. az elemi testnevelésről, a hadrakelt seregvolt fölállítva é rohamaiáz ad támogatására. derék katonájától, kivel együtt járták a leg- nél való igazságszolgáltatásról .Auditor. stK
Tolcsvai Nagy Barna dr. kaionai tan.icsado
Tizenegy órakér előbbre helyezték az ágyú veszedelmesebb hdlálmerőket.
rovata, a Rendeleti közlönyök tartalma a leg
és aknatüzet A rohamszázadok az egész vofontossabb hirek, vállatok és egyéb kép»k
nalon előretörtek, Az ellenség puska és gépegész sora egészítik ki a változatod tartalmú
KÜLÖNFÉLÉK.
puBkatüzeléssel felelt. Az előbb említett hat
lapot, amelynek előfizetési ára negyedevre
géppuskánk oldalozó tttz alá vette a Névtelen — A királyné nevenapja. Első izhen 6-K;
kiadóhivatala üllői-ut 11. sz. alatt van.
Csúcson dolgozó elenséges géppuskákat és az ülték meg Magyarországon koronás királyusznépfelkelők pótsaemott összegyülekezett tartalékokat. A további
nevenapját, amelyet az iskolákban leje.—AzAlkalmatlan
1867
évtől
1871
évig bezárólag szümunka aztán g\orsau ment. A Névtelen Csú- szonyunk
megtartottak. Nem puszta hivatalost ünnep letett, valamint az 1893-1867
születésű
cson vitéz rohamjárőrök két ellenséges gép- is
ez, hanem annak a szeretetnek megnyi- törlendőnek, vagy mindenneműévinépfelkelési
puskával harcoltak. Az egyik géppuska legény- volt
is, amelyet a háború súlyos napjaalkalmatlannak nyilvánított én eddig
sége elismerésre méltó vitézséggel kitartott, latkozása
iban Zita királyné jószívűségének tettekben szolgálatra
amíg az utólsó szál embert is megölték kézi- megnyilvánuló érzése különösen fel tudott a szomlén való megjelenés alól felmentet ösznépfelkelésre kötelezettek pótszemléje
gránátjaink.
kelteni a-nemzet lelkében. Vajha már a béke- szes
C^ikvárraegyében
a következő helyekon és
angyalának
előző
ünnepét
jelentette
volna;
A. Névtelen Csuca megszállásával egyidenapokon
lesz
megtartva:
A gyergyószentmikjűleg a középső robaigcspport áttörte a Ma- végét a gyűlölség marcangoló dulásának.
lósi
járásban
Gyergyószontmiklóson
május 7
gyaros-magaslat oros* állásait, játszva megés
8
án,
a
szépvizi
járásban
Szépvizen
—
Előleget
kapnak
a
hadikárosultak.
tört mjnden ellenállást, a géppuskákat es Kapcsolatban a kárfelvételi bizottságok mű- lO én'a felcBiki járásban Csiksze-redan május
május
aknavetőket leszerelte.
ködésével és a kársegélyek kiutalásával, ille- 12 éa 14-én, a kászonalcsiki járásban CsikAz a rehamoszlop, amelynek a Magyaros- tékes helyről a következőkről értesülünk: Mi- szentmártonon május 16-án, Csíkszereda vától keletre fekvő 1286-os magaslatot, kellett dőn Sándor János belűgyminister Csíkszeredára rosban május 12-én, Gyergyószentmiklős váelfoglalnia, ellenséges oldalozó tűz miatt át is ellátogatott, egyik legfőbb célja az volt, rosban irfájus 7 én, mindenütt délelőtt 8 órától
meneti! eg nehéz helyzetbe került, amíg a gép-hogy tájékozódjék a kárfelvételi bizottságok kezdődőleg.
puskatűzzel támogatott robainjárórök fel nem működéséről, megsürgesse a munkát és megKiküldés. A kereskedelemügyi minisgöngyölték az ellenséges vonalul, foglyul ejtve adja az inici«tivát arra, hogy az egyes váró ter —
Donner
Kornél marosvásárhelyi iparfelüegész-állományát.
Bok és helységek minél előbb felvegyék a gyelő helyett Ceikvárinegye hadikárfelvevő biLegkeményebb munkája egy a Lapos-cso- már rendelkezésre álló összegeket, a melyek
Jesch László gépészmérnök, szeporthoz beosztott századnak volt, Kindl had- bői, a méltányosság szerint, az iuvázió általi zottságaiba
gedi felsőipariskolai tanárt küldötte ki.
nagy parancsnoksága alatt, mert az -ellenség károsodásuk következtében létérdekükben meg— Adakozás. Kórodi István keresdi csenUt az utólBŐ leheletig védekezett. A század támadott egyének, addig is, mig káruk szaná- dórórmester
2 koronát küldött a csiki h.idiármégis áttörte sz állásokat, nehéz kézigránát- lására kerül a sor, erre Begélyelőleget kap- vák javára, mely
összeget Csikvarmegje árharcból leküzdötte; az oroszokat, elzsákmá- janak. Ezeknek a segély-előlegeknek a kiuta- vaszékéhez juttattuk.
nyolta a. géppuskákat és. az. árok életben ma- lása ma már csak tisztán az adminisztrációs
radt .embereit elfogta. Ekkor történt az, hogy előmunkálatok elvégzésén múlik. A kormányt , — Kitüntetés. A király hatolykai Pap
Biţ0 zászlós, egyik rohamjárőr parapcsnoka, a leglí berálisabb szempontok irányítják a kár- Árpád cs. és kir. utászszazadosuak, a II. hadmegsebesüli. Mikor, emberei hozzásiettek, hogy térítés megadásánál, a melynél főleg a segé- sereg lovassága műszaki referensének, a dubekötözzek, a?zgl hántotta el őket: „Előre lyezendő vagyoni viszonyai és a szenvedett nai átkelés körül szerzett érdemeiért és a
fiak! Első a kötelesség 1"
kárnak az illető egzisztenciájára való befo- harctéren tanusitott vitéz és eredményes ma-

gatartásáért a III. o. vaskorona-rendet a karÁz Agrár Takarékpénztár csík- dokkal adományozta.
József főherceg a menekültek szeredai
— AB AlC8iki Bank R. T. visszatért
fiókintézete folyó evi Csikszentmártonra
és működését rendes székáprilis hó 25 én jnüködéset is- helyén újból megkezdette.
Az. egézz ország nagy örömmel vette tudo-mét megkezdette.,
— A biróség köréből. A király Nagy
másul, hogy • keleti frontnak királyunk trón— Kinevezés. Az igaiságügyminister a Mózes kovásznai járásbíróság) jegyzőt a csíkralépésével megüresedett főparancsnokságátcsíkszeredai munkásbiztositáai választott bí- szeredai törvényszékhez, dr. Bocskor Árpád
József kir. herceg, a legmagyarabb Habsburg róság elnökévé Bocskor A utal csíkszeredai erzsébetvárosi tőrvényszéki jegyzőt a marosvette át Erdély felszabadításának diadala Ká- törvényszéki bírót, három év tartamára kine- Hlyei járásbírósághoz albirókká nevezte ki.
roly király hadvezéri nevéhez fűződik s kü- vezte.
— Katonai- kinevezés. Finta József volt
IQqŞaen a mi .örömünk nagy,, hogy a magyar — üadikárok tárgyalása, Több oldalhat^r, védelme, annak a főhercegnek kezébe rólfigyelmeztetnek, hogy a hadikárok tárgya- hadapródjelölt őrmestert a brassói 24. népfölkerült, aki a magyarsággal épp olyan bensó- lása nem a kívánt gyorsasággal folyik, holott keló parancsnokság nyilvántartásában népfelséges Bţereteţtel foroţt össze, mint nagyapja, egész Erdélyben Csikmegyében kezdődött meg kelő zászlóssá nevezték ki.
a, legendás hirU József, nádor és édesapja, Jó- legkésőbben az eljárás. Ma is még csak Csíkzsef főherceg.
szereda városban foly az eljárás, naponként
József kir. herceg ebben a háborúban is alig 3-4 órát. Az egyes ügyek kifogástalanul Sz. 70-917.
minden alkalmat megragadott arra, hogy a tárgyaltatnak le, de a napi munkaidő kevés.
magyarság iránti megértő szeretetének kife- Ily nagyfontosságú; ügyre naponként legalább
Árverési hirdetmény.
jezést-adjon. Erre bő alkalma nyílt az olasz is 6 7 órát kell szentelnie a bizottságnak és
Csikdelne község közbirtokossága
fronţon, ahol a magyar alföld nagyszerű fiai pedig ugy, hogy. délelőtt, délután tárgyalások
csodákat, müveitek az ó vezérlete alatt.
tartassanak. Ma a helyzet az. hogy egy napon közhírré teszi, hogy a közbirtokosság
József-főherceg a keleti frontra kerülvén, csak 10—12 ügyet tárgyalnak, le és vasárnap tulajdonát képező Bálintsorka Felsót,öltöbbször körutat tett a front mögötti mngyaţ indokolatlan szünet van. Felette kívánatos gyes II. R 300 hold, 100 kor. és Borvárosokban és községekben- Pár nappal eze-> volna, ba az eljárás, a belügyministernek a dahavas Csikcaomortân II. K. 470 hold
lőtt — mint tudósítónk jelenti — József kir. helyszínén kifejezett nyomatékos óhajához
heroeg Auguszta. hercagasszony társaságában képest, jóval több napi munkaidőt ölelne fel, erdőslegelő 300 korona kikiáltási ármeglátogatta a marosvásárhelyi menekült tá- mert akkor az eredmény kétszeres, sót há- ban f. évi május 10-én d. e. 9" órakor
bftsr- ^0JSt\lkţ»S.tt.^olJţ%k, dr. .Ror.pemUKi>.,Ele- romszoros lenne R-mélj\)k, bogy a legkpze C?ikd<4ne község- hivata)08 báeánál 1947
Itibbi napok meghozzák a várt ki-dvezó vál- ev uyári
őszi legeltetésre bérbe
mérné és dr. Beraády György főispún
tozást,
annál is inkább, im-rt helyettesekről is ndfclik*
A főhercegi pár több mint ötnegyed órát gondoskodás
történt
töltött a menekültek között. Csaknem valalyása leBz az irányadó.

Az árverési feltételek birtokossági
mennyijiket kikérdezték állapotukról s melegen — A felmentés iránti kérelmeket a
érdeklődtek sorsuk iránt. Szeretettel nyújtottak legújabb honvédelmi ministeri rendelet ezerínt elnöknél megtekinthetők.
ezután , nem írásban, hanem a polgármesterek! Csikdelne, 1917. április 29.
vigaszt a csüggedóknek.
A fenségei pár meglátogatta * menekültek nél és főszolgabíróknál. szóval kell előterjeszkórházát íz s a betegekkel hosszasabban el- teni. Mindennemű felmentés megadása vagy Zöld Antal,
Birta Károly,
engedélyezésére a honvédelmi minister lesz
beszélgettek.
b. jegyző.
b. elnök
A látogatás rorreodjében a kórházban ta- jogosult.
—
Uj
sáróra
A
belűgyminister
a
kávélálták. Jakáb Bálint 22 éves gyergyóalfalvi
rokkant katonát kl részt vett a doberdói nagy házak és éttermek esti, záróráját május 1-től
küzdelemben. József főherceg melegen érdeke egy órával meghosszabbította vagyis 11 óra
lődött á vité» 82 Ő8 baka soréa felől • többhelyett 12 órában állapította meg.
csíkszeredai
— Az ÖBSzea katonatiszteket igen kö
kérdést intézett hozzá
érdekli az a nagy lontosBágu -.rendelet,
kereskedő
Dr.Bemády György főispán megkérdezte zelról
amely a sebesült vagy hadirokkant tisztek
a rokka** katonát, hogy tudja-e, kivel beszél ?(tisztjelöltek)
üzletét
Apaffl
Mihály-utcza
előléptetési szabályzatának mó— Hogyne tudnám — felelt a rokkant dosításáról szól és amely egész terjedelmében
19. szám alatt (Pototzky.Márkatona nagy örömmel — hfszen a fenséges, (a hatályokon kivttl helyezett régi szöveggel)
ton ur házában) megnyitotta.
ttrjtt jól ismerem, igen sokszor láttam a Do-ma jelent meg a Külügy Hadügy legújabb
berdón a legveszélyesebb helyeken járni-kelni. számában. Fennállásának e bó 26-án. mult Ablaküvegezést elfogad mérsékelt árban.
József főherceg még hosszasabban elbeszél harmadik évfordulójára tekint vissza a Kü3-3
getett a dpherdói hőssel a helyszíni esetné- lügy Iţadttgy vezető cikke. írtak a lapba:
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