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A mult igazságtalanságai.

lelki és gazdisági pusztítást végzett a csatolt
• örületeken ez az elvétett másfelévlizedeB büntető ekeip^dcíó. Kz, amely elvájta az orszíg
utjsinkur, koldusbotra juttatta virágzó ipari
de'üaket, megsemmisítette a polgári gondolkozás legerőaebb végvárát a kisiparosságot, megölte hitvallásos iskoláinkkal és üldözött egyházunkkal a krisztusi alapon való nevelés biztonságát, értelmetlenné és oktalanná tette a polgárok egyetemében az életet, elérhetetlennek
a családot éa bizonytalanná mindenki számára
a holnapi napot.
He'yes, ha kéaőn jött is, hogy a liberális
pírt beismeri múltjának ezt a veszedelmes
hibáját. Bizonyos, bogy az állami élet legfontosabb sarktétele az egyformán osztó igazságos
ság. Bnélkül megrendül az az alap, amely épit.
Az igazságtalanság megfojtja az építő lendületet. Az ország nép.-it bizalmatlanná teszi.
Igazságot, a mult hibáinak sürgős jóvátételét várja ez a nép, hogy dolgozhasson az
egyenlősége és értékei megbecsülésének bizto
silásával az ország ki'á'ásoBabb jövőjéért.

41 mim
•lASaatéa! ál:
Egéaa évra
Lal 160
Félévre
, SXNegyedévre
, 4!).líalföldre egy évra , 440.Hlrdetéal dijak a legoloadbban azimlttatnak,
Kéalralok nem adatnak vlaata
Nyílttéri kOaleményak
Alja aoronklnt Lal 23.—
Maglalaalk minden vaaárnap

Teljesedésben a por és hamn végzete.
POLITIKAI, K Ö Z G A Z D A S A G I Í S T A R S A D A L M I Minden
HETILAP.
(Szt. F e r e n c n a p j á j a . )
éjjel vörös a nyugati égbolt. Mikor a

Azors?ág egyik legnigyobb politikai pirtja,
a liberális p in központi bizoltaága elkészítette
az uj programját. Mult vasárnap nyilvánosságra
hoz'a azt.
Eanek a kormányzási programnak egyik
pontja többek között a kővetkezőket tartalmazza : „ A mult igazságtalanságainak jóvátétele
a csatolt területeken."
Teh<U tizenöt esztendő után egy hang méga elismeri, hogy igazságtalanságok történték
i't velünk. Éppen a liberális párt ismeri ba
tévedését, amely a múltban több rendben Un
a kormánykeréknél. Azalatt mindenkor udato
sin kijuttatta neküak a fájdalmas ós megszégyenítő igazságtalanságok sorozatát.
Llm milyen biztosad, pontosan tud ma
arról, hogy a csatolt országrészek elnyomottad,
nyomorultak voltak mind a mai napig. A többség! nemzet vé kes könnyelműséggel és félté
keoyseggel ráfeküdt másfél évtized abtt ezen
területik ku'turáln, gazdisági életére. Züllesztette, nyomorgatta éB minden intézkedésével
lia'álra ítélte azokat a terü'eteket, amelyek HÜ
uj romániának leg ;rtékesebb réezeit képeltél,.
MÜ elismeri mindezeket a lövid áló. bUnös
tévedéseket. ígéri, hogy a mu't h.bsit korri
gáiní fogja. Bünbáoóan kormányzási programba
Ciotnsgjîj» a v'-gzetea nagy hibfit éa ezzel
elintézettnek véli minden trBg diánknak föokát.
A mult igazság a'anaágairól, foitogütásairól,
rosezindu'atu elfogultságairól mennyt ordított
a csatolt területek népe. Az adóztatástól kezdve
az uto.só vasúti bakter mind-nnapi kenyeréig
ig-tzaágtalan, megalázó és felháborító volt az
együtt eltöltött másfél évtized minden pillaData.
Nagy elégtétel ma számunkra, hogy m<ndezt elismeri az országnak egyik legnagyobb
tiiu'tu politikai pártja. Megdöbbentő valösAg ez
a gyáazos rehabilitálás, amely ország vilíg
niőtt igazolja a mi évtizedeB szenvedéseinknek,
m gifülönböztetPtt bánásmid alatt sorvadó pa
naszainknak valódiságát.
L^het, hogy a liberális párt csak most jött
rá arra, hogy a mu tban igazságtalanságok tör
téntek ezen a földterületen. Mi azonban Baját
bőrUnkön éreztük, naponként tapasztaltuk. A
bölcsőben ringó gyermektől minden egyede e
népnek keserűen látta a ma beismert tévedésnek tragédiáé következményeit.
Megállapíthatjuk ma azt is, hogy az országra
következett nohéz válságok oka t'ppen ebből
az igazságtalan múltból indult el. Abból, amely
pusztulásra ítélt minket. Túlin tudatos féltékeny
Bégből, talán jóindu'atu tévedésből. De mindenei tetro igaz éj egész haldokló gazdasági életünk
bizonyítja, hogy iparunkkal, kereskedelmünkkel,
eg4az gazdasági világunkkal vissza sülyedtünk
évszázadokat, amiatt az igazságtalan nu t miatt,
amely minden támogatást megvont tőlünk.
Minek részletezzük ezt a keserű multat.
Ma már nem tagadják, hogy igaz volt. Adókat
Szettünk és fizetünk olyan mértéktelen és igazságtalan alapon, aminőt el sem tud képzelni a
nem caatolt területek lakósaága. Pokolian meg
nyomorított élete volt mindenkinek, aki el nem
menekült ideje korán a kíméletesebb regáti
atmoszférába. Rokkant, hadiözvegy szenved ma
ÍH, mert egy lelketlenül igazságtalan szellem
bünteti a csatolt területeket. Nyelvvizsga, soha
v^get nem érő kellemetlenkedés minden itt
élő polgárral szemben az élete minden meg
nyilatkozásában ez az a jóváteendő mult, amit
a liberális párt emleget s amelybe ma belepusz
tu'tunk valamennyien.
Istenem, van-e fogalma ennek a későn
felkapcsolt prog'ammpontnak arról, bogy miiyen

vacsoracsillag jó magaara emelkedik, ez a tüzes nyugati pirosság ellepi ez eget Ablakom a Budavárára
néz es sokszor állapítottam meg, hogy a Budavára
lángokban áll. MáBkor Erdély tüzeinek képzeitem a
medgyeBi földgázégéBt és azzal hajtottam pihenőre fejemet, hogy Erdély ég.
Titokzatos földalatti tüzek gyulladnak. Erdély ég.
A természettudósok érthetnek hozzá, adhatnak megnyugtató magyarázatokat, azt azonban nem tagadhatjak, hogy sok millió értek pusztul el és lesz értektelen
hamuvá. H i Erddly értékei pusztulnak, akkor folyton
szegényebbek vajyuok. Hiába piroslik a nyugati égalj,
tündéri tüzjáték mellett teljesedik rajtunk a por és
hamu végzete.
Hegyeken, völgyeken, havasokon és folyamágyakon
tu\ az emberek sóhajtozva hajtják pihenőre fáradt
fejüket. Bak minden pusztul és nem tudjuk mi marad
meg a múltból és hogy ragaBzkodhatunk-e örökséghez,
melyet a magunkénak mondhaiusk. Mi is iehet az, ami
szigorúan hozzátartozik az, ember lényegéhez, melyet
tőle elvenni nem lehet. Érzésvilágunk, belső önmagunk, lelkilt meretünk. Hitünk, bizodalmunk, vágyakozaeunk lákktüzc. Ez jótékony tüz, mint az oltárok
öröLmécsesenek lángja. Erdély fölött lobbot vet a legklasszikusabb történelmi világ örökmécse. Nemcsak a
gyergyói hegyektől az egész Miro minte éB a Cserna
völgye, hanem a Hargitán tul a cai ki medencs és a két
Sjm yóiegy. Azt lehetne moadani, hogy Hunyad vára
Oktcbjr bó 8 án (vasárnap) délután '/,4 órai és a Siinlyóbogy ma is állandó összekötetésben vankezdettel Ni'gy látván a budapesti Liszt Ferenc nak egymással. E beszélgetnek, emlékeznek, nagyon
zeneművészeti főiskola ezévben végzett nagytehet- gazdag emlékekből élnek. A történelmi materializmust
ségű oki. zenetanára, a csiksomlj ói kegytemplom- sohaBem fogadhatjuk el életnovelőnek, mert Bmeddig
ban hangversenyt rendez, az orgona a lup javára. piros a szlvüok vére, addig a szeretet nehézkedési törA tökéletes művészetet képviselő műsorban közre vényének kell engedelmeskednünk.
műkődnek Vákár llu urleány (orgona), dr. Boga
Az októberi naplemente bíboros, majd ezüstös féLajos fögimn. tanár (viola). Lörincz Géza (11. hogedü), Boga László (oello) és Ft. Jakab Lajos nye a lugmlsztlkusabb. Valóságokat mutat erdőn, mezóo, domboldalon. A természet elvégzett munkáját.
(orgona) urak.
Teljesítményt, mely nem költészet, hanem történelem,
MŰSOR:
ilyen történelem éB valóság, hogy a törökverő nagy
1. Beethoven: Szonáta (cis moll) I. tétel. Orgonán Hunyadi János ea kebalbarátji Kipisztrán János megjelentek Csiksom'yón, hogy a ferenceseknek ünnepélyeelőadja Fr. Jakab Lajos.
i n átadják az uj csíki kolostort. Hunyadi a guber2. Schubert: Qaartett (op 168). Allegro ma non nátor, f 'jadalmi bőkezűséggel építtette a csiksomlyói
troppo; Andante sostenuto. Nagy—Lőrinci— kolostort, mini a szákuiy kultura, jövő és fejlődés erős
várát. Eanok a nagy em ieraok eszményi meglátása
Dr. Boga—Boga vonósnégyes.
3. Bach: Air. Hegedűn előadja Nagy István. Orgo- volt. Nemcsak családjába ekelódött bele a szentterenci
eszmhanem a népi gondolat és életirány Istápolására
nán kiséri Vákár llu.
udaállitotta a franciskánu tokát. A nép meghitt barátait.
4. Haydn vonósnégyesekből;
Largó assai, Largo. Közép urópa életében, gondjaiban és aggodalmaiban,
mint ntgyoa érdekes tünemény ott volt már János
Nagy—Lőrinci—Dr.
Boga—Boga.
5. Popper D ; Ballada. Csellón előadja Boga László. barát, a nagy Kapisztrán, nem csoda, ha olyan nagy
áilamfjiflu es koranak legnagyobb embere, mint HuOrgonán kiséri Vákár llu.
nyadi, kebelb^rátjának és t-astvórének fogadta ól.
6. Haydn vonósnégyesekből: Adagio; Adagio non
I<y jünnek szoros vonatkozásba Hunyadi és Kalento. Nagy— Lőrinoz—Dr. Boga—Boga.
pisztrán Erdéllyel, egymAasal, Szent Ferenccel és az
7. Leolair: Le tömbeau. Hegedűn előadja Nagy erdelyl franciHkáalzmussal.
István, orgonán kíséri Vákár llu.
*
Az erdélyi fereocja eszme bölcsőjeCslksomlyó.
8. Villbac: O Sanctissima. Orgonán Fr. Jakab Hunyadi J.tnos látta és akarta igy. A történelmi fejlődés utján nagy embernek keze és iránymutatása dolLajos.
gozik. Hunyadi János azért nagy ember, mert a jövőbe
nézve fdlismerta a holyzetet 6a a székely fajta nem= Qyarfas Elemer a oziki lakolaaérelmek- zAtvedalmi és ku'turálla súlypontjának alapot keresett.
kel Qusti miniaater előtt. Az iskolaév megnyitá- Tobát olyan helyet, mely vallási és erkölcsi, faji éa
«zempoatból megfeleljen történelmi és gondsával kapcsolatos névelemzesl és beiratás,' panaszok nemzeti
visalésszeril hivatásának. Hunyadi János nem alkalmi
ezévben is általánosak voltak. Helyenként a szokásos és
alkalmazkodó politikus volt, hanem komoly éa szent
méreteket felül is multák. Qyárfás Elemér csíki Bze ember.
Ktpi9*trán barátja, a kereszténység védelmenátor és Ltár Ferenc képviselő aítp.ember hó 29-en zője. C lilisomlyón
a székelyek Midonnája, a csíki Máfelkeresték Gustl közoktatásügyi minisztert, bogy sze- ria köré csoportosult
a ftjl hit és bizalom már abban
mélyesen beszéljék meg a kisebbaégi oktatás ellen az időben. Huayadl tehát
látta, hogy kelet ós nyugat
ismét fellángolt oktalan harcot. E panaszolták azokat felé
C liksomlyót kell beállítani, mint bevehetetlen váa kiszámíthatatlan zaklatásokat, amelyeknek célja a rat, msly
száiadikra hirdesse a aaékely nép nemseti
bitvalláaos Iskolák olnéptelenitéBe. A névelemzést, a összetartozását, erűjét és blaodalmát.
belratásl erőszakoskodásokat, a tantermek köbtartalHunyadi elgondolásában Cilkaomlyó aa erdélyi
mával való állandó molesztálását, a 14°/o oa iskolaadóból való igazságtalan részesedést. Különösen ki- ferences eszme hordozója, kulturmisaaiójánakfejedelme
hangsúlyozták, hogy Csit megyében minden miniszteri kell legyen. Mint a pompeji Madonna az olaszok szeigAret dacára egyre elsorvadnak az állami Iskolák mében. Mögötte háborog a Vezúv, előtte tombol B tenmagyar tagozatai ls, miután ezen Iskoláknál a tanítók ger. Ét az uj Pompeji áll. A béke, csönd, nyugalom
nem tudoak magyarul. Az uj tanitói kinevezéseknél és biztonság kiváltságos helye. Az erdélyi franclakánlaIs egy pár van csak mtgyar. Magem'ltette dr. Qyárfás mus Szent Ferenc nyomában történelmi követkeaeteaElemér Qustl miniszternek a calkl óvóda sérelmet. ség. Bscsületea hűség az Igazságokhoz. Ezt hirdeti
Amig Erdély máa vármegyéiben alig van néhány óvóda, Somlyó hegye és a kéttornyú nagy templom. Feléja
addig Cslkmegyének egyetlen rendelettel 43 óvódat Irányul az 0 t, Maros, a két Küküllő mea te, Parké éa
varrtak a nyakába. Etek aa óvónők egyike sem beszéli Bskecs a'járói a törhetetlen nagy blaalom. Sok kl nem
a gy< rmekek anyanyelvét, aminek következtében el f jjízhetó gondolat, mlot imádság, bit, mint reménység,
Bem képzelhető eredményes munka. — Qyárfás B emér vágyakozáB, mint erő. Századokon át ott élt aépe köszenátor a miniszteri megbeszéléstől azzal az érzóssei zött a ferancss barát. Msgszokta szegénységét s igénytávozott, bogy állandó felvllágotltó nm-tkára és a Bé- telenségét és közvetlenségét. Együtt halt meg vele a
relmek folytonos adatszerű feltárására van Baükség, a harcokban és elment vele fogságba, mikor a tatárok
e'hurcolták. Vigasztalója volt minden saenvedéaelbao.
kívánt eredmény elérése érdekében.

A csitsomiyói templomi hangverseny műsora.

t-ik óllal.

CSIKI

LAPOK

41

Tanítója tudatlaaságában. Cilksomlyó sze'leml Irányi megcsúfolására aa egész szervezet lejáratáBára és megAz állatok védelméért.
tála, költészetinek varázshatalma, nagy tényezó a utáltatáBára rendeakedjék be.
Es
la
olyan easme, amire igen kevesen gondolSzékelység történelmében. Egéss Erdély történelmében.
Lehet a fegydlem tartásnak rátosl módja egy
Templomi népénekek és énekes balladák Innen Indul- őrmesteri agynak elképzelése. A kisebb Intelligenciájú nak a mai zavaros Időkben, amikor a teremtés korotak el a nép ajkára. Papok és kántorok ebből a tüz- ember természete könnyen sodorja gazdáját a hata- nája elvadu'tságban ÓB gyilkolást, blnzásl őrületben
csomóból nyerték világosságukat. Páratlan nagy lélek- lomban való kéjelgés felé. Di éppen est várjuk, hogy tulteaz a legvadabb vadállaton Is. Érdekes vélet'en,
vándorlás Indult Hunyadival nyngat f-lé, mely még ma aaok, akik iskolázott lelkülettel és magasabb látókörrel hogy épp9n most vetődik fel a kérdés, amikor a mi
ls tart. Kaplsztrán János tttzeB lelkesedése, Kájonl állanak a parancsnoki bidon, torion fogják Idejében szűkebb hazánkban egymás után érkeznek a hirek a
atya nagy tudása és zenei lángelméje kísérik eat a a kilengéseket. Kötelességből és annak a szervezet-' m-glilnzott, véresre, cjfettá vert kulturemberek testilelki megaláztatásáról. Pedig a külföldön, különösen
menetet, mely föltétlen lelki kulturát terjeszt éa tör- nek érdekeiből, amelynek élén állanak.
az északi és nyugati á'lamokban régóta ápolt kérdés
ténelmet rajzol a népek életében.
Komolyan biBBzük és várjuk tehát, hogv alábbiak- az állatok védelme. Egyre-más» alakulnak az állatElmondhatjuk, bogy Hunyadival, KaplBstránnal, P. ban feltárandó panasiunkat megéró n, jólndu atusn védő egveBÜletek, melyeknek propagandája országokra
Tomorl Pállal Szent Ferenc járt Itt Erdélyben. Es jár fe fogja a szárnyparancsnokBág a elégtételt Biolgált-it kiterjed As állatokkal való bánásmódra figyelmeztető
ma IB. Szociális.fejlődés, gazdasági és erkölcsi kultura Olyant, amilyent megkíván ennek a megdöbben'ó rákosi táblácskáikat ott látjuk mindan forgalmasabb helyen
el Bem képzelhető nélküle. Á péns és anyag, a tulaj- caendőrbrutálitásnak borzalma.
és munkájuk már annyira e'.őre haladt, hogy az álladon éa szellemi kincs el Bem képzelhető az ő tanítása
A rákosi CBendórórs parancsnoka miután farkas mokat le befo'yásolnl tudják aB állatvédelem colját
nélkül. Ma 1B a legnagyobb világkérdések ütközőjében kutyájával halálra rémíti a gyermekeket éB a felnőtte- szolgáló reformok létesítésében.
áll a Poverelló, hogy tanácsot adjon a kételkedő és ket; miután korbácsos elégtételeket szerez hűséges
Eţyea országokban a rendőri közsgek figyelme
kapkodó modern embernek.
állatját ártatlan szórakozása közben esetleg érhető éa hlvatáaa az állBtokkal való bánásmódra ÍB kiterjed,
A ferences eszme képviselői ma 1b emberek. Er- bántódásaiért; miután égő harisnya zsinórokat nyelet le a növényvédelem pedig szinte m'ndenütt álta'átOB. Az
délyi hivatásunk nagyon nebéa és eléggé kritikus. Tör- «sokkal a polgártársaival, akiknek élet- és vagyonbiz- erdők, kulturparkok megnylrháláf a, megcsonkiláfa sziténelmi küldetésünk Ismeretes. N igyon érezzük, hogy tonságára kellene vigyáznia, ez a rákosi csendőr gorúan tilos m^denütt és BulyOB büntetésekkel jár.
a történelmi Szent Ferencnek ma 1B itt kell járnia ő'mester ujabban szörnyű állatlasságra vetemedett.
Az egyes államok állatvédő egveBÜletei nemzetközöttünk. Az egéBZBégeB franciskánuBban. Építőmunkát
Először meghurcolt éa megllnio'.t egy védtelen
állatvédelmi FzövetFéget ÍB létesítettek, mely minkell végeznünk. Embereket kell vigasztalnunk Sirni a OrngabBzonyt. Ctupán azért, mert egy kényszervágás közi
évben kor gr sszust tart, ahol PB állatvédelem
Bírókkal és szenvedni a BBenvedókkel. Bzent Ferenc folytán kihopsázott állatnak a hu iát a szomtzédok és den
e'őhaladáBát a kiküldött delegátusok
nagy lelke nélkül óriási föladatainkat nem o'dhatjuk Ismerősök között régi hengeralaku .magyar" su'yokkbl problémájának
és egyöntetűvé igyekeznek tenni BZ
meg.
P. Tréfán L'-onárd. mérte ki. Amiért nem használt szögletes .román megtárgyalják
ezlránju munkát, a propaganda kifejtéaére p< dig nemsu'yokai". azért sz őtm<ster az Idős asszonyt az őr^re zetközi segélyalapot létesít'ttek. Az eszme Angliából
kisérte Később odakísérte a munkából hazatéió fiát indu't kl én Mi-is M >rgaret Fordnak, az angol állatO. S. o. — H A R G I T A
Bartalls Dénesfl «tal gazdálkodót is. Amitor ez meg- védelem m^galApitójának kerd^méEyezéBére annyira
barátságos mérkőzésé
jegyezte, bogy „kár volt öreg édesanyámat Ilyen semmi- eredménnyel j <rt, hogy ma már — kisebb nagyobb
ugy megkínozol', akkor következett az őrmester számban — minden országban vannak állatvédő egyeoktóber 8-án d. u. 2 óra, Csíkszeredán. ségért
ur. A fi ital göröcsfalvl gazdát ütni, öklözni kezdte sületek, amelyeknek szerveiő ÓB propagáló n.uckája
Véglgverte a legelképzelhetetlenebb módon. A pincébe állrndósn folyik. A nemzetközi állatvédelmi szövetjég
zárta. O t tovább kirótta.
propagandanapot 1B á''ap''ott m°g. amely napon vi'ágNyilt levél

a csíkszeredai csendórszárny
parancsnoksághoz.
Csikrákos csendőrőrmeBterének durva, a községei
lakósságát megalázó és állandó rettegésben tartó magatartását lapunk IB számtalanszor panaBZ tárgyává tette.
Igyekeztünk a nyomtatott betű tárgyilagos kötelességével támigatoi a esendőtparancsnokságot, amikor
felhívtuk a figyelmét a rákosi őrsparancsnok hatalmas
kodó, kiBÍstent játszó és semmi felettrB hatóságtól

N-m folytatjuk. Az őrmester kezéb<n Birtalis szerte n őadásokat tartottak az állatok véde'méről. a
sereg szaksszvezetői rangig emelkedett lator íj», a ságba here' hurcálba bel» kátu'ó ember figye'mét
egy pillanatra fi hivjá'-t a körü.ötte élő és tőle is minráVoBl csendórőrmester kefében végig Fztnudie at den
szenvedést, nyomorúságot elviselő Forstársra. az
emberi mefc^ufotatá') mirden borzalmát.
álUtm. Arra az álls'ra, amelyben több érzés, rugaszA borzalmak leirását taria'maEÓ levél attól fél, kodis é-i hll-iég v.nn az ember iránt, mint amennyi
hogy am^mtiben azt nylivároFsáf ra hoztuk, akkor a felebará'i szeretet van a kapzsi érdekek BzolgálatábBn
rákosi csendőrőrmetter, mind-n életnek éB báláinak álló emberekben egymás iránt.
ura, szörnyű bosszul fog állt ni.

Dénes 27 éves Bzékely gazda, a román királyi hr.d velük va'ó jobb bánásmódról és a n>ip< robotba, fá u't-

Ezzel mindent megmoedtu^k nz őrmeHtc r ur m"nnem tartó elblaakodottságára.
talitásnról. Brrtlommal kérjük a nzárnypararcSDoksá
Lehetetlen, hogy a szárn}parancsnokság ne tudna got. hozy sürgőin vizsgá ja ki az ügvet éB elégtetelt
az őrmdBter ur farkas ku yájáról.r Az erdélyi et-j'ó ÓB szolgáltasson. Ne nekünk, ne a rcf ghu'co't emberi
Csikmegye közvéleménye már :o kig van ezzel a meg- méltóságnak, hanem a est ndőrBég telintélyének éa
fdkezhetetlna vadálattal, amely szabadon járva garáz- nevének.
dálkodik. Qyermek és feloőtt testi épségét veszélyezBtrtalÍB DAnefsel ped'g ezt közöljük, bogy ne
teti gazdájával igyütt Annak di cárB, hopy (i nd fé'jen BZ őrmester haragjától. M»g a törvény és a rend
a rákosi együttesnek legutóbb ls egy felháborító botrá- itt az ur. Niki Igenis kötelességet, bogy gvRlá?a'os
nyát közöltük a p'iranc-motbéggel, c>-odalett B, begy szenvedéséről és meithurcoláeáról ludorrást szerezzesemmi Intézkedés nem történik részéről rák osl alanto- nek az őrmester urnák fe'BŐbb hatóság i, valamint
sának megfékezésére. Azóta Is szerkesztőségünk foly- ennek a vármegyének minden balósága.
tonos panaszokat kap. Szinte állandó rovatot vezethetH'HSÍÜIC, hogy ezt m gérti a esendő szárnynénk Csikrákoa őrmesteréről es kutyájáról. N m teez- parancsnoksága éB elrettentő büntetéssel vetzi ele j -t
Bzük a csendőri szervezet jónevéntk éB a jóízlésnt-k a rátost őrmeat-r tűrhetetlen garázdálkrdásénak.
érdekében.
Ai őrmester urnák prdig csak apnylt, bogy
Ami azonban ujabban Oöröcsfalván történt októ- amennyiben nem tart közvetlen felettes parare<DO1Tber hó 3 án délután pontosan félőt órakor, BZ már ságátói, amennyiben tovább folytatja megengedhetetlen
engedelmet kérünk aUrţoi orvoelást éa példás bünte- hóhér munkáját, akkor gondoBlrdás történik, hogy a
tést Idényei.
vármegye Lépvise őiés Fzenátorai a miniszterelnöknek,
E'mondjuk rendre. Csupán annyi bevezetést irunk a helügymlnlsz'i rrek s ba kell a parlament plenttmáelébe, hogy a csendőrség szervezetének tekintélye, nak védelmét kérjék megfékezhetetlen ura mával
aa emberi méltósár, a rend, a törvényesség, a függe- szemben.
lem és kultura nevében kérünk. Arra kérjük a CHendőrBsárnyunknek különben jól Ismert és tcirden krpcso— E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tlsitelettel kérjük,
latunkben hivatása magaslatin árénak blzcnyult pa- hogy akik elöflaetéal hátralékaikat még nem egyenlítetrancsnokságát, bogy ne tlirje tovább a rákoFl tulkppá- ték kl, aat postafordultával aalveakedjenek beküldeni,
BoVat. Utóvégre n> m érdek egyfelé si m az, bogy ellenesetben lapunk tovább küldését kénytelenek lessünk
egyetlen embere naponként a polgárok rlmitésére, he*pOnretiil.

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Októberi szinek és hangulatok.
őszi vonatosáé a vadvirágos GylmeBvö'gyöo.
Madéfalva. Uj nevén : Patru R ,res. Csikmegye
egyetlen vasúti elágazási gócpontja. Itt kell át-zállnl
Q/lmea Wá A nagyobb állomások Ideges sürgése,
forgása. Poffigó mozdonyok kőezén-fdsttengere ül meg
mindent. Titokzatos homályba burko'ja a turul-madaras
karcBU emlékoszlopot 1-". Riszál! a tüdőre, ugy, hogy
örömmel nézünk körül a lávo'l kéklő hegyek fulé.
Finom ködpára ott is. De diadalmasan áttör rajta BZ
ő»l napsugár. Szemben velünk Ráko^ magasan épült
őirégt vártemploma. SihaBem banális a hasonlat: mint
kotlós-tyuk a csirkéi köaött, emelkedik ki aa epró
aaékely házikók kösül.
A határban Ingujjra veti őzött székelyek szántanak. Tdrelmes, battyufebér ökrök lombáakodnak az eke
előtt. Pöttömnyi gyerek veszti őket a barázdában. Az
eke szarvát fiatal legény fogja. Édesapjuk a nyakába
akasa'oU „átalvető'-ből Bzórja jobbkezével ntánuk BB
élő és éltető magot. Cíodá'a o. Istenfélelem éa magaaatos elhivatottság ül BB arctn, amint keséből kicsordul a piros mag a fekete barázdákba. Mindig meghatott a székelyek őal, primitív vetési módja. Ugy
érBem, bogy Ilyenkor ea aa egysserü, el nem géplesitett munka megköselltl a teremtést, amely csak iatenl
erőnek a kiváltsága.
A máalk határban .pityókát* ásnak a Bsékelyek.
A bekötött saáju, felállított febér asákok, mint H^lot
tok napján a temetői gyertyák, Jelentik aa áldást,
amelyet tarkarnbáa leányok és asszonyok szaporán

saedaek fel a „fsssegetd* férfiak után,

A nemzetközi állat nap október bó 4 én, a leg"arvobh álla'birát. Assisi Szont Ferenc h «Iáiénak évfnrdu'ójáti vo't. M hoznánk ciak a nipllapok hirel
hozzák el a
eszmát P<tr sort lapunk hasábjain
ml h n»ki
BZ^ntelünk minden óvben, da eredmény nél:
kül. P-d g Rehoi sora volna nagyobb szUkség ez állatén növényvédő egyesület nktlv munkásságára, mint
ná unk. A kenyérkereset szolgálutában ami népünknek
Is legfontosiihb Regltőtársal a körülötte» élő háziállatok.
Az erdóléshen. teherboidáBbsn a nehéz hegy völgyes

terrp éH rossz utak un upy IB megkicozzák sz Igavoró
barniolíftt és akkor még nap-nrp után látjuk, hogy a
teherbuzásbsn kifáradt és végFŐt voneg'ó állatokat
lelket'eo és hálátlm rardéik a legtrutállsabh ütlegeléssel nógatják továb. Fm»llett báriállataink éheztetéFe,
fnsyban-meli gben való kínzása cpp'rerdi n von. Áfák,
hulturhelyek csprbltí.SB, Irtása sremljnk e'ótt folyik.
Az áPalvédő egyesület Mndatn volm, bosy rendszeres i lleoőrzéssel. lurerettfrjerz'ő e'őedáFolkai városon és fa'un egynránt ránevelje népünket az állatok
ÓB növ^nvek megbecsülésére. I kólát, mozit, falusi
kulturházat és a hatást ke'tfs minden eszközét meg
kellene rsgfrini BZ állatvédelem propagálására, hoty
a lelkeknek ilvin formán való nemesítésével Igyekezzünk züllén u ján levő társsda'rrurkat meíjavitsni.

Fedeles 2 rekeszes lisztes, két rekeszes
eabonás láda eladó, Mayer tanárnál, Csíkszereda.

C-ép'őgép liiţ a távolhar. EtyenletiB bugába a kertben ő.stirézsák, georginák, alázatos napraforgók
vizlma'om ütemes mondókáláaában zsongásFá Fzelldül. szerénykednek.
A domboldalon, a letarolt mezőkön, lekaszált
Tovább emelkedünk. M"l'ettünk hullámozva BZBréteken és a f ikete ugaron 4nz érett, pirosló csipke- ladoak le B fel a távíró drótok. Kétfelől a völgyben
bogyók között szeszélyes fth r foltokként csipkézik a a sárguló mlrf*k, pirosló levelű bükkfák, fennebb
f i'usl llbac-iordi, a juhnyáj és a szarvat marhák alkalmi csoneivész fenyők borítják a hRta'maB dombo'dalak
cordája.
é'énkzö d legeiőtt. É es fütty hallatszik. B csuljuk nz
L nt a kertekben p'rosan mosolyognak az érett ablakokst. M -g egy másik fehér őrházat pillantunk
íyünö.'cBÖk B az üres gólyrfészkekben a szarka vert meg Egy jóképű csángó ssszony guzsalyára kötött
habselyem ryepjukötegbő' fioom fonalat ereget. Olyan
tanyát.
Az állomáa élénkülni kezd. Nagy kosár zöldséget ügyeaen fogja hóna alatt a gursalyát, hogy menés
cipel egy sápfdt, szegény özvegyasszony. Négy éves közben IH viga*> fonogi t. H rtelen laBslUnl kérd vonakisfia fogja a korfár egyik fülét. Virtust odva mutatja, tunk A híres Karakol hidra értünk. LépéBben haladunk. Szédítő lenézni a 64 m. mélységbe, ahol fehér
hogy ő Is segit.
kanyarog el aa u*.. Fehér báránycsorda
— Tegyük le anyukám, — mondja a kis flu. pántlikaként
legelész a mélyben O'yan, mint az égboltozat bárányMiglátott ery csokorból kihullott szál ŐFzIrózsát a felhős
tükörképe. A báborn Bzörnyü emlékeként ott
p-rronon. Boldogan kfp utánna. AB édesanyja nézi, látjuk most
ia a felrobbantott vashíd óriási torzsaikatnagyot sóhajt és könnyeit visszatartva kétkézre kapja résselt, amelyeket
emberi erő meg sem próbált mozgatni.
a kosarat.
Amint Inasan halad vonatunk,nagyon jól lehet érezni,
B fut a galacal gyors. Tudjuk, hogy Qyimes vl hogy ve'ünk inog avasbld kolosszus. Sokakat félelemdáké gyönyörű szép s azért as utolsó loc*lha Bzálluck. mel tölt el, pedig ea csak a h'd természetes kilengése.
Onnan jobban lehet áttekinteni a vidéket. Roiszul száAztán gyorsabb tempót veszünk. Elmaradnak a
mlto'tunk. Hatalmas fu|ással, szuszogáBBel, mint magá- hldőrzó katonák csillogó szuronnyal és tovább kanyarval nem bíró paripa, hátunkhoz áll egy BBÓBBB gőz- gunk felfelé. Jobb oldalt a völgyben egyszerű fehórrt mozdony. Persze, állandóan emelkedünk QylmtB felé, meszelt, zsindelyes kis házikók, teljem n egyforma besegítenie kell. Közös sípjelre végre elindulunk. Sze- osBtással, — Két Bzoba, átjáró báa és nyitott eretz
líd emelkedések kanyargó slreln megyünk msgasabbra mlndenUtt. A nagy legelő Urülettől elkertelt .udvsr'
és magasabbra. Lassítanak mozdonyaink 1B. Pedig fehér kerítése dorongfából van. ötletes „nuib"ok,fiatal nyírtajtékot hányva ugyancsak haragosan dobognak, prüsa- fából Lásaült karikák fogják össse a földbevert cölöpöket.
kölnek.
Sehol egy vasszeg, vagy drót. AB .udvar" köaepén
Fehér kis vaantl őrházak mellett megyünk el. egy egésaen apró, miniatűr elkertelt réss a konyhaCBángóruháa leányok, assaonyok kendert tilolnak, fé- kert. Kápoaztafejek és máa vetemények Böldelnek benne.
sülnek. Vonatunknak fesaesen ssalntál a csángó .aása- A ssána boglya la hasonló dorongkerltel van körül-

lis nr". Aa őiháaak előtt • febér Dylrfaháncios kis véve. Mindkettő aairt, hogy a jósaág as férhessen honá.
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— Szövőtanfolyam. A kongregánlsták által
előkészített szövőtanfolyam október hé 15—20 k5a8tt
kezdődik CMkBzeredában. Akik még nem jelentkeztek
október hó 15 lg belratkoabatnak. Havonta 100 lejt
kellfizetnie minden résztvevőnek.
meli
kl
egy
esztendei
meghosszabbítást
kér
a
faanyag
kiterdicső küzdelemnek ez a fatálisán véres befejezéee, mely melésért) és kiszállítására. A tanács az egyévi meghosszabbí— Lenyúzta a lopott borjú bőrét és eladta.
egy nemzet legjobb fialt követelte áldoza u'. As ifjak tást oBDpán a már klteimelt faanyag kiszállítására engedélyezi. Both Jinos 21 évea dánfalvi legény a község csordámár nem Is emlékeznek rá. Hiszen jórészük csak »páU — A villanyáram redukálásának lehetőségeit tanulmányozó ból ellopta KovácB Ferenc gazda kétéveB üszőjét. Kielmeséléséből Ismeri ugy abogy azt a csodálatosan bizottság eliöke Sz. CBeh István teezl meg a Jelentését, amely hajtotta az üszőt az erdőbe ÓB ott a bőrét lenyúzta, a
szerint egyelóre semmi mód és megoldás nem található az
héroszi küzdelmet, amelyet az elnyomó osztrák önkény- áramdíj
— A várost tanáos foglalkozik Somlyó húsát pedig elásta. A lenyúzott bőrt aztán eladta egy
ellen vívott a mindenkitől magára hagyott, maiokoyi kBzségnekleszállítására.
a villanyvilágításba való bekapcsolásával. Elhatá- karczfalvl timárnak. A csendőrség letartóztatta éa átmagyar nemzet. Nem volt máa segitsége, csak ügyé- roztatott, hogy lehelé legsürgősebben megpróbálja megold, nl adta aa ügyészségnek.
nek igazságában való fanatikus hite és a legdrágább a kérdés formai részét ngy, hogy már ezen a télen a vezeték
legyen. — A tanáos jóváhagyta a templomtól az
— Bloakáaáa. Kristály János Györgyé és Kósa
kincs « szabad tág kivívásáért lángralobbanó lelkeBÜlt- elkészítheti
állomáshoz vezető aj ntnak megnyitásával kaposol'tosan a
Bége. És bebizonyosodott, hogy az egész ügyben való telek tnlajdonosokkal kötött egyezségeket. Mindenkivel sike- Árpád Dánielé szenidomokosi legények tg,Ik korcsmáhit eróBebb fegyver mindennél, mert a ronptul felsze- rült egyezséget kötni a Igy ezen nt megnyitásának most már ban Ivás közben összeverekedtek és bicskával összerelt forradalmi magytr hadsereg diidalt diadalra hal- semmi akadáíya nlnos. — A városi erdészlak helyéhez szüksé- szurkálták egymáBt. Kristály sebei súlyosabbak, de
6000 lel értékben a tanács tudomásai veszi —
mozva verte le a leghíresebb császári tábornokok se- ges telekvásárt
lel rendkívüli hitelt nyitott a tanáos a közigazgatást egyik sem halálos.
regeit. Orosz segítségre volt szüksége a hanyat hom- 4000
vezé felügyelőség céljára és 2000 lejt a azentmártonl járásbí— Miniszteri Ígéret — a valóságban. A mult
lok menekülő császári seregeknek. Az orosz áradat róságnak Csíkszeredába való vlsszaköltOztetésI költségéhez
»tán vízözön módjára fojta körül a nélkülözésektől való hozzájáraláB olmén. — A városi közegészségügyi bizott- iskolaév végén Gustl közoktatásügyi miniszter országos
a tanáos D-. Kolumbán Józ'e'et delegálja. — A polgár- körútja alkalmával Csikba 1B ellátogatott. A hatóságok
kifáradt pótlásnélküli magyar sereget, amely eztán ságba
bejelenti a kóhld melletti Kováos-léle háznak az építési mid9nt megtettek a miniszter fogadására, aki Igen jól
Világosnál fegyverletételre kénypzerült. A fegyvertelen mester
vonalba való helyezőiét -- Elhatároztatott a városház-nooa érezte magát. A Magyar Párt ls küldöttséggel járult a
foglyokkal Bzemben mutatta meg vitézségét az osztrák két oldalán építendő fásltott gyalogjáróknak elkészítése. — A
kormány, melynek aradi v- aatörvényszéte a tzec három sportpályák klsijátliást ügyén k megsürgetését kéil Bermann miniszter elé ésfigyelmébe ajánlotta, hogy a színmagyar Cslkmegyében az állami taatók túlnyomó része
legvitézebb magyar Ubornokot balálra ítélte. Ki»* Ernő tanáosoB — amit a tanáos elhatároz
Scbweldel József, Desst wffy Aurél és Lárár Vi U.OF
— Helyreigazítás. Unit számunkban közöltük, hogy román, aki a magyar nyelvet sem beszéli. A miniszter
tábornokokkal aa ar»di vár sáncában vévaelt a tryillo- Aboa Fereno dánfalvl lakós feljelentést tett Dobandi Áron megígérte, bogy ezt a Bérelmet orvosolni fogja éa az
madaras! és Süket István dánfalvl Ukós ellen, széna lopás őszi kinevezésekkor a magyar lakta vidékeken a magyar
tok golyója, mig Aulich Lajos, Damjan'ch Járos, Kiericb
miatt. Moat ann k a helyreigazítására kértek fel, hogy a tényKároly, Lihnnr György, Nigy Sándor Jiznef, LQnicgBi álláB éppen fordítva van A osendórség Abos Fereno ellen in- tanítókat fogja előnyben részesíteni. Moat érkeztek meg
Ksro'y gróf, Pöltenberg Ernő, Török Ignác és V cs-y diictt eljárást, aki Dobandi és Süket sarjuját tulajdonította el. a kolozsvári tankerülethez, amelyhez Csik is tartozik,
Ktroly gróf aka^ztéf halált halt»k a vársárcban. Sír— Saerenoeétleneég. Hozó András sz 'ntlélekt 21 éves a kinevezések. Ezek szerint a közoktatásügyi minisztéb ilyük fe é még közeledni ls tilos volt B a nemzetigazdálkodá'kodót egy tehene olyan szereuosétlenill rúgta hát- rium kinevezett 128 tanitót, akik közül 2 magyar; 66
hogy ge>lno sérülése következtében elbéntltak a tanítónőt, akik közül 3 magyar, 56 óvónőt, akik közül
legyelet csak jóval kéFŐhb róhatta le háláját Irántuk. gerlncon,
Beazállltották a holybell kórházba, ahol Dr. Hirach 4 magyar. Összesen 250 tani'.ó közül tehát 9 magyar.
Uiitruk fel legalább e nrpon emléküket és gondoljuk karjai.
Hogó sebész föorvos Blkerea iLŰtétet hajtott végre visszaadva Ehhez ugy hlaszük, nem kell bővebb kommentár.
arra a nigy-nagy á'dozatra, amit ók hszájukért hoztak, a fionak munkáa két karját.
mert mlÁrd -mel nagyobb m»gb- csülést, hs nem azon
— A munkakamarai válaaató névjegyzékek kilgasi— Törvényszéki hirek. Cojocaru György 26
hó<ök emléke, akik a ezabadság szent ideá'j^ért olyrr tása megkezdődött és október hó 15-lg tart. Felhívjuk az érJe- éves békást lakós ez év tavaszán ösazetzóUlkozás beöa'udatosan. bátmn, emelt fővi l mentek a halált a,— kelt k'slpaiovokat, magántlsztv.Belöket és maukásoka*-, hogy vében egy doronggal agyonütötte Ucsnic Todor nevü
figyelemmel kisérjék a választól névjegyiékbe való felvételümint a tizinhVom aradi vértanú.
nagybátyját, mert az a ctürét elakarta hordani. A törket, az illetékes Betegsegélyző pénztáraknál.
— A maiög»adaaágl kamara által rendezendő Ingye- vényszak a mentókörülmények figyelembe vételével
— Dr. Guim<n fősaolgabiró nem foglalja nes méhészeti és gyUmöUgészett tanfolyam nem folyó hó y-én Cjjocirut egy évi börtönre ítélte.
el brassói allaaát, hanem felettes hatóságainak kl kezdődik, mint az hirdetve volt, hanem 10 nappal később,
— Szakács litván csikszentgyörgyl géplakatos
október hó 19-én. Az olhalasztás legfőbb oka az, hogy
vánságára tovább ix megmarad a felcsUi főszolgabíró' avagyis
megkésett mez S munka miatt Igen sokan nim vehetnének 100 lejesek hamisitásávsl vádolva állott október 2-án
azékbeo, amelyet eddig is a vármegye teljes megelé- részt,
kik ped'g föltétlen szükségét érzik • méhészeti és gyü- a törvényszék előtt. A vádlott ujabb tanúinak kihallgedésére töltött be.
mölosészetl tudás elsajátításának. A mezőgazdasági kamara gatását rendelte el és a tárgyalás folytatáaát október
— Htaasaág Czáka litván és Frl?d M»gda eleget téve ezek óhajának, tolta ki a terminust olyan Időre, 17-re elcapolta.
folyó évi október hó 7ín Csíkszeredában házasBágot mikor a szorgoaabb mezei munka már végetélt,
— Felhívás a Dal- éa Zeneegyeaillet tag— Felmentettek aa államellenes izgatással jaihoz.
kötöttek.
Tisztelettel feikerjük egyesületünk tagjait, hogy
vadolt
dltról
aegedlelkéaat.
Székely
Árpád
volt
— Jublleaml ünnep. A kath. Nőszövetség ditrói káplán, jelenleg bözödujfaluBi plébános 1930 jövő héten msgkezdódó ének- es zenepróbázra pontoctikszered'i tagoz <ta a kereszténység 1900 évep fenn d< cember hó 16 án a ditrói állami iskola egyik osztá- san megjelenni szíveskedjenek. A zenekar elŐBZör hétéilását folyó hó 29-én — vasárnap — KMiiztun király- lyában a képek köró díszítésül odaakaBztott zászlókat főn október hó 9-én a gimnázium zenetermében, mlg
sága ünnepével kapcBola'osan Ünnepli meg. Az ünne- leszedte és a szekrény tetejére félrerakta. Államellenes a vegyeskar pénteken október hó 13-án az Ipartestület
pély részletes műsorát hozni fogjuk.
izgatásért vádat emeltek ellene, melynek tárgyalása a helyiBégéoen próbál. Minthogy a téli ÓB tavasai Idényre
— A felnőtt leányok Mária kongregáolója napokban volt. A pap védelmére azt hozta föl, bozy a az eddiginél nagyobb enek éa zenekari müvek elóadaaa
első tea-eatélyét október hó 15 én rendezi meg az aok aászlódiBZ elvonta a tacu'ókfigyelmét az előadás határoztatott el, felkérjük különösen vegyeBkarunk
hölgytagjait, hogy minél számosabban szíveskedjenek
„Európa" szálloda éttermében.
tói és ezért szedte le a zászlókat. A kihallgatott tani az
újból klboatott kultur zászló köró csoportosulni,
tók
szintén
azt
vallják,
hogy
a
pap
leszedte
a
záBzló
— As u j menetrend. Az uj vasúti menetrend
hogy régi szép sikereink ismét valósággá váljanak éa
tat.
de
vallomásuknak
az
á'lamellenes
izgatásra
vonatoktóber hó 8 án lép életbe, a csiki vona'oa annyi
egy BZÍV és egy lélekkel akart összetartó munkásaáváltozást tartalma?, hogy as eddigi négv vona'pár kozó rénzét csak a tanu'ók beszédére alapozzák. Az gunkat gazdag eredmények kövessek. Tudjuk éa erősen
ügyész
vádbeBzédében
kifejti,
bogy
a
pap
eljárásának
közül egy megszűnik. Igy Csíkszeredából B'assó felé
hiezünk abban, hogy felhívásunk nem lesz pusztába
magmaradnak az esti 10 óra 40 p-, r<ggel 7 ón 2 p. Indító oka az állam elleni g>ülölet volt, de azért kü ö- kiálló BZÓ, hanem nagy, hatalmas megmozdulás és szeét délelőtt 10 óra 42 p. vonatok. Ezen vont'oknak nöstbb büot fennálnl nem látván, felmentést kér. A retet megnyilatkozás városunk zene- ÓB ének kultúráIlMSBÓból Bukarest felé a régi csatlakozásai megma- törvényszék a vádVtat felmentette, de megállapította, jáért.
Hd.wig Vilmos, alelnök.
radtak. Csíkszeredától Mad-^falva felé Indulnak d. e hogy a tett elkövetésekor tévesen és tapintatlanul járt el.
— Fehérnemű szabassa ti éa varró tanH óra 16 p„ d. u 4 óra 28 p és este 8 óra 20 p
— A közmunkanapok tarlfajanak megállaKOD vonatoknak Mt osvásártHy felé catlalozWk pltáaa. A megyei tanács legutóbbi ülését foglalkozott folyam Kolozsváron. Az Erdélyi Gazdasági Egylet
v»i 9 óra 12 p., d. u. 4 óra 52 p. éa éjjil 1 óra 39 p. a megyei adóhátrálékoknak közmunkában való ledol- az intelligens birtokos oszlály női tagjai réBzere hatMadsfalváról Gvimes felé indul reggel 6 óra 43 p. goztatásával éa a munkanapok díjazását a következők- hetes fjbernemü szabászati éa varró tanfolyamot renben állapította meg: egy munkanxp jármű néllüi 25 'ej. dez Kolozsvárt, október hó 23-tól kezdődóleg aa egyeis este 8 ér» 39 perckor.
Kolozsvárt, Attila ucca 10. BZ. alatti székhazá— A Calkaseredal Zsidó Nőegylet október Ery munkanap jármüvei 40 lej. Egy munkanap ket sület,
ban. A tanfolyamot TÖmoavári Mariska női ipariskolai
hóu 14 én, Bzombaton rste a bukaresti kávéház termei járművel 65 lej.
vezeti. A tanfolyamon eiaajátitható ez összes
— Haláloiáa. Demes Ferenc földmlves, 65 éveB tanárnő
b n DagţBzabâiiU tea estét rendez, melyre ezúton hívja
női
É
B
frrti
fbhírnemüek, gyermek kelengye éB fehérkorában,
október
bó
4-én
meghall
Csikszentimrén.
meg Csíkszereda és vidske közöniégét.
nemű, ág^n^mű ÉB függönyök aaabáal éa varráai módja.
Amennyiben 20 jelentkező lesz a tanfolyamra, as esetben a rószvétoli dij 500 lej. Amennyiben pedig csak 10,
Keresi a párját, hívja forró vággyal,
Az elszórtan lévő hegyi kis házikók körül egyugy többet foglalkozhatván egy-egy hallgatóval a tanDa saerelml dala nem jár viszonzással.
egy fatornyos templom ÉB modern cserepes Iskolafolyam csak négy hetea lesa és a tandj 700 lej. A
épület is kiemelkedik.
szabáshoz szükséges papírok, vonalzó, füzet Btb. ára
Felhevített vére nem hagyja nyugodni,
Ismét élesen fütyöl a mozdony. Alagút követkefejében külön 100 lejfizetendő. Minden résztvevő aaját
Gyengébb ellenfelét képeB letiporni.
zik. Uajd egy kis állomás, abol buc ut mond a segélyanyagából mindjárt kész darabokat la kéazlthet. Aa
R ivld összecsapás, a gyengébb menekül,
mozdony éa viaszafelé tolatva Indul bBza. Acélos kriselóadá- o't naponta d. u, 3 órától fognak tartatni. A
ó
p
idlg
büszkén
áll,
mint
győztes
egyedül.
tály levegő cirógatja as arcunkat. — Itmét bata'mas
tanfolyamon részt vehetnek városi és falusi asszonyok
vaBbidra érünk, amelyről megpillantjuk az első gyimeat
és leányok, korra való tekintet nélkül, akik a fehérközséget: GyimesfelEŐ'okot. Ettől kezdődóleg mintegy
A hajnal pirkadó vörösses árnyával,
nemű szabást és varrást akár a házi BzUkaéglet elláÜG kim. hosszúságban húzódnak el a többi gyimesl
Játszadozik gyöngén ágas agancsával.
tása, akár később kenyérkereset biztosítása céljából
községek. Majdn m mind egyformák. Tslán Középlokoo
Htrmal03 sörényét megrázza erősen,
óhajtják jól megtanulni. Jelentkezni lehet aa E. G. E.
éa OyimeBbükkön van valami élet. FÜBlölgó gyárkéméBüszke karcsú képe látásik oly meréaaen.
titkári hivatalában (Kolozsvár, Attila u. 10). Levélbeli
nyek, rakodó VBBUII kocsik jelzik, hogy a rossz gazérdeklődés esetén válaaabélyeg csatolandó. A tanfolyam
dasági viszonyok között la élet van még a gyimesl
célja az, hogy a súlyos pénaügyl éa gazdaaágl viszoA fák sűrűjéből görcsös szorítással
völgyben. Két oldalt a hatalmas kiterjedésű legelőkön
nyok között, akik szükségét éráik, aegitenl tudjanak
Gylllot fegyver dördül véBzea pusztítással.
juh- és marhacsordák legelésznek. Aa állattenyésatéa
eauton ls a maguk éa hozzátartozóik helyaetén.
A szarvas megtorpan, menekülni akar,
főfoglalkozása a hegyvidéki csádgóságnak.
Lábal nem biiják, véres lesz aa avar,
— Felhívás a gazdaköaönaéghea. Aa érvényVirító barna aaép csángó leányok, asszonyok éa
ben levő rendeletek Bzerint Romániában caak rekombokrétis pörge kalapos illemtudó féifiak köszöntik aa
Szép karcBu termete lezuhan a földre...
penzáclós alapon hozhatók be blaonyoa Ipari cikkek,
idegent, jeléül annak, bogy az Snfeláldoaó lelkipászHtlálos sebétől ömlik piros vére.
a belföldi gyárak eaért meaőgazdaaági termények iránt
toraink éa tanítóink munkáláaának megvan a kívánt
Rsggell búi harmat párolog a vértől,
érdeklődnek, amelyeket e célból megváaárolva exporeredménye.
Szive alig dobog égő szerelmétől.
tálni óhajtanák. Saámiláaba Jöhetnek legelaő sorban
A gyimesl hegyek alján, a Tatros kristályos vize
aaok a termények, amelyek kis terlméjüek éa magaa
rasllett életrevaló teatvér nép a csángó-magyarság.
Meghalt lm aa erdők koronáa királya,
értékűek. — Ilyenek a lóhere, lucerna magvak, boraó,
E'demes volna lntenalvebben foglalkozni vele.
Gyászolja halálát erdők néma árnya.
lencse, bab, mák, alma, bor, méa atb. Felkéri eaért aa
Albert latvia.
Nem hallja tltkoa csend, saerelml HŐB dalát.
Erdélyi Gazdaaágl Egylet aa érdekelt gaadaközöaaéget,
Blveaaté fejéről bflBake koronáját.
hogy a fenti célból aaámltáaba jöhető eladó felealegeiAB « d i
g y i a u .
ket aalveskedjenek as E. G. E -hea (Kolozsvár, AttilaA
fenyők
ágai
buBan
híjlonganak,
Caendea néma estén, hasadó hajnalkor,
ucca 10) bejelenteni, hogy a kolozsvári Kereskedelmi
Kifejezést adva néma fájdalmuknak.
Aa őserdők csendje felsóhajt olyankor.
éa Iparkamaráhoa juttathassa aaokat aa érdekelt gyáAa Ijedt madárkák, félnek nem la saólnak,
A titkos csendesség szent nagy birodalmán
rakkal való köaléa céljából. Megjegyezni kívánja aa
Saomoru
végzetén
eaen
nagy
halottnak.
A szarvas bőgése zúg, akár csak aa orkán.
egyesület, bogy a vásár létrejöttéért as egyesület feleEgy erdei kaliba, sseptember bó.
lősséget nem vállal és a aaerepe caupán a bejelentéFejét büszkén hordja disses koronával,
Caikl Mihály. sek továbbításából álL
Belerag az éjbe szerelmi dalával.
— Oalkaaereda vároa tanáoaaiéaéből. Csíkszereda viroa választott tanáosa folyó év 6-án taitotta október hónapi
rendea
közgyűlését Faroga Viktor polgármester elnöklete melOktóber 6
Tárgysorozaton a következő Ogyek szerepeltek -. JóváhaCsendben, alig pár ember emlékezetében felnjltvs lett.
gyatott a vároal erdó 6-os száma vágterületére, valamint a
telt el ez a Bzomoru emlékeket felid <ző gyász nap saéldOnlött ük eladására vonatkozó feltételek megállapítása.
Csak aa öregek köztll némelyiknek jutott eBzébe egy — Fejér Béla, aki a városi erdó 3as számn vágterQletét ter-

i - l k «Mai.

— Haláloavégü autóolgázoláa Mirosv ás árhalyen a napokban egy autó halálra gátolta az uttestén áthaladó Epsteln Izidor fakereBb* dót. Epsteln Izidor sokáig lakott városunkban, abol tragikus halála
nsgy részvétet keltett.
—. Munkaadók figyelmébe. Az 1933 évi
jualus hó l ével életbelépett uj társadalombiztosítási
tőrvény értelmében a régi bérfizetési jegyzékek nem
használhatók. A végrehajtási utasításnak m^gfeleld'n
egy kibővített L'ata de plata került forgalomba, melynek hátlapján 17 pontból álló kitöltési magyarázat
van. Beszerezhető a V á k á r - könyvkereskedésben,
Csíkszeredában.
A minőségi termelés.
Irta és az 1933 évi augusztus hé 26-án Sepsiszentgyörgyön tartott
méhészeti vándorgyűlésen előadta: Blénessy Károly az E. M. E.
ig. választmányi és tiszteletbeli tagja.
Ua valakinek nem áll módjában átmenet nélkül vezetni
be a szüz-sejtes termelést, legalább vállogassa ki a világosabb lépépitményeket, melyebben virágpor nincsen s használja azokat a mézkamrában. Kiismerem, hogy a tartalékalap a méhész forgótőkéje B anélkül mézszüretről beszélni
nem is lehet, mégis őszintén, becsületesen azt tanácsolhatom,
hogy az idősebb építményeket mustiáljátok ki, olvasszátok
be s miiléppé átalakított formájában használjátok a mézkamrában, mely soha a költől'észekbe nem kerülve, valódi kinccsé
válik birtokotokban. Ua az ingatlan mélilaká.suk korában a
pergeti föltalálása előtt is termeltek szúzmézet, melyet Hasítás és virágpormentes lépekből csurgattak ki kisajlolás vagy
melegítés nélkül, akkor nekünk modern méhészeknek nem
is volna szabad ismernünk a termelés más módját.
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a mögéje helyezett tárgyak körvonalai világítás mellett K i m o n d o t t p r í m a v a d d i s z n ó s k u t y á t
tisztán láthatók, világos vagy sötét legyen is az a szinre
k e r e s e k m e g v é t e l r e . Keresztes János,
vonatkozólag, a méz kifogástalan. Az iz egyéni ízlés dolga.
B r á d (Hunyadmegye).
Inkább az előbb érzett iz ügyelendő meg, mert fontosabb,
mint az utóiz. A sűrűségre vonatkozólag a legegyszerűbb
próba, ha a tele evőkanál mézet megfordíthatjuk saját tengelye körül ugy, hogy abból semmi ki nem loccsan. Meg- C s í k s z e r e d á b a n , Ş t e f a n c e l - M a r e u c c a
bízható kísérlet, ha a bekötözött szájú üveget felfordítjuk
2 2 sz&m a l a t t , e m e l e t e n , 2 s z o b a ,
s megfigyeljük, hogy mennyi idő alatt száll föl benne a
1 konyha kiadó
légbuborék. Ha nagyon gyorsan megy, big a méz, ha ellenben mintegy méltóságosan emelkedik, sűrűsége ellen kifogás
nem emelhető. Legbiztosabb azonban, ha a nyitott szájú
üveget lefordítjuk s figyeljük, hogy miként szivárog ki be- E L A D Ó j ó k a r b a n l e v ó „ S I N G E R "
v a r r ó g é p , s e z l o n és egy n a g y
lőle a méz. A méz értékes alkatrészeinek megállapítására
á l l ó t ü k ö r . Cim a kiadóhivatalban.
azonban laboratóriumi vizsgálat, a vegyelemzés hivatott.
Néhány évvel ezelőtt egyik jobbnevü méliésztársunk
méze elfogyván bizalommal fordult ismertebb kollegájához,
ki hajlandó volt kisegíteni ől, azon kérdéssel azonban, hogy
szüretien küli)je-e a mézet, vagy szűrve, mert igy egy leivel
drágább. Ez megint miféle csodabogár? ilyet tudtommal
könyvnyomda, könyv , papié-, iró- 6a
nem ismer a inézkereskedelein. Hát küldje szűrve 1 A megrajiazerkereakedáa, k ö n y v k ö t é s i é t
érkezett mézben méhhullataláltatott. Kedves Méliésztársaim I
B r a t i a n u u o o a 58.
Ilyenformán javítani nem, csak 1 ontani lehet a méhészet
hírnevén.
S z ü l ö k flgyelmebo 1
Krtlictő tehát közönségünknek mindinkább tapasztalható bizalmatlansága a pergetett méz iránt. Ha azonban a
Az iskolai év kezlcte alkalmából tisztelettel van szecsemege méz termelésnél is nem tarljuk szem előtt a minőrencsém a n. é köeöus^g és t. Bzülók szives tíi^yelmébe
ségi termelés követelményeit, fokozatosan lög csökkenni s
ajánlani ujouDan é-k zett árckkal d ú s a n f e l s z e r e l t
talán végleg meg is szűnni annak kereslete.
(Kolyt köv.)

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA

könyv-, írószer-, tan- és
raj zszerkereskedésemet

SPORT.

Állandóan n*gy raktár román és magyar tanköoy vekben,
— Futball mérkőzés. Vti-árr^p, október hó 8 ár
legjobb miuóségU körzők, könyv- ós tolltartók, iró- és
A mézkamra kiürítésénél ugyancsak elköveti a szak- d-í'utén 2 Örsi kezdete'el a C S. C. csapata ját-zil
raj/.szerek, kliüuő gyártmánya lxegolUk, hegudühurok,
irodalom a megbocsájthatatlan bűnt akkor, amikor azt mondja, barátságos n r r K z e s t CsikfZf n dábtn, az ud.jrhelyi
hegedil-alkatrészuk, lostéktk és iusLőszerok, valamint
hogy a méz beérett, ha a sejteket a mé'iek ledelezui kez- Htrgitt jóképurséfcü c^pMável.
mindennemű iskolai (ulsze-elési oikkekben.
dik. Érett a méz, ha az teljesen le van fedve. Ez a való
Dus választékban kaphatók irodalelszerelési
igazság, lia lassú a hordás, vagy abban szünet áll be, érettcikkek, diszlevélpaplrok, piipirkulonlegessének minősíthető a részben lefedett is, amiről azonban biztos K a t h o l i k u s n e v e l é s ü g y i é s n é p m ű v e l é s i
gek. disz- és ajándék inüvek, román éa mameggyőződést kell szerezni olyan lurmán, hogy a keret lefolyóirat.
gyar l'jusági Íratok, izlésüs helybeli és műfelé tartva megzökkentendő a ha abból semmi sem csordul
. E r d é l y i Iskola" c'm n a Dr. flyS'gy Lajos és Má vészi kép slapok, Irodalmi ás zenemüvek.
ki, akkor valúlian érett, mivel jú hordáskor az is előfordul,
ton
Áron
tzarkcBzléséb
<
n
nj
folyó'>nt
Inriu
t
a
kilh
iskolaügy
hogy csaknem az egész keret le van födve s a csekély és népnevelés szolgálatában. Ainlrt a szjrk.-sz'fík írják a > efedetlen részből kiloccsan a frissen gyűjtőit nektár. Tudva vtzotőbeu ii lap ezeréves IskoláloLn1- s művelődésünk hagyoKönjvkötóazetam
Könyvnyomdámban
nektárt öreg méhész ritkán perget, de a jelen tragikus esz- mányait ak i ja táinoga'ni, bi-lsóleg cirsLei.1 és kis/élese lett
minden ű szskmába vágó elvál'aljn mindennemű is
tendő kitermelte ezen a téren is B visszaéléseket s a korai hivatásának helölté.-ére edzeni. Ptipjuink és ÜCVU őtt*Mtüloto IIk
régóta vánuk egy Iţ* o :Ió íolyó'ztit t, > rn< lylk e.'mólt'tl tuuuLák ízlés 's, ős-nős ki- kolal, üzltti és más kúnykeresletnek eleget teendő, több rendesnek tartott méhész már
részében H oyagaton elő eiörtuj U> voltai Irá y obi ól komolyan vitelben, j u ' á n y o s árak vek ízléses és olosó beköeinber kipergette az éretlen mézet, ngy gondn váD lianiar tájékoztat, gyakorlati részében pori g nemcsak Ltinut tást,'
mellett a legrövidebb idó tését és azok tailósságát
elfogy s nincs ideje megromlani. A friss nektár[>eigelés hamui * inliid hürgoiőbb kötulis égkÁLt j l«>n'k 70 népuo egarantálja.
r.lutt készülnek.
különben a kezdő méhészeknek nem bűne, hanem hibája. té>k"Z kidolgozott, kénz nu)A^ot Is hoz. Az „Erdélyi Iskola"
mindkét
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Érthető okokból állandóan lesik a családokat s mihelyt Hzéb' 11 elméleti és módszuitanl cikk ket hoz a modern n«> ízJtr.HoycM a r u k !
P o n t o s kiazolgáláa!
megcsillanni látják a sejtek fenekén az isteni nedűt, nyom- lés kérdéso röl kiváló szbkeuibflp k tollá1 ól, a uiásod'k részb- 11
ban meg is születik az elhatározás, ki kell pergetni. — Ki pedig 6 ti-lp s»n kidolgozott, egész estét betöltő ré| 11 vetés1,
is hajtják nemcsak a nektárt a mézkamrából és költőtészek- anyagot közöl a lt gváltozato* üb tartalomuiul. Fuglalkozik
népegészségügyi és közgazdasági ké'dé.sikkel,
ből egyaránt, hanem magukat a méheket is a csodálkoznak, irodalomul»!,
földrajzzal, történeiemim 1 r h , M nden kérdés a nép nzáiuára
mikor tavaszra kelve szomorúan tapasztalják, hogy kedveli, közvetíthető én érdeklődést, keltő forinálun vao fjidolgozva
ceik eléhezés miatt felvették a néhai nevet. El nem mulaszt- t,B mindecegyJ8 száma izg-vérig ke e v z ény és uiagyur.
A
hatom tehát nyomatékosan figyelmeztetni a kezdő méhészA h.latuj&sfrzámból (több inlotSOoUa') tájékoztatásul X
társakat, bár ez előadásom tárgykeretéhe nem tartozik, hogy közöljük a főbb tarta'inát. 1-rész XI. Pias pápa körleveléből:
t i i n a p o n k é n t u j fcmalr oloao
a mézkamra a méhészé, a költőfészek azonban a inéheké. A keresztény neveiéi. D (jyörgy Lajos: Az iskola válsága
és nj Iranya. Márton Áron: A kiszélesített Iskola. Dr. liajka
Géza : Az uj rendiség *H a tanhók. Magyar Tamás: A cselekvő
VrNCZKL TANÁRNÉNÁL
M
Figyelmeztetni kivánom azonban az igen tisztelt hal- skola 'anltás elve'. Dr. Hofbauur László: A magyaro szágl
gatóságot, hogy azzal, ha száműzzük a mézkainrábúl az népokta'áhUgy fejlődése a háború után Dr. Paál Árpád : A
Di;yiaott keaaúlaok m t a d i t P
öreg lépeket s olyan mézet szedünk el, mely ll>°/u-nál több hitvalláson Iskolák és a uemzetl ér/és. Paál Llek : lia zéd- és fi
COIZIÜ n 3 i kmlíipok « l a á r o n d a
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módszere
szerint.
Dr.
l'rohászka
vizet nem tartalmaz, a minőségi termelés követelményeinek Adorján: Az Ifjoságl előadások módja Kokel Üéla: A szavaló
« n r a g b i * n » 6 d r s s v a l . Kalttpak
^
H
még nem tettünk eleget. A legnagyobb körül ekintésuel kell koius. Dr. Vásárhelyi Lajos: A moderu utiakízinus (('hlbu
tCblaki'titaa a legrövidebb ldó alatt,
w
eljárnunk a tulajdonképpeni mézszüretnél is. A tisztaság, Un siíor tanítása a kélny Ivüségröl ) il. rész. Népnevulés. 1 *
C a l l i z z o r s d a , I. C. Hi -.tltíi-a ( O í m n á Q
pedantéria legyen minden tekintetben irányadó zsinórmérté- előadás: A hun mondák, Arany János: Hege a csodaszarvasBium)-uooa l i a az., a 8 c . - r i t közalébea. Q
(e'őadja 0 rtgős) II. Pántos J 'nos: fcrdély löldje. KÜ e- x
künk. Undorító dolog, ha fedelezés alatt a méz csepeg, a ról
kes iznák : (\épba'lada.) Pttres Kálináu: Székely LÓta. 111.
vele foglalkozók keze, ruhája maszatos, már pedig, ha a Dr. üyárfás blemér: Az nj *dósságrenJezési törvény. Uárdouyl
fedelezés alkalmas eszköz hiányában történik akkor ez elke- (jé a; A török ba^kó. IV. A tü lövész, mint népb. tegség. Slk
rülhetetlen s a szüretelő méhészemlicr magában imát mor- Sándor: Ki ál'ás a kapuból, V. Dr. Loklntch Imre: A fejadolem. í
i b é r ló regéjo ileiuény k Sáudor : Valaha volt un. VI. GAZmol, nehogy valaki bevetőiljön a helyiségbe. E nyomorúsá- A
Maria Beiu-Paladi-fele
desagi válság Szakoly László: A gépek (vers s/.u valókor asm )
gon átestem mBgam is s a családi kellemetlenségek elkerü- K iKzt is kltály Dupjár* ünnepi programot. K izma Andor
lése céljából szerkesztettem meg ezen egyszerű ledelezö Krisztus m'uienUtt. Cnoepl beszéd vázlat, liol skol Lajos:
állványt, melynek segítségével ma akár szalon szobában s Kriszta» kliály (vers szavalókórusra) Kottamelléklet. Bartók
magyarra fordította N i o o l a e L t t e s tsnfelü^ye'ó
perzsa szőnyeg fölött is pergethetnék. Értéke azonban, és Kodály magyar népd..l feldolgozásaiból.
melybe kerül, egyetlen mézszüret alkalmával megtérül, mivel
<"•8 a L a t e s - f é l e r o m ú n m a g y a r n y e l y v e n
A f lyóifat két havonként jelenik meg h-isooló terjedea fedelekről olyan tiszta méz szülődik le, mely a minőségi lembe^ és tartalommal. Evl előlize ési ára 120 lel. Mrgreudcltermelés törvényeit szemelőtt tartva n}ugodtan első osztályú hető a kiadóhivatal olinóu : Cluj—Kolozsvár, Str. Uulversităţll
méznek minősíthető. (Kezelését bemutattam.) Ha a szüksé- (tgyetcin-uooa) 1U. száiu.
kapható a V a k a r köryvkerebkedéBben, M.-Ciuc.
ges mennyiség le vau feilelezve, behelyezzük a perget őbe,
melynek kifolyó csapjára ilyen ttillből varrott zacskó van
függesztve. A legmodernebb mézszi'irőnél is johb szolgálatot
tesz, különösen ha a különben olcsó anyagot nein sporoljnk
Fakereskedö urak
In atenţiunea Dior coB két-három rétegből csináljuk meg. A drága mézsziirők
figyelmébe!
mercianţi de lemne!
eldugulnak s vagy fönnakad miattuk a munka, vagy ki kell
a tegegyaserUbbtöl a
üriteui. Ha ellenben a tullzacskó megtelik, egyszerü>-n kicselegfinomabb kivitelig
Bevételi és kiadási utalványok
rélve eltávolitjuk a csapról s fölakasztjuk olyan edény fölé,
B i l 7 « a I « a a i i l i t « t t
ixakkal
amelybe a másodosztályú mézet szüreteljük. A méznek mrgMandate dc intrare şi cşirc
Bziirése fontos dolog már a pergetés alatt, mert igaz ugyan,
Bérfizetési jegyzék (Listá dc plată)
beaaereahetők:
•
bogy a belekerült viaszmorzsák a telszinre velődnek, de
Anyag- és erdöfelvétell könyvecskék
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mégis rontják annak értékét s ha egyébként nem is, de a
Cirticicâ de inventar pentru materialul In
fénytörésre föltétlenül befolyással vannak. A szűrés dacára
deposit şi pădure
Megfelelő biztosíték mellett róazlatfltatásra la.
Előleg könyv (faragotlfa, gömbfa, göinhrud)
is bejutnak az apróra összetörött virágporszemecekéu B ha
10Cărticică de avans (pe lemn rolund ctc.)
sok viaBzmorzBa van a mézben, nehezebben képeeek azok a
Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi)
telszinre vetődni, pedig a virágpor jelenléte a méz tartósMunkások nyilvántartása (zsebben hordható)
ságára befolyással van. Ezen szemmel alig látható részecsEvidcnfa lucrătorilor (plru purtat In buzunar)
kék telszinre dobását aiettetnünk kell az úgynevezett derítés
Orvosi utalvány (Certificat)
által, mely abból áll, hogy a lezárt mézes edényeket egySzámlakönyv (Factura)
két hétig, az időjárás szerint, a tűző nap sugarainak teBszük
Szállítási kimutatás (Consignatio)
ki. Minden este bevisszük nem hűvös helyiségbe s az
oonaervatoriumi módaa<r
állandóan raktáron,
totdeauna In depozit,
ösazegyillemlett habot lekanaiazzuk a a méhek etetésére
pe lângă preturi molegjutinyoaabb
áron
aaerlnt, j u t á n y o a a n ad:
használjuk fel. Megjegyezni kivánom, hogy méz tartására
derate la
beszerezhetők
cinezett edény nem alkalmas, legmegfelelőbbek a mázas
S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda
VÁKÁR könyvkeresLIBRÁRIA VÁKÁR
edények. A becukrojodott mézet vízfürdőbe kell felolvasztani,
Btr. Cap. Vulovlol (Harglte-aooa) 36.
a vizet azonban nem szabad 40 foknál nagyobbra hevíteni,
kedésében, M.-Ciuc.
Mercurea-Ciuc.
különben elveszti a méz értékes fermentum alkatrészeit.
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Csikmegye földrajza

Háló, ebédlő és iroda berendezések
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HEGEDÜÓRÁKAT

A méz házi vizagálatára nem rendezkedhetünk be
drága műszerekkel, fizikai vagy kémiai vizsgálatára sem

Mindennemű nyomtatványok megrendeléare a legszebb
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek.

Káposztás-kádak, ZZZtJl
a x L y - a ^ - b ó l l E é a z - á . l t « l c , • X a d. ó l e .

terjeszkedhetünk ki, de ha folyékony mézünk átlátszó, azaz

Cim a kiadóhivatalban.
F|«wM«tf VMAi K MnyviTVirdM&hMi, ' M k f w t M k a a .

