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alapján szociális egyenlőséget, mindenki egyenlő anyagi jó- polgárságot alkotják. Hogy Okét táplálja, azért forgatja a
A hit ás a bolsevizmus.
létét : a földi paradicsomot Mikor aztán a osábos ígéretek- nép a kalapácsot és sarlót. Megrázó színekben festi aztán
és egyébb nyomorúságot.
nek vakon hivő tömeg a kezükbe
akkor ez az állam- a lakásHETILAP.
A L B E R T V I L M O S főgimn.
tanár beszéde
POLITIKAI,
KÖZ9AZDA9AGI
Í Skerült,TÁRSADALMI
rendszer „megragadta az emberiaég gépesítésének tervét,

A. harmadik francia Louis ferd. Célinne, aki nyilvánomely végett Oroszországot igába verte. Ipari és földmivelési san meakulpázik. Könyvének a címe is ez: Mea culpa....
óriási üzemekkel a nagytermeié ' kisajátítását akarta végre- Mea culpa.
hajtani az egész világra uézve. Csak a saját országában
Azt mondja: .Olyan igazságtalanság honol ma is, mint
sikerült ezt ugy végbe vinnie, hogy közel 20 milliónyi pol- azelőtt (t. i. a cárizmusra gondolt), csak a cégér változott meg.
gári réteget s kb. ugyanannyi falusi földmivest kiirtott érte.
Sőt ma még sokkal borzalmasabb a helyzet, mint réAz egész világháború nem kerUlt ennyi áldozatba.
gen volt, mert a régi bűnöket sokkal tökéletesebb és megUralomra emelt azonban egy sereg kalandort, féltudóst változhatatlanabb módon láthatjuk viszont.
és uszítót, velük együtt néhány tulképzelődő rajongót s
— A l a k ó s s á g o t az u j t á r s a d a l o m k i v á l a s z A ker. hit lényege. ebből az uj felsörétegből lett a bolsevizmus arisztokráciája.
t o t t j a i g o n d o s a n ketrecbe z á r j á k .
Ez a latin szó: Credo, magyarul: hiszek — kicsiny A kommunizmus rendszerével az uj urak ingyen megszerez
Még az államfoglyok hírhedt börtönét, a Péter Pál
röpke szó s mégis — tengermélység van benne. Benne van ték az ország és a nép összes kincsei fölött a tulajdonaz élet legfőbb problémája, az emberi élet rendeltetésére a rendelkezést s hozzá megszerezték a világ legolcsóbb mun- erődököt sem őrizték ugy, mint ma az egész népet
Senki sem m a r a d n a O r o s z o r s z á g b a n , ha á t l é p ;
felelet. Mert ha a letagadhatatlan tények súlya alatt értel- kásául úgyszólván az egész tulajdontalanná tett 160 millibetné a h a t á r t .
mem kimondja ezt a szót: h i s z e k , ugy, hogy a szív is ós népet.
igy nyilatkozik a 3 francia szemtanú. De hiszen 1919együtt rezdül vele: akkor az azt jelenti, hogy elismerem és
Ilyen állami és társadalmi berendezkedéssel megkezvallom: van Ur a felbök felett, Teremtő, kinek én teremt- dődött a világ l e g n a g y o b b — ü z l e t e . Nagytermelés ben egy egész nemzet volt szemtanuja és szeuvedő vértanuja
peBti bolsevizmusnak s miudannyijunknak úgyszólván a
ménye, gyermeke vagyok. Ha gyermeke vagyok, akkor Ö minden más államnál olcsóbban, külföldi elhelyezésre, hogy
Atyám s én gyermeki bizalommal fogadom el mindazt, amit onnan aranypénzt kapjanak érte. Igy l e t t a világ r é g i szemeláttára folynak a spanyol borzalmak, melyekben nyílez az atya mond nekem, — mert ö meg nem csalhat — k a p i t a l i s t a h a t a l m á n a k ü z l e t t á r s a a kommuniz- tan ott dolgozik a moszkvai vörös kéz.
vagyis elfogadom a kinyilatkoztatást, ami nem más, mint az mus á l l a m r s n d s z e r e . Mindenüvé bejutott, ahol a pénz,
Következmények — kivezető ut.
a nagy történeti tény, melynek kétezerévea éld tanúja van, az anyagiasság, az embereknek puszta szám gyanánt való
Az előbbiekben szembeállítottuk azt a lelki világot és
a kath. Egyház s amelynél biztosabb tény nincs az egéaz kezelése az irányadó. A nemzetközi politikában is ekként
világtörténelemben: t. i., hogy az Ur földre szállott értünk, fontos szerepet nyert, a világ gazdasági életének súlyos té- azokat a tényeket, amelyek egyrészt a hivő, a ker. világnégyarló emberekért, a mi megváltásunkért. S ha ezt elfoga- nyezője lett s emellett mindenütt a társadalmi elégedetlen zetből, másrészt a bolsevizmus felfogásából logikusan, szükdom, akkor teljesitem az Atya parancssit. Es hogy a paran- ségek pártfogójaként jelentkezett Igy szerzett saját rabszolga- ségképpen következnek. Soha sem volt jobb alkalom kézzelcsokat teljesíthessem, élek a kegyelem eszközeivel. Igy érem hadán kivül máshol is a jóhiszemüekbői másik több milliós foghatóig meggyőződni, mi a hit, mi a kereszténység világrendje — és mi a hitetlenség, mi a kommunista bolsevizel az Isten megismerése, szeretete és szolgálata alapján az rabszolgatömeget
mus és mik annak a következményei. Utóbbi egyébként
emberi lét mindenekfölött való rendeltetését: sz örök boldogDe ami igazán fenntartotta, az a kíméletlen borzalomságot. Igy biztositja végeredményben az élfl hit — melyből keltés volt, amivel odahaza a inaga uralkodó rétegeinek meg- éppen most vészjeleket ad magáról. Sztálin Meduza-aroa
az áldásos cselekvések egész világa árad — a legnagyobbat, szerezte a hatalmat További öntenntarlása a kincsekből és összeesküvést lát mindenütt, minden szellőre megremeg s
amiért a földre jöttünk s amiért érdemes élni: az örökéletet. gazdagságokból folyt, amit saját népe éhenhalása árán ki- már két csoporját a szovjet vezetőinek eltette láb alól. —
Ez a hit megtanit, hogy bár a földön járok, de messze táv- sajtolt a nép földjéből, munkásai izomerejéből s a külföldről Hiába tartós emberi együttes csak jóságon és kölcsönös
latokba nézzek, hogy bár omló por vagyok, mégis hallhatat- odagyüjtött technikai szakértők eszéből és a külföldi kapita- bizalmon épülhet föL
A félelemre, rémületre alapított hatalom magában hordja
lanságra születtem, — hogy álittsam as arasznyi létet sub lista odaözönlések pénzéből. Miudezekből az uj arisztokrácia
specie aeternitatia — az örökkévalóság szempontjai alá — dúsan tartotta magát s erős hadsereget és rendőrséget szer- végzetét: előbb-utóbb felfalja saját magát
Soha szembetűnőbben nem lehetett látni, hová BÜlyeszti
és végül, bogy a földi élet kíméletlen harcában soha se vezett dnalakodása védelmére ." » További e'nyoirés HrKfeledjem, amit az Üdvözítő mondott: Mit használ az ember- kössé tételére. Aztán még a munkás rabszolgák megállás dz emberi a iiitelîcnseg. â utÁikűi, 4« uii..., a synayül
nek, ba az egész világot megnyeri, lelkéuek pedig kárát nélküli olcsó dolgoztatását állandósította azzal, hogy a munka- eseményeknél megrázóbb ér^et és megrendítőbb buzditáat
nem találhatunk arra, hogy szent hitünkhöz s annak paranvallja ?
menet hajszoléi és hajcsárai részére külöu jutalmazó fize- csaihoz tántoiithatatlanul ragaszkodjunk. Igy tudjuk legbizEz az igaz keresztényi hit nemcsak földöntúli távlato- tést adott. Igy létesült egy katonai, rendőri és hajcsári ré- tosabban megelőzni a hitet és hivőt egyaránt pusztulásba
kat nyit meg előttünk, hanem az áldó hatások egész gazdag- tegből az uj arisztokracia körül az uj bolsevista középosz- döntő veszedelmet Mert bár csodálattal látjuk hősi példáit
ságát sugározza magára a földi életre is. E hitból fakad tály. Igy jött létre az az embereégi csoportosulás, melybeu kat hivők vértanúhalálának, ha van bennünk egy szikrája,
a benső vallásosság, amely kiapadhatatlan forrása a nemes, a hatalom s borzalomkeltéscn alapszik s amelynek idegrend- az életösztönnek, csak nem várjuk a nyakunkra, hogy romtiszta erkölcsiségnek, a derék önzetlen, egyenesvonalu, ember- szere a félelemkeltés. (Magyar Lapok, 1937 február 10: A boló nemzetközi eszmeáramlatok gyakorlati következéseképhez méltó életnek. S a nemes erkölcsiség támasza és talp- bolsevizmus válságs.) Igy lett az ígért paradicsomból — a pen minket is, mint valami jámbor juhokat halomra vágjanak
köve — mint a költö is mondja — az országok, nemzetek legborzalmasabb pokol.
Korunk nagy szociális pápája is, XL Piua, a szentlétének és a legfőbb rugója azok egészséges szellemi és
Bár a fentiek nyilvánvaló tények, mégis kérdjük a estén, megindító Karácsonyi szózatában, atyai szivének traanyagi fejlődésének, haladásának. A történelem azt mutatja, kételkedőkkel: igy van-e ez a valóságkan ? Mert sokan van- gikus aggodalmában, halálos komolyságtól remegő hangon
hogy az emberiség életében azok az alkotó nagy századok, nak Tamások és sokan, akik szeretnek kacérkodni a bolse- figyelmeztette minden országban élő fiait a láthatáron sötétlő
amelyekben a milliók lelkét a bit éB vallás magasztos igaz- vizmussal. Mondják, hogy a bitetlenek akkor sem hinnének veszedelemre.
ságai töltötték be és indították cselekvésre. Az egyesek a pokol létében, ha valaki visszajönne onnan. De a három
Amint egyik kiváló közírónk augusztusban, midőn
életében is a szilárdságnak, elvbüségnek, az erkölcsi jellem- kiváló franciának, akikre hivatkozni fogunk, mégis csak hinek, a földön elérhető boldogságnak, a megpróbáltatások hetünk, mert Ok nem ellenségei, hanem szerelmesei vol- Unamuno Mihály, a salemancai egyetem híres szenvedélyes
özönében a nem csüggedő bizalomnak és reménynek, a ki- tak a szovjetnek, amelyből éppen most frissiben tértek köztársasági párti rektora, a vörös borzalmak láttára a
spanyol nemzeti kormányhoz csatlakozott — helyesen mondta:
tartó, önzetlen munkának mély alapja — az élő hit. A hit- vissza. A három jeles francia közül az első André Gide.
Nem politikai pártoljalak közt kell most választani,
nek lelket-tesfet egyaránt boldogító voltát kedves egyszerűGride „lietour de l'U. R. S. S." (Union Russe Sociale hanem a kereszténység megmaradása vagy pusztulásba vitele
séggel és mégis mély bölcseséggel mondja meg az a kis
Sovietiijae)
—
„Visszatérés
az
orosz
Szovjetszövetségbfll"
közt. Spanyolországban nemcsak az ország ügyéért dul a
.házi áldás* is, amely a Bzékely házakban keretbe foglalva
olvasható: Hol hit, ott s z e r e t e t ; hol szeretet, ott b é k e ; címen könyvet irt, mely most jelent meg és nagy feltűnést harc, hanem az egész keresztény művelődés jövsndőjéért.
hol béke, ott á l d á s ; hol áldás, ott I s t e n ; hol Isten, o t t keltett, mert egy olyan írói nagyságnak a kiábrándulásáról Ma már a „jobboldal" és a .baloldal" fogalmai elavultak.
beszél, aki a kommunizmust a szociális igazságosság és az Idejét multák az efféle csoportosulások : az egész ker. műveszükség nincsen.
egyéni szabadság rendszerének hitte és hirdette.
lődés területén minden országban mindsnkinek számot kell
A krisztusi hit nélkül a lélek élete a löldöu, szomorú
A könyv megállapítása szerint Szovjetoroszországban vetnie magával, hová akar tartozni: a kereszténységhez-e,
kóborlás a sötétség vadonéban.
minden csak egyformára szabottság — a munkatársunk mü- vagy a vele ellenkezők táborába.
Hit nélkül egy lépést sem lehetne tenni meg a tudo- véből ismert afféle, minden egyéniséget egyformára szűrő
XI. Pius nemcsak látja a nagy veszélyt, hanem megmány terén sem, de a gyakorlati, a gazdasági életben aem. megtagyaszló falanszter-világ — u. n. konformizmus, melyet
mutatja a kavargó válságokból az egyedül kivezető utat,
A tudomány terén: nagyon kevés az, amit magam láthatok, rányomnak minden gondolatra, minden tettre és minden
amely nem más, mint visszatérés Krisztus békéjéhez és
tapasztalhatok, ahhoz képest, amit nem. Kénytelen vagyok tárgyra. „Minden reggel — mondja a könyv — a P r a v d
igazságához, vissza a krisztusi szellsmhez az állami, társatámaszkodni az elődök és mások kutatásaira, különben min- (a szovjet hiv. lapja) kitanítja az emLereket, hogy mit szadalmi, családi és egyéni élet egész vonalán. Külön az állami
dent élőiről kellene kezdeni, ami képtelenség. A gazdasági, bad tudniok, beszélniök, hinniök." .Ez az egybeszabottság
és társadalmi kérdések megoldására — melyek az egész vix kereskedelmi életben meg bit, bizalom, az adott szó szent- a gondolkodás megtagadása, minthogy mindenkinek szolgailágot lázas feszültségben tartják — kiadja 1931-ben a
sége, becsületesség, megbízhatóság nélkül felborulna, meg- lag másolnia kell, amit a kormány előirt." „A szellem igy
Q u a d r a g e s i m o anno kezdetű körlevelet, melyet joggal
merevedne minden. A gazdasági élet rendes folyamát bizto- még a maga szolgaságáról való öntudatát is elveszíti." Azonnevezhetünk a szociális igazságosság nagyszabású törvénysító emez erkölcsi erőknek mély forrása és fenntartója a kívül jóllakott pártemberek kis polgári szellemi uralkodik
könyvének. Hogy legalább megvillantsuk azt a mélységes
természetfölötti hit. Sokan, akikben ez nincs meg, élnek el minden fölött és terjeng szét minden szélesebb körökre.
keresztény lelkiséget és rendkívüli bölcseséget, amellyel a
belőle, anélkül, hogy tudnák. Élnek belőle, mert szerencséA könyv ismertetője helyesen jegyzi meg: Ennek az pápa ki akarja vezetni a vergődő emberiséget a válságok
jükre, másokban még megvan. Azért kétségbevonhatatlan
övényéből — a körlevélnek két pontját érintjük: a magántények alapján mondhatjuk, hogy a hit fénye és melege egészen baloldali kiváló írónak kiábrándulása nagy tanulság
tulajdouról s a tőke és munka viszonyáról szólót
biztosítja az ország, a nemzet, a társadalom, a család és az lehet mindenki számára. íme, az erkölcsök, az otthon, a
család,
a
haza,
a
vallás
föladása
nem
az
életszabadsága
leié
A magántulajdonról azt mondja a körlevél, hogy aa
egyén békés életét és igazi haladását.
vezet, hanem az emberiség legnagyobb rabságába. Oda, ahol természetjog; ezt maga a Teremtő adta az embernek, hogy
Élet—Isten és hit nélkül. a lélek butasága lesz az egyetlen összetartója a társada- magáról és övéiről gondoskodhassék. De a magántulajdonA tények ismeretében nézzünk át egy-két pillanatra a lomnak.
nak nemcsak egyéni, hanem szociális feladata is van, tehát
tragikus sorsú orosz nép szomorú hazájába, a szovjet-biroA másik író Roland Dorgeléa, aki gúnyos címet adott a közjóra is tekintettel kell lennie. És az állam, figyelembe
dalomba, ahol a hiv. hatalom birtokosai nyíltan istentelenek, a mnnkájának: „Vive la libertél" (Éljen a szabadsági) véve a közjó valóságos követelményeit — mindig a terméhitetlenek; és tervszerűen ilyenné akarják tenni az egész Dorgeléa elmondja egyebek közt: Mikor a kommunisták át- szeti és isteni jog keretében — rászoríthatja a magántulajvilágot A februári hírhedt gyűlésen arról beszéltek, hogy vették a hatalmat, azonnal kezükbe vették a legtermékenyebb dont a közjó támogatására,
tüztengerben kell felperzselni az összes egyházakat és foly- földeket, a bányákat a eltulajdonították nemcsak a közjavaA tőke és a munka — a körlevél szerint — kölcsötatni az istentelen propagandát, mig a mnlt teljesen meg kat, hanem az összes magán-vagy ónokat — megszámlálha- nösen egymásra van utalva. Itt a legfőbb irányelv az, hogy
nem semmisül. Nézzünk be a kommunista bolsevizmus vilá- tatlan milliárdu értékeket — • még sem tudták a népet el- a termelt javak állandóan növekedO tömege az emberi társagába, hadd lássuk mire mentek — Isten és hit nélkül.
juttatni a jólétnek még a kezdetére aem. A orosz birodalom dalom közös javát mozdítsa elő. Ezzel a pápa nyakát azegi
A meginduláskor a rendszer hivei teljes demokráciát — ugy mond tovább — ki van szipolyozva. A bürokraták egyszer s mindenkorra az u. n. Mammuth-vagyonoknak. A
ígértek, a szabadságjogok teljességét, a vagyon felosztása százezrei szívják a vérét, nagyrészt pártemberek, akik az uj szociális igazságosság azt követeli, hogy a javak bősége

a Credo-napon, február hó 28-án.
A világ hitetlenjei Moszkvában gyűlést tartanak az
latén ellen; mi hitvalló-napot tartunk az Isten mellett. Midőn
a szánalomra méltó törpe ember, az elvakult, véges teremtmény nyilt lázadásban mer fellépni végtelen hatalmú Ura és
Teremtője ellen, mi összejöttünk, hogy bizonyságot tegyünk
ősi szent hitünk s a vele kapcsolatban lévfi végtelen értékek megbecsülése mellett.
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a-ik oldal.
csak m é l t á n y o s arányban jusson a birtokos köröknek,
de széles folyamatban áradjon a bérmunkásoknak. Nem
azért, bogy a munkásoknak ne kelljan dolgozuiok, hanem,
hogy takarékosság utján vagyonhoz jnssanak s ennek gongoB kezelésével megszüntessék a létbizonytalanságot, melyet
a pápa méltán nevez a proletár-sors jellemzőjének. Mig te
hát a szocializmus és kommunizmus azt akarja, hogy tulajdona sen'inek se legyen, a pápa azt, hogy mindenkinek
legyen.
íme, mily távol áll a ker. világnézet szerinti szociális
megoldás attól, hogy védelmezze — amint ezzel megrágalmazták — mai társadalmi rend mögött meghúzódó, terpeszkedő bőségnek és vagyonoknak önzését. Éppen az igazi,
őszinte ker. hitből és életből szükségképpen következik, hogy
annak a vagyonnak a tölöslege készségesen mozduljon meg
— már csak a shját érdekében is — a szociális nyomor
leküzdésére, hogy siessen a szoc. igazságtalanság miatti
feszültséget — mielőtt kirobbanna — levezetni s igy önmaga egy részének önkéntes feláldozásával — mint MirabesU
is mondotta a francia nemzetgyűlésen — a másik 'részt
becsülettel megvédeni.

Hiába háborodunk fel a bolsevizmus rémlettein —
ezzel ugyan nem sokat aegitünk — ha továbbra is megmaradunk a káros szenvedélyek rabjainak, ha tuvábhra is bezárkózunk az önzés jól kiépített várábs. Hogy ilyen felforgató és mindent elpusztító katasztrófák ne zuhsnjanak ránk:
annak leghatékonyabb ellenszenve az erkölcsi megújhodás,
az élő hitből fakadó, tenni, áldozni tudó, bensőséges ker.
élet. Aki csakugyan éli ezt aü életet, az nem ismeri a gyűlöletet, az törvény tiszteld, munkás, megbízható polgára az
országnak, hü ti a s áldozatkész támogatója egyházáuak,
nemzetének, templominak, iskolájának, becsületes, nemes ker.
szellemű sajtójának — nemzete, egyháza s embertársai előhaladását szolgáló minden nagy ügynek. Az ilyen életnek
J
nemcsak ereje. han m elleuálhatatlan hatalma van. E hatalom
porba döntötte a büszke pogány R-jinát. ez szét fogja kergetni a bolsevizmus komor viharfelhőit is. E/. képes egyedül elviselhetőbb, szebb, jobb életet teremteni ezen a l'óldön.
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10. Biám.

LAPOK

Apróságok.
SZnsImloa községsek Isméi Iskolaügye keletkezett. A
két évvel ezelőtt birtokba vett felekezeti Iskola épülete kevésnek bizonyait az egyre szaporodó tankötelesek befogadására. Felsőbb paranosot kapott a kSzség, hogy építsen még
egy állami iskolát.
A község elöljárósága nem tudta pótadókkal előteremteni az épltkeaéahez szükséges 300.C00 lejt s Igy a kántori
lakásból Időközb n felekei e 1 Iskolává alakított, de hasznilaton klvQl álló épOletra vetette a szemét. Pop Báldt Imre jegyző
népgyűlést hívott egyb», melynek Ok tanával hitelesített
jegyzökönyve szerint a megjelent lakós«ág véleménye megoszlott a kérdésben.
Ez a jegyzőkönvv szolgált a további „jogalapul" Todor
László plébánost, Rádnlcsou cssndőrőrnagy és Chele Vastle
tanfelügyelő jelenlétében lelazó.ltotta a jegyző, hogy lgtzolja
a kérdéses >nga<lan tulajdonjogán, meit ez a község kataszteri
ivei Bze int a politikai község tulajdona. Todor pleb&oos ha
marjában nem tudta előkeríteni az Igazoló okiratokat, mlra
jegyaőkönyvben — nchi nam volt joga ri — ellsme.-te, hogy
az eddig beszerzett adatok alapján község, talajdon az épUlet.
Ugyanakkor tgy másik Jegyzőkönyvben leszögezte, hogy az
épület kolosalt átadta Pop Baldi jegyzőnek.
A kalosok tényleges átadása azonban nem történt meg.
Eppen ezért Balnlescu csendőrőrnagy szóban és Írásban is
figyelmeztette a községi jegyzőt, hogy a tulajdonjog végleges
tisztázásáig ne vegye birtokra az épületet. Utasítását azzal
Indokolta, hogy az ő eljárása kizárólag rendészeti oélokat
szo gált. Az Ugy jogi ré-ze az illetékes bíróság elé tartozik.
Ennek daoára Pop Baldi jegyző birtokba vette az Iskolát és az állami oktatás rendelkezesére boositotta.
Közben kétségtelenül bebizonyosodott, bogy az Iskola
egyházi tula|don. A felett sem a népgyűlés, sem a községi
jegyző, sőt a plébános sem rendelkezhetett.
Értesüléseink szerint békés nton Igyekeznek most az
elhamarkodott Ügyet rendezni.

BBL- ÉS KÜLFÖLD.
Letzurtálc a iaai-i egyetem rektorit.

Márc us

hó 1-én este kegyetlen politikai merényletet követtek

el Tra<an Bratu volt szenátusi elnök, a hní-i egyetem
rektora ellen. A kiváló jog'udós egvet'mi rektort báró n ismeretlen flital ember megtám dta éB több kéasznréstal au'yosan megsebesítették. A szúrások a
nyaklimokat vágták el, a fd'et Bib^zték meg és a
háton a bal lapoc-a alatt okoztak BérDléHt. A rektor
állapota életvnBsélyei. A m>r tnylet híre mély megdibbinést k-tltett az orüág egáBZ közvélemányébeo.
A korminy nzonnil min'.sitíriaaác^ot hívott összr,
amely ^lhat^roata, hogv a sz-Vaőngas moigilmikbaa
elvaku t ifjuiág-it a le^kemány ibb kézzel fogj^ meg-

fékezni. Éih itároa'.ák az egy^*m3knsk és dtá^onbontknak Id Ulnne-i b «zárásit. F d«zóli ották az lfiuiágot,
hoşcy baladé^ttUnul hagyják el HE egyetemi városokat.
U'gkereséBt iotétt k a pátriárkához, hogy tiltsa el a
lelkészi kart a saé'oós'g-is mozgalmakbrn való részvételtől r a gjUlólelr? uszitó 1 tevékenységtől. — A
m°r4ny'6 t-t még n»m fogták e . D> azok egész blz'onan a kUlönféle h«asfl*B jelszavakkal megvadított

Ifjúság közül korUltek ki Oinsn, ahol a nemzet legkiválóbbjai fö ött Ítélkeznek.

E< a ste'lem végzett

Duct m nlszterelnökkcl a Ítélte halálra mojt a lasl-i
egyetemi rektort. A bajnak, a rendbontásnak Itt vannak
aa Igazi fjekéi D a m közöttünk.
A kisebbségek nem ellenségei AZ államnak.
Ju tian volt igfurnftgligYmlnl-íztc>'> pártja febrnar 28 án
styiilé^t tartott P oesti-ben. B^szédoben kihaegju yoata,
*
Gheorgheni vá;os egy kétszáz méteies útszakaszon kö- hogy az országfriaet.bíéiri mngyarsigét az állam iránti
vezést munkálatokat végeztet a tavaszon. Ugyanezen a terü- büi-g batji at. Juj'án beavéda jóleső érzést keltett a
leten a vizvtzeték hálózatát Is lerakják. A m nkála okhoz k!«>.-bb^fti magyarság kör< b in,
szükséges anyagekat házilag sz-rzi De a város s igy osak a
szakmunkára hirdetitt eljárást A csatornázással kapcsolatos
A Magyar Párt a sti iháztőrvény vitíjíban.
munkadíjakra 120 ezer lejt irátyzott elő a mérnöki hivatal. Az uj Hz'Dhizvrr 'éry mu't hst»n ke'U.t R parism^nt
Vidéki viszonylatban nagy összeg ez s az ottani szakképzett elé A M gyár P»rt nevében Wi ler Jjzief képviselő
kisiparosok joggal reméltek, hogy ők kapják a munkaktt A
márolus másodikán megtartott árkjtéaie egy olnjl és egy Bjdla t fal.
ta-gu-murest vállalat mellett, három helyi kislparoB terjeszSjha nagyobb szükség
tette elő az ajánlatát.
n°Ti ve t az
ország népei közitti magpriéBre, m'.ut ma,
l
Az árverés napján aztán ezt a három kisiparost kizárták
az árlejtéstől. Indok: neoi végeztek eddig hason'ó munkála- Wi;I«r k<rt:». cb^gy p^'-má-» lu u-ájáiii kölc-cnös
m' gbf csülér,éb c t<vzit»üit f '6 a t«tltjt az igizi, őieiate
tokat egyetlen közintézménynek sem.
A munkálatokat pedig N. gy Károly utóda t&rg'i-murest kbjáledéóbís. — W i|«»r bt-ii^zédíról msga b törvénykapta 20 százalékos eegedmény m lle't.
javaslat elóhd/jjt is e!i*m»r!e, hogy az pariim -nti
A aagybőjti szent Idő egyik legkomolyabb ese- vállalkozó
Igy a helyi, a város terhelnek jelentős részét viselő
ménye, a kereszténység ea a k*reszteny hívek eiUn Iparosság elkeseredéie érthető. Egyszer akad közmunka g azt nívón A'l. A mlni-ztpr bekérte a töríéojbez e.óadott
töró, aa isteni hlietéa minden ka tarát megsemmisíteni sem ök kapják, holott a város kötelesac-ge volna támogatni javallatait <"a m dosttotta is ennak sérelmes 145 ik
sza&asr^t.
akaró bolsevizmas el.enl tiltakozás, amil nemciak a teherviselő polgáralt.
Más különben az árlejtést msgfelebbezték az arról kizárt
Tovább folyik a fegyverkezés őrülete. Mult
kathoükusok, de minden kereaatény nép magáénak
iparosok a az Ugy Dr. Cf9tea Valér megyrfőnök elé kerül
vallott.
héten
ü t öüsz-i O ^zo^zág fiszisH naţytsn^cia. Az
aki minden bizonnyal a helyi érdekek szemelőtt taitásával
A Crado-hetet G'aeorgheci-bea fo yi hó 7—14 ike fogja meghozni a döntését
ola^z állem elhatározt', hogv miutin az snţol fegyköaött tartjuk, amikor alkalmunk leaa ugy Istenttukkel,
* * *
v>rkez£s példátlan üteme nvllván?alóvá tette, hogy az
mint önmagánkkal kibékülni, hogy aztán keresztényi
A helyi ügyvédi kamarában még egyre tartanak a
1
hittel éa megtisztult lélekkel készülhessünk a fjitám*- „zár szám" bevezetésével kapcsolatos hullámok verései. Köz- általános fegyverkezési vsrs -nyt megállítani lehetetlen,
tudomású, hogy az tlgyben összehívott közgyllléB határozatá- igy O'.asroHzágnak eUőreEdü nemzeti érdeke, bogy
dáa Ünnepére.
ban leszeg zte, hogy a „zátts-ám" kérdését alkotmáoyeilontsKzek az előkészületek, már klilaődágelben IB jól- nek s Igy törvényes szemszögből nam létezőtök tjktuti.
bidít rügót továhb fej'eafif». E határozta az olaaz polesők. Akárcsak a közelgő kikelet bár.ooyos lebeUte
Az is köztudomás", hc&y a hatáozat megszavazása gárság teljes mill.arlzáláeát. 18 tói 55 évig minden
után, Dr. loan Negrea és Dr. Aurel Ţeţu lemondtak a kamavagy a tavasszal jövó aj akarátaotkal teli étet.
tisztségeikről, amit a közgyűlés nem fogadott el olaaz ferfl ka^ooakö'.eles.
Aa I*ten melletti hitvallás Ünnepi neegmozdu'ásál ránál vlBelt
27-én, a k t m u t u;onnau berendezett he ylséNémetországnak 285 ezer — Romániának
a harangok hívó aaava hirdeti éa a keresztény hivők gében Február
értekuzletet tartottak a román nemzetiségi ügyvédek s
apraja-nagyja zarándokolnak óni temp'omakba, ahol ez alkalommal Dr. Ilarle Duba ügyvéd is bejelentette, hogy 365 ezer köztisztviselője van. Miron Crisiea pátrUrka
a vailasügyl mlcisztfrium átszervezéséről ezólő törnevea hitszónokok és lelklaty&k hirdetik az Igét .*mely a kama-ánái viselt tanács tagságaról lemond.
Ez az értbkezlet h tározottan leszeg'zte, hogy njabb vény tárgyalásávíil kapcsolatosan követette az ortodox
testé lőni" és ame'ybe caak hinni... hinni kell, m9ri rendktvllli
közgyűlés ösizahivását k vánia, melyen térjenek lelkűink számának fel^nelését. Kimutatta, hogy mig
ez aa igazi ut ós élet, ami nélkül nincs boldogság, vissza a .zártszámmai'
kaposolatoian hozott előző határoszeretet és jóság.
"
zatra és mondja kl a kam r«, hogy későbben érdemében ha- az ortodox egyházban 1700 lélfkra eeik egy lelkész,
tároz
a
szőnyeg-e
v
tt
kérdés
felett. Et esetben a lemondott »ddig *z uaitáriuiobnái 630 lélekre, a reformátusokA templomot megtöltő hatalmas tömeg, ősalote
helyjttes elnök és tanácstagok visszavonják a lemondásaikat nál 761 létökre, a girög tra'hallkujoknál 1189 lélekre,
megnyilatkozása az a mélységes fohász, amikor igy és
minden megy a maga otján tovább.
a római kaiholuu*oknái 1500 lélekre esik egy lelkész.
Imádkozik: „Hiszek egy Istenben"...
Ha nem — hangzik a határozat további szövege —
A Credo-hót programját a mu't számúikban mondjon le az egész vezetőség s a nyolo vezetőségi helybő, U -geiilitette a pátriárka, azt sz érdekességet, bogy
Ismertettük. Mozi még csak a befejezésről, mint utolsó ötöt engedjenek át a román ügyvédeknek s ezzel ténylegesen mig N ímetoMzágban 285 ezer köztísz viselő var, addig
meg a többséget
Rimánia közig-irgitátiftt 365 ez r töztisztviselő látja el.
saámról az „Ur Katonái' cimli drámáról akarunk be- teremtsék
Az nhimátumszeitt h tározattal kapcso'atosan má-OiUB
Sándor Jitsef beszéde a szenátusban, 1937
Bz&molni.
14-ikére rendkívüli közgyűlést hívott össze az Qgyvidi kamara
évi február bó 22 én, az ifjúság fasiszta-rendtrerü
Emmát Ltvery híres francia dránuiró világhírű s ezen fog dönteni az előterjesztendő javaslatok felett.
Itt emlitjOk meg, hogy Dr. Livin odorhein-1 ügyvéd a munkakötelezettsége ellen. A napirenden az államdarabját, az „Ur Katonái* t most játszák e'ő'zör
legutóbbi számában nyíltan az ottani kamara polgári munkaszolgálatról szóló törvény tárgyalás-*
Gyergyóban ÉB eppen ezért érthető az a rendkívüli, .Dimineaţa"
vélelmére kell s laszegezte, hogy nincs helye a .zár számnak" során Sándor Jjssef magyar-párti szenátor tartott nagy
még soha n?m tapasztalt érdekiődép, ami Gheorghení- ami kizárólag po'ltikal oélokat takar.
besséd9'. A javaslatot nem azavaaaa meg, mert — mint
ben éa vldikén megny 11 vényül.
Kétségtelenül feltűnő jelenség, hogy vármegyénk deA rendezőség, Igen jó meglátással választotta BZ mokrástát hangoztató s a szakmai politikán túl ezen a téren mondotta — a törvény olyasféle rendszert fogad el,
Igyekvő, köztisztelatben éa közinegbeosllléaben amelynak kommunista jellegzetessége az oroszországi
időpontot, a ml méltó kerate, a darab szellemének la. boldogulni
román Ügyvédeink közül egy sem akad, aki lly-sn alapon kommuoisti ifjúsági -«z irvez^t ikra vagy az olaszországi
Dr. Fdrenczy Gyula vo t színigazgató már hetek ót* élő
világítaná meg a kérdést s igyekeznék nyugvópontra tsrelni fi-lfleta rendízsrre emlékeztet. H« e t a javaslatot
do'goüik, fársdiágot nem ismerve a siker érdakében. a zajló szenvedélyeket abban a kamarában, melynek eddigi
elfogadjak - - moadosta Sáadír szin'ttor — ugy na
Aa uccátoa éB mlodanUtt vörös-keresztes fehér békés összhangja példán volt.* •
ifjúságot o'yau egyasü ésakbe tömiritjliir, mint Németplakátok hirdetik az .Ur Katonál-t" s a váró? egyetlen
+
aaóbrszéd tárgya a közelgő EzUháti esemény. Da nem
J ga Dumitra hatósági erdóőrt falopással vádolják a országban, abol a tuUáno't szilt-i a végtelenségig
siországbao H tlsr nylla'kozata szerint
ls Cijoda, ha tekint-^be vesszük azt a hiismtta n-»g. hatóságok. A napokban megtartott, majd bizonyítás kiegészí- mentek.
oeljáuól el ápolt Idtárgyaláson snlyosan terhelő vallo- ma is hatmillió mutkanilklili van a munkatáborokba
eiőkéaaflletet, ami az előadást megelőzi. A sBh>p<íd tése
tettek a tanuk az erdőőrre. Többek között azt állí- lyüjtve. I{en fárasztó s veszélyes lenn», ba ezt a sok
minden képseletet felülmúló kiállltáaban fog ragyogni másokat
tották, hogy .tiltó" íokosea .jogosított" nagyobb mennyiségű
a néző előtt.
fát, azt a eftntimbru 1 Ko lenback íatelepnns eladta és le s balesettel tú ltett és neház muikát a 18—21 évig terkorú ifuiág vállára raknánk A törvénytervezet
Az alább adott azinkázi jelent-sben p«díg azt szállíttatta. Ugyanakkor Lász ó oiaaB&nartlent («kereskedőnek jedő
ugyanis azt akarj*, hogy aa ifjuiáguik aitisatek éa
fat adott el a jigodlnl erdőbőL
látják, hogy a szerepeket nemcsak a gheorgaeni mű- 50 köbméter
A galyoa váddal gyanúsított erdőőr bosazat emleget Ciendórök veaetése alatt mezőgazdasági és saociáii
kedvelők kiválóságai, de a főszerepekben öreg színházi Állítását azonban Bemmivel sem tudja alátámasztani.
nulkát végezzunsk, ingyen és fizetés nélkül utakat
emberek ófl rendezők alakítanak.
Az ajabb tá-gyalásig nem tudjak, milyen eredménnyel
ez a jellegzetes per, ds ha J.ga Dumitra erdőőr bUne javítsanak, a hadfrlsstr jlésl Iparban dolgozzanak, olyan
S*erke8stőségünk egyik munkatársával fogja kép zárul
bebizonyosodik semmi esetre sem fogja elkertt'nt azt a sortot, mocsarakat szárítsanak kl, amelyekben olt IsB^lkedlk
viseltető! magát, hogy az Igen érdekesnek ígérkező ami
méltán megilleti, ha erdőőri minőségben aegltette elő rájuk a váltóláa éB más egyéb nehéa munkát végezeseményről részletesen beszámolhassuk.
annak az erdőnek a romlásit, amelyet annyi oldalról ftnye- zenek. — Mjgzyőződésem szériát ml nem követhetjük
gei
veszedelem
s amelyre neki kellett volna vigyázni.
S a i n l a p:
a kommunista éa fasiszta példákat, amelyek nálunk
aem vá'nak be. Nagy éa gazdag országunk van, munkaA gbeorghanl-i Katb. Népszövetség a helyi műnélkUllelnk száma nem o'yan nagy, mint ezekben az
kedvelők közreműködésével március bó 14 és 16 &o,
országokban. Ami ifjuságunk kötelessége aa, bogy
vasárnap ÓB kedden bomutat|a a Cdotral azlnhazt-Tmében Enmet Lavery világhírű angol Író drámáját:
A román parlament február hó 25 Ibi illésén katonák legyenek és az állampolgári kötelezettséget
„Az Ur Katonái", dráma 3 felvonásban, 11 képben. előírásokat gytljiöttek egy parlamenti kezdeményezés nem szabad összetéveszteni az olyan kötelezettségekRmdeal és a díszleteket tervezte Dr. Fdrenczy G nla hői benyújtandó törvényjavaslathoz, amely Transilvania kel, amelyeket külföldről hozunk be. E«ek azok BB
színigazgató. Személyek: D.\ Morrell Péter, a rendház dalkeleti vármegyéinek felosztását éa aaoknak az okok, amelyek miatt a javaslatot nem fogadom el.
orvosa lfj- Zirug János. Carey Mlctael, főapát Ssent- Ódralysághoa va ó csatolását hajtaná végre.
péteri László. Jiroml, egy 11 övesfiacska Kereső 8-nyi
NÖ?endek»k éa karónekeaek. Történik; M<, egy amerikai rendházban A Katb. N-psaövelség Fjrflkara
a lagaaebb éa legtartósabb
közremftködéeével, veaény»l: Bálint Akos, karnagy.
klvltelbon a legjutanyoaabb
A díszleteket készítette: Szlacakó Mihály. Htlvárakj:
arak mallatt esaköaöl a
L hely 60. II. kel- 40, karaat 80 álióhelv 20+3 LsJ.
w
Jegy elővétel: Márk-ktfnyvkereakadéaben. K^sdote este
fél 9 énkor.

A gheorgheni katholikus nagy hét
és az „Ur Katonái".

Ismét kisért a vármegyénk felosztása.

Olvassátok és
terjesszétek a

Könyvkötészeti munkákat
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— Hegadóatatják aa addigi adómantaa
Senior csapatverseny: 1. Ciuc (Nedelka. Keresstes,
Az OrszáEOs Hezösazűasájá Kiállítás
Cj.b) 2 óra 26 p. 68 mp ; 2 Gheoeghent (MHa, ingatlanokat. Aa adótörvéay módosításában a követBoth)
kező fontos intéskedéaek vannak: A patenta fixa adé
— látoptóiűat elszállásolása. A Z*ru:,
iheorgheni i KÍ ugróaáoc rekordot (Romfeld Ákos alapját 800 eser lejig terjeasllk II és 16 osstályt léte
Aa ea évben március bó 17—22-én rendezendő 27 m) a gyenge hóviszonyok miatt nem lehetett
negyvenhatodik országos mezőgazdasági kiállítás éa megjavítani.
tenyeBzállatvásár látogatóinak elszállásolását a kiállt- Ugróverseny : 1 Dróc*a Imre (Cmc) 17, 16 éa 18 m.
t á rendesé bizottságának Elkérésére es évben ia 2 N delka Jinos (Cuc) 15 5 17 5 és 17 m.
Budipest ssékesfóváros Idegenforgalmi Hivatala vállalta 3 Romlald A'-OK (Gheorgben) 21,6 és 18 m.
magára. As elsaállácoláa elaóaorban a budapesti aaálloGhi-orgbenl, 1937 mércins 1.
dákban éa pensiókban történik, ahol mindenki legyeiBléaettj Alajos.
nek m 'gf ileló árban kaphat aaéllá't és e látást. Vidéki
tai utmányi és gazdeceoportok o csó caopor.os elszáll ásolasáról hasonlóképpen megfeleld gondoskodás történik. Alánlatos, hogy a kiállítás látogatót azálláslgényüket már jó eióre bejeit n<sak Budapest Stékeafővátos
W Mert tudja, hogy a bizalmat éa azaktudást
Idegenforga ml H vatalánál (Budapest, V , D^áb Farencmarói
holnapra nsm lehst megszerezni!
ucc« 2., interurban telefon 18—12—13), amely eaeket
postafordultával elintézi éa vált.se; ad.
A Magyar K vándorlókat éB Vissaavánd.r ókat
Védő Irodának a keleti pályaudvar melletti otthonában
(.Badapaat, VIII., Fiu nel u< 4) ngyaccsak ksphatnal
• l y t a a é s a á l r e s y a a , tk«l
csoportok és egyeset ÍB ejjall elszállásolást. Aa irodá
a f«attakkal saa&alkaaaak Ist
nak aa érkezést legalább öt nappal megelóaéen keli
jeleini.
A kiállítás időpontjában 60 asásraléko; kedveaményes utazásra jogosl'.i igazolványok 130 Poatabeiyeg bekű'déae ellenében a kiállítás rendecó bitoltHágánál (Budapest, IX, Koztelek-ucca 8) kaphatók. A
azomszados államokban biztosított utazasi kedveamé„RAdió-Technioa", Merourea - Oiuc
Dyek ig-nybeveteiére jogosító igazolványok a vásár
külföld'. megbizottainál kaphatók.
i ÍUUpit Stiadui,
üuceait

eitenek as eddigi 10 oeatály helyett. Minden kis ntán,
amely eddig adómentes volt, az 1 Bzázalékos statisztikai ilLtóken kívül 60 eser lej iövedelemig 6 százalék, 75 ezer lejig 8 százalók, 125 ezer lejig 10 ssázalék es 125 ezer lejen felül 12 ssásalék adót kell
fizetni.
— Megnyílt Samnlen kösaégben aa E. G.
E tanfolyama. Mtrciu* 1 én Ünnepélyes keretek
között nyitották meg Sumuleu községben BZ Erdélyi
Gszdasági Egyesület két hetes téli tanfolyamát. A híres
kegytemplomban Vanl-Uaccte volt, emdyen megjelent
a tanfo'yam hatvan résstvevője, azután megkezdődtek
as előadá-ok. A tanfolycm m^gassalnvonalon éa gyakorlati aUpon mozgó előadásalt S óké Mihály nyng.
földmlvnslato'al Igazgató, Szegő Dénes fóállatorvos,
Seyfrled Ferenc
gazdamérnök, Angi Baláas gazda és
es Molaár Fjr;-nc t>-ji(sadaaitgi azakrlősdó vesetik. A
lacfolyimot Felciuc és Alciuc gazdaközöosége nagy
lelkeaedésíel éa tanulni akarással hallgatja. A kiválóan
b^pzett előadó gazdák munkája nagy értéket jelent
nőnek a vármegyének számára. Hálásan kell megköszönjük as E G. E. nek ast as áidosalos törődését,
amel yil kisgazdáinkat a föld tudományára és a több
t^rmeiAs hasznos kincielre oktatja. A mai gazdának
ttnu'nl kell, különben lemarad. KUlönÖBen sokat kell
tanulnia és pótolnia a székely gazdának, hogy a mostoha viBioiyok között klhoaaa földjéből aa életet jelentő
és egyre nehezebben termő drága kenyeret.
— Lopásért 1 év. Csorba András gheorghenii
szökött katona Iíjrka I >ira éB György testvérek háza
Osikmegyei képviseletnél.
fedelet kibontotta, a padlásra hatolt, ahonnan több8ezer l>j értékű ruhaneműt éa élelmissert vitt magával.
A moít megtartott főtárgyalás során a törvényszék
bizonyítottnak latta a büncselekménvt a a vádlottat
— A hitvalió-nap városunkban. Az istente- távol létében egy|óvl fogháara és 6000 lej péasblrlenek moszkvai vilAggyülesevel egvidőben mindenütt ságra liélte.
megmozdultak a hivők ml'llól, hogy Istenben való hitük— Nem Jó a végrehajtóval kikosdenl. Izsák
nek gyermeki blzalauknak üncrpélyes vallomásban gheorghenii végrehajtó adóhatrálék fejében foglalást
sdjanak kifejezést. A hivő lelkeinek e nagyBzabásu, akart eszzözölnl Nagy Jánoanénál. Aa asszony fejsséfenséges m'gnco dulásába méltóképpen kapcsolódott vel, Róza nevtt leánya pedig bottal megakadályozták
bele a mi rk. egyházközségünk Is fabr. 28 án, a mu't a végrehajtót hivatalos tündéjében. A törvényszék
vasárn&p. A hl'oktató-nsp kezdődött szombaton a Bzent- mo't az anyát és leányát 10—10 napi elaárásra és
séglmádással, melyen a bivók — az egész éj folyt mán 300- 300 lej pénablraágra itéite.
<s — nagyobb saémbsn mély áhítattal, igaz bensőség— Hat vagon kö miatt. Siicker Jenóbrasovi
gel vettek részt. Vasárnap dé után nagysz.'mu közön- kareBkedő
tett a helyi ügyébzségen, hogy
ség részvételével, a fóglmcázuu torjacs.írnokában ismeretlen feljelentést
tettesek hat vagoi Bzáilitáara elókésaltett,
Ünnepélyes dlsigyülés volt, melyet az lfj. énekkar faragott kövét
lopták el a tuinad bal-1 állomásról. A felnagyhatású G orlája vesetett be. Mlrdzenty Gedeon jelentéssel kapcsolatosan
BB ügyészség erélyes vlasgáremek alkalmi versét lelkes caeagő hangon, talpra- latott rendelt eL
esetten adta elő Biró Dénes V. o. ». Isten dicséretét
— Megtámadta a osendArőrmeatert. A racull
megkepó ÖBsakangban zengte a f rfUar, Sirkadl Etek
énektnnár kipróbált vezetésevei. Alb> ri Vilmos főglmn. ésesdórség jelentess szerint Fodor Lárton ottani mészá-
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A szent kereszt alja.

5. Uíflmmel nézem a szent kereszt aljában felsorakozni
azokat az áldott lelkeket, kik a szenvedik gyötrelmeit Igyekeznek enyh tenl. Már hála Istennek, akadnak jó emberek,
kikben megmozdul a szív, mikor máaokat látnak kínlódni —
Ezek arra a bölos álláspontra helyezkednek: ma nekik, holnap
nekünk s ami jól esne nekünk, nekik is jól os:k. Nem gondolkodnak a kiviteli mód lelett, hogy miképpen s gttsenek a
szenvedőkön, a szeretat találékony, nem kell nekik tépelődni,
hogy mit mondjanak, abban az órában adatni fog nekik hogy
mit szóljanak. Ott találom mindjárt az nton a jeruzsálemi
szent asszonyokat, kik érző szivvel kísérik isteni Mesterüket
(>da férkőznek közvetlen közelébe, először sajnálkozó réaztvéttel tekintetek K-lsztosra, osak a szemük beszédes, de később
megszólal az ajkuk vigasztaló igékre. Jézusnak jól esett a
beszédes vigasztalás. Nem utasítja el, hanem intt, hogy önmagokat is fiaikat is igy sltasaák. Orvos gyógyítsd magadat is.
Előbb hozd helyre a saját házad táját s osak akkor probáikozz
a ásókat javittanl. Az embeii léiek legezebb tulajdonsága a
részvét, a vigasztalás Pedig manapság milyen ntka virág ez
a i erény, mikor ideget ül megyünk el egymás mellett az élet
utján, egymást nem érdekli a másik szenvedése, pedig mindegyik vérző szivet hordoz keblében. Önzők vagynnk, osak a
magunk bajával foglalkozunk, esetleg káröivendezeaael veszsiük észre a uiásik nyomornságát. Mindjárt ké»z vagyunk az
elítélő kritikával: ngy kellett neki; miért nem Ügyelt magára ; nagy lábon járt; lent hordta az orrát stb. Azért nagyot
dobban a lelkünk, mikor a világ Szaharájában kis oázisra
bukkanunk, hol még élet van s a vigasztalás forrásai fakad óznak. Szent sziget a nemes emberek lelke, hol a számfiiött
szenvedő enyhet, pihenést, vigasztalást lelhet. Szent János
apostol az utolsó vacso ás, mikor Jézus Bzomornan tu-iomá
sokra hozta, hogy őt e árulják, keblére borult, mintegy mérsékelni akarta, enyhíteni igyekezett a nagy fájdalmat. 111 ls
szenvedő embertársunk mellé szegődjünk, boruljunk a szivére,
hadd érezze annak dobogásán, hogy ninos egyed&l, mellette
maradunk, szeretjük, testvérünknek ismerjük, fogadjak s aként
kezeljük.
Ne sajnáljak a vlg- sztaló szót tőle, esyhitő balzsam az
a vérző szívre, a szenvedő lélekre. Találjunk mentő körülményt
védelmére, ne dorongoljak le az elesettet, hanem törekedjünk
leieméiül, magnnkhuz ölelni, a társadalom htsznos tigjává,
egész emberré varázsolni. A vigasztaló szó a szenvedő emberek riadója, Isiket ver beléjük. Csak az erős lé ek tud vigasztalni, akinek rendben van a szénája. Állítsuk előbb talpra magunkat, hogy másokat 1B életre téríthessünk. Hány öngyilkosságot és m gőrülést lehetett volna megakadályozni, ha megtaláltok volna a megfelelő Bzót a beteg lélekhez Minden lélekhez hozzá lehet férkőzni, csak a megfelelő kulcsot meg ks.l
lelni. Aki a lelkeken tud uralkodni, az valóságos életművész.
De a szót a lélek kell, hogy ittüzes tse. A paszta szó oihangzik, de a lélekből fakadó vigasz lélekhez talál. A lélek éltet,
megelevenít, dpirltas vivitiaat. Legyünk, lélekiaentők, mert
ezzel a magunkét biztosítják. A vigasztaló lélek világosító,
melegítő tapaugár.
Uram, add, hogy az élet sötétségében osak egy lélek
megmentéséhez 1B hozzá járuljak, vigasztaló szavammal osak
egy szenvedőt 1B Hozzád közelebb vezethessek, mert akkor
nein éltem hiába.

SPORT.
Nagy közönség elótt és kellemes időben rendezte:
meg az E. K. E. ghaorghini-l cí csipila a MircureaC.uc 6a Odecrgbeni városközi csapatVErsen^t, melyne* eredmenyeit as egész Székelyföld nagy érdeklődéssel várla. Ei voit az első alkalom, ahol afi ital
gheorgheni i ti csapat a nagyobb multn éa fejlettebb
ciuc-i csapattal Bzembtn áliott és fiatalsága dacára
nagyon szcp eredményt Indott elérni.
8 km. női távfu'.ás: 1 B irabásay Babko (Gheorgheni)
39 p ; 2. György B>ba (C uc) 41 p. 38 m. p.
8 km. junior távfutás: 1. Sprencz Feri (Cuc) 33 p.
16 mp.; 2. Lscca Gyuri (Gheorgheni) 85 p 27 mp.;
3 Gii Btndi (Gaeorghen') 37 p. 35 mp.
15 kJi. senior távfutásI 1 Ncdeika (Ciuc) 64 p 20 mp ;
2. Keresztes (Ciuc) 55 p. 31 mp.; 3. Cseh Miklós
(C.uc) 66 p. 07 mp.
Senior akadályverseny: 1. Kalló VMmos (Gheorghen)
27.5 mp.; 2. Dróc« Imre (Ciuc) 27 75 mp ; 3 Zttug
ijtvan (Gbjorghani) es Neddka Jtno- (C oc) 29 nap.
Junior akadsIyvöMcoj : 1. L-cci Gyuri. (Gaeorgheoi)
29 mp.; 2. Gál B.ndl (Gneorgben) éa Cieb Miklós
(Ciuc; 30 mp.
Nói acadaiyverseny: 1 Darad cané (Ciuc) 37 mp ;
2. Birabássy Babko (Gneorgbenl) 40 mp.
Gyermek akadályverseny: 1. B «rec Caaba (Gheorgheni)
875 mp; 2. L°cc* Incl (GWrgbeni) 89 mp.;
3. K saay Bajdi (Qleorgleoi) 44,5 mp.

KÜLÖNFÉLÉK.

tanár fitnepi beszédében a kur. h t leuyegét ÓB jelentőságét fejtegette fi<yelm^B hallgatóságának, mind a
teinnszetfölöttl, mind a fö di élet szempontjából; majd
váaoltn a hit nélküli élet poklát az orosz bolaevlzmuaban. Vegtll rámutatott a válságokból kivezető u'ri az
álő hitből fskedó, lg<zi bensőségeB kereaatény életben.
Az idő.znrQ besaedat lapunk máa h 1/én költőijük. —
A szavaló kórus hatásos Credo-ja u>áo B ró Ferenc
plébános, b. főespereB pár mélyen járó gondolatban
4iólt a nap jelentőségéről, mnjd közösén elmondták a
Hiszekegy-et. A pápai himnusz zárta be a hitvalló nap
f^lume ó flnn>p't.

©©FIGYELEMIG®

nevtt tárBávB). A veszekedés verekedessé fajúit B
ennek Borán Király a keseügyóbe eaő vaslapáttal ngy
vágta fejbe ellenfelét, hogy as eszméletlenül terült el

Vtuék,
Sliiadnlék,
VuiatSk,
Bmesal&sékt
Vtutk
talalkozó helye

ae ucca bólevében. M«daráss sérülése oly komoly,

hogy életbenmaradásához nem fűznek remény as orvo-

sok. A verekedő királyt a csendőrség átadta az ügyeu-

ségnek.

„EURÓPA"-száííoda és étUrem
Mercurea-Oiuo ban.
Kitflnft konyha 1 "m* MK" Jó zamatu Italok I
Jutányos árakl Lelkiismeretes kiszolgáltál
M i n d e n n a p z ó n a és friss
8zlves pártfogást kór:
F O A K U

roá borközi állapotban ÖBBseszólalkozott a szolgálatos

c^endőrőrmesterrel, megtámadta éa leakarta fenyvereznl a rend őrőt. Fodort letartóztatták éa a helyi
Ügyészségre kisérték.
— Hanyagságért elitélt váltóőr. Még 1936ben történt, hogy M «tai corvln állomás közelében a
nyílt VÜFU:Í pálya sínéiről eey talpfát andort le a 8802.
agáitu voa»t mozdocy i. Kizárólag a mozdonyvezető
éberségén muilott a nagyobb szsrencsétlenség. Az állomás váltókezelőjét gocd^ilanság cimán feljelentette a
vaBut. A most megtartott főtárgyalás Borán bűnösnek
ta'álta a bir'ság a váltókeae'őt a azolgálati hanyagaág
elmén 10 napi elzárásra zs 500 lej pénzbírságra Ítélte.
— Vaslspattai verte fejbe haragosat. Király Ml'iály ciumani gndáikodO régt nézeteltérésből
kifolyólag csúnyán ÖBszeszólalkozott Madarász István

sör.

M I M ,

— Aprilia 1 avei megdrágul a vasat. A
Hivalalos lap februxr 25 I számában megjelent a vasúti
személy- éa teherszállítási díjszabás felemeléaéről aaóló
mlilsztertanéc<ii határozat. B Bzerint a vatuton valószínűleg április 1-től életbelép a felemelt díjszabás.
— Haialosasok. Nigy latvénné ssttl. Albert
Karola 58 éveB korában, hoBBzaa betegség után febr
28-án elhalt váro-unkban.
— Kelemen András Bonmartini jegyzőt éa nejét

Kömény Erssébetet Ismét súlyos caspas érte. Március
3-án meghalt 2 éveB kislányuk Judit. A közszeretetnek
örvendő család csak fehruár 21 en temette el egy éveB
kisfiát Imrét. A su'yos csapások alatt megtöri család
Iránt általános részvét nyilvánul meg,

— Tiltott arak miatt tartóatattak le. B teher
Jizaef gheorgheni házalót tetten érték, amint tiltott
zovakövet helyezett fargalomba. A lefolytatott hazkut»tás aika'tnával narvohh mennyiségű kovaköveket taá'tak nála, amiért 25000 lej pénzbírsággal sújtották.
Utyamkkor vasutljagyeket is foglaltak le a kereskedéséi, aki — as idevonatkozó aditok Bzerint — esek
elí diBával is rendszeresen foglalkozott. Bichert letartóztatták és as ügyészségi fogházba kisérték.
— Qondatlansagért — egy hónap. Chindea
Katalin lunca-de-josl asszony fáért ment a köieli erdőbe,
miközben a lakáéban magára hagyott Kiroly nevű
flicskája a tűzzel kezdett játasanl. A kihulló paraaaak
felgyújtották a szoba padlóját s mire segltseg erkesett,
oly Rulyos sérüléseket saenvedett a gyermek, hogy
néhány órán belül meghalt.
— B«ra Dávldoé Sindomlnlcl aasaonv as O'ton
fehérneműt en ykolt. Magával vitte 3 éves Mária nevtt
leánykáját la. A kia leány Játékköabeu a folyóba esett
éa megfulladt. — Aa ügyéaaaóg mindkét anya ellen
gondatlanaág elmén emelt vádat s a moit megtartott
főtárgyaláson beszerzett bizonyítékok alapján 1—1 hón«pl fogházra ób 2—2000 lej péuabirságra Ítélte, de
három évre felfiiggesaiette az ítéletek végrehajtását.
— Magkval vitte a saalloda ágyneműtt.
Még a mult évben történt, hogy Damttru C«raparu
szobát bérelt a helyi .Kózpoatl szállodában". Riggel
Naamtlu tulajdonosnak aaasl a meglepő Jelentéssel állott
sió a szobaasszony, hogy a vendég as éjfolyamán eltűnt
a magával vitte a paplant, páraat, sőt az ágylepedőt
ia. A „oslnySevóséri"
három hónapi elaárána Ítéltek aa
u

— Nagyssabása hasveti tsaaat. A mercureaclucl sportegylet Jegbokkl szakosztálya folyó évi márc.
29-én, hnsvét másodnapján a Bucureşti szálloda termeiben aa|yaiab&6n teaestet rendez.
,llletatudó vaadá|et.

4-lk oldal.

CIUC-I

LAPOK

— Föltűnd öngyilkosság. A lu'ghesl főszolgablri O'ga Ciplclnsc* nevü 39 éves, bncureBtl Bzánnazásu házvezetőnője felakasztotta magát. Aa űgy mögött
— a vizsgálat eddigi adatai aaerint — reménytelen
Baerelem lappang.
— Boai taníoaadó a részegség. Székely Kálmán áa Btiogh Károly nicoleBtl lakosok réasegen aa
őket rendreutasító Btancin Stegarln csendőrörmeBterre
támaoUk. AB Dgy a törvényszék elé került a a tárgyalás eredményeként Székely Kálmánt 6 napi elzárásra,
800 lej pénablrságra, mig Bilogh Károlyt, mert 6 volt
a kesdeményező fél 16 napi bőrtönre és 600 lej pénzbirságra Ítélték.
— Váltóhamisításért — egy év. Saép Sándor saoslmloni gaidálkodó még 1929 ben Baláss Lajos
és Baláss Liszló keaeBBégével ellátott váltóra pénat
vett M a Transsylvania bank helyifiókjából. Későbben
kiderült, bogy a váltón aaereplő keaesek aláírása közön-

10. seim.

— Menedékhásat épít aa B. K. E. gheor- Ájtrilis 15-re, vuyy májú* 1 re, keresek egy S
ghenl-1 saakosatalya. Ez B. K E gheorghenil szakszobás, konyhás, kamras lakást, istállóval ellé
oaztálya nagynerü inunkéra határozta magár. Legíoff és kOlön udvenal C m a kiadóhivatalban.
utóbbi ülésében
kimordta, bogy a „Gyilkostó" és as
11
„EcyeBkő közötti útvonal fel) utján, az úgynevezett Eladó fiatal, fajtiszta, első dijat nyert
„Tnnz'riák" helyér, a „Nagy* és „Feketehagymáb"
bika. Nagy Imre festőművésznél,
csúcsok tövében turista-menedékházat épit. A szükséJigodin.
ges telket már megszerezték s az építkezési agyegok
ÖSBBefyüjtéze most van folyamatban. A tavasz folyamán meg Is kezdik az építkezést. A jelen pillanatban Egy keveset basrnált karikahajós .Singer" nőiBBlnte falbecaülhetetlen a beindított munka értéke —
varrógép eladó. Cim a kiadóhivatalban.
általános tnrlBtlkai szempontból ÍB — hlsa a jövőben
gyalog tehetik meg vármegyénk legszebb helyén az
utat a turisták, mert nem okozhat gondot az éjjeli
szállás. Szeretnénk minél több bafonló eredményes
Cim: OyönöB Gyulánál, Merourea Ciuo.
munkáról beszámolni.
Két uooai stoba, konyha, kamara április 1-ére
— Megölte a bika. Incze József delnltal gazda
kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
i—
a gondozására bízott községi apaállatot kiengrd'e, miséges hamisítvány. AB üggyel moat foglalkoaott a tör- közben az állat valamitől megvadult s a következő Sandominic községben, a templom és Iskola szomszédvényBaék a Síép Sándor egy évi fogházzal Bujtotta. pillanatban megtámadta a gondoaóját. Mire a BZomB(éságában tehermentes uri lakás, mely üzlethelyiségnek IB kiválóan alkalmas, elköltözködés miatt örök
— Elítélték a menyeoskesaöktetöt. Simlon dok a szerencsétlen ember segítségére siettek az állat
ugy
összetörte,
hogy
pár
óra
alait
belehalt
a
sérüérőn eladó, esetleg hosszabb időre is bérbeadó.
Topllceaeu blcaz chel-l legény hosasabb ideig udvarolt
léseibe.
E-deklődők forduljanak Bléneasy Károlyhoz.
R*du Máriának. A nóta vége aa lett, hogy Rsdu Mária
— Törvényszéki hirek. Vargyas István ciucLnngu Oáborboa ment férjhez, mire a faképnél hagyott
udvarló barátai segítségével a násaágyból rabolta el sangForg'ui lakos rendszeresen dézsmálta községe
aa alig nehóny órás asszonyt, vitte a lakására és vonta tyúkjait. A csendőrség leleplezte s a most megtartott
„felelősségre* másnap reggelig. Aa ügyet most tár- főtárgyalás Borán egv bavl elzérist kapott az idegen
HALLÓI
gyalta le a helyi törvényszék és a szereplőket 1—1 pzárnyasak busát előnyben résiepitó Varga.
Igen tisztelt kereskedő, ciéplő
havi fogházra Ítélte, de az enyhítő körüiméiiyekre
— Baliga András ghlmeBl csángó az u> baldalán
és malom tulajdonom urak I
való tekintettel, az Ítélet végrehajtását három évre baj'olt a szekerével A közlekedést ellenőrző csendőrök
felfüggesztette.
feljelentették s most három napi elsárásra és 100 lej
u j rendtzerü éz kompiét vas szereleeü,
— Sok hü-hó semmiért. Ciubuca Ioan ciuc- pénablrságra Ítélték.
— Biiía Pál Páteré larci-dejoil gazdálkodé
cangheorghlnl állami adószedő, szánkón 100000 lej
adópénzzel a táskájában igyekezett Ciucsanmarticra. engedély nélkül fát termelt ki. amiért 15 nspi elzárást
t i z e d e a éa máa kivltaleaéaban
Btncu közelében Talo Ltjos gazdálkodó snlyosan ter- és 500 lej pénzbírságot kapott.
(systemában) kaphatók éa megrenhelt szánnal jött vele Baembe. Az utteBten szabadon
— Láss'ó Sáidor gheorgheni l lakost tiltott erdődelhetik, a célnak megfelelAen
causKÓ fenyövégek an árokba fordították az adószedő léBért 1400 lxjre, Adorján J mdnr Iceul gazdálkodót
Abos Jézsef mlnlsz*. eng. mérlegkézzitőnél M. Ciut
szánkóját. A következő pillanatban Ciubuca revolverrel uiyanezírt 600 lejre és Balia András georgheni i gardát
a kezében támadt Talóra, aki fejszével védekező állásba 1700 lejre, Balog Antal plaeall-de-joBl lai o t pedig
Tökéletes és biztos kézlmnnka, els&rendQ
hslyezkedftt. A közelben tartózkodók közbeléptek s 860 lej pénzbirságra ítélték.
anyagból, felelésen szállítok bármilyen
igy nem történt komolyabb baj. Ennek dscára az adómérleget a lega'aisonyabb árak mellett.
— B miig V rég gheorgb»"l-i mosócő nem jelentszedő azzal jelentette fel a sanmartini csendőrs? gen kezett a népeledési hivatalnál. FiljelentMtek a a bíróSzíves pátifogást kérve vagyok mé y tisztelettol:
Talót, hogy megtámadta éa a 100.000 lej adópénzt ság a beszerzi tt bizonyítékok al«pj£n 500 lej pénzelakarta rabolni A nyomozás során aztán tisztázódott bírsággal eujtotta.
a tényállás B egyben az Is, hogy a .rablótámadás"
— Caimtatmos Ign*c Iazaraa-i legény megbicsClnbuca agyában született.
káz a Bartla Károlyt.
— As állatokkal egysorban tartotta a fiat
— Budi Jóska batanli cigány — a karavánnal Ket drb, 6 hónapos yorksirei kan eladó.
Jikab I'tván cblienl gazdálkodó 32 éveB Sándor nevü Ciucaangb
orghe községen átvoru'va az u'jába kt-rfi ő
As állatok ssepjn fsjlattek és el varnak lálva
fit Idegbetegségben szenvedett. A szerencsétlen ember Daró Szilveszter
10 esztendős gye raitket megBtuMa.
napokon át minden cél és irány nélkUl rótta a kis A c-endőrBég letartóztatta
tenyészlgazo'vánnyal. Cim a kiadóhivatalban.
és átadta az ügyészségnek.
székely község uccáit. S^mml munkára nem lehetett
— S*őc> Ferere santlmbrui furészgyárl munkás Eladó 1 belsőség kőházzal, a Törvényhasználni. Aztán eltűnt. Senki Bem tudott bizonyosat
felőle. Szülei sem emlegették. Néhány nsppal ezelőtt a Törzsök Elemér füré*zgyárából egy transzmisszió székkelszemben. Oimakiadohivatalban.
suttogni kezdett a f in, bogy Jikab I-tvan az lstálo- szljít ellopott E járást Indl ottak ellene.
— P iter B nedok 22 éveB biccui legényt f^jszebao, barmok Lözött, láncon tartja a beteg fitt. A blr
a csendőrséghez ls eljutott, ahol nyomosáét vezettek vágásiól származó fu yo; aebbel szállították be a helyi
be. Ennek Eorán a bír Igaznak biionyu't. A szeren- kóiháiba. A csendőrség beindította a nyomozást a tatcsétlen beteg ember aa állatokkal egysorban láncra lesek megállapításéra.
volt kötözve. Aa őrmester azonnal beszálllttatta a
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik
oonservatonuml módszer
lakásba. Három nap mnlva eztán hirtelen meghalt az felejthetetlen feleségem illetve édesanyánk elvesztése
Bzerint, j u t á n y o s á n ad:
ügyefogyott ember. A helyi ügyészség gyanúsnak találta
as esetet. Feiboncoltatta a bullát, belső részelt a feletti fájdalmunkban osztoztak vagy részvétüknek
S
P
R
E
N O Z G I Z I , M.-Oluc.
iucuresll vegyvizsgáló intézetbe küldte, ahol véglege- bármi módon klf-jezést adtak, fogsdják etu oo is hálás
Str. Cap. VUIOTIOI (Hargtta-uooa) 90.
köszönetünket.
Nagy látván éa gyermekei.
sen tisztázzák a hirtelen haláleset okát.
— Erdei saerenosetlenségek. Ambrus litván
Egy uj cseresznyefa hálószoba berenRomânia.
c umani 68 éves gesdát fadöntés közben agyonütötte
egy fenyő. — Egyidejűleg Tumulescu Nlco'.ae ghlmeBl
Primăria comunei Şumuleu.
dezés eladó. Ctm a kiadóhivatalban. 4 - 4
famunkásnak munkaközben nekiszaladt egy rönk B BZ
Judeţul Ciuc.
egyik lábát teljesen összeroncsolta. Súlyos sérülésével Nr. 299-1937.
a heh beli közkórbázban ápolják.
M E G V E S Z E M báró Orbán Baláta: „Székelyföld-1 oimü
— Közbirtokossági .osendélet' Armesenin.
müvének 3-lk (Háromazókmegye) kötetét. — Cim a
Se aducc la cunoştinţa celor interesaţi, că [in
A helyi UgyeBzséghez beérkezett, orvosi bizonyítvákiadóhivatalban.
ziua
de
30
Martie
1937
ora
10
a.
m.,
se
va
(inc
in
nyok és taruvallomásoktal alátámasztott cserdőr»égl
jelentés szerint Dánlel józsef jelenlegi közhírtőlo»ságl localul primăriei din comuna Şumuleu, Judeţul Ciuc,
elnök J tkab Dénes nevü társával fejszékkel csúnyán licitaţie publică, pentru arendarea izvorului de apă
összeverték M.bály LijoB volt közbirtokossági elnököt. minerală »Sf.-Maria«.
Preful de sirigare esle fixat la suma de Lei 65 OOo
A verekedők ellen súlyos testlsrrtés elmén indított
Egy fenyezett diófa ebédlő-asztal eladó
eljárást az ügyészség. Az es«t mögött CíUnya közbir- anual. —
Condi(iunile de licitaţie se pot vedea iu toate
tokossági személyi vil'ongás húzódig meg. Evek során
C>m a kiadóhivatalban.
Ezemélyi torzsalkodásokkal odatDlyesztették várme- zilele de lucru, in cancelaria notarialului.
Licitaţia se va (ine în conformitate cu ari. 88—110,
gyénk légezrgécyebb vagyonközössége életé*, hogy
most fej9zékke> igyekeznek „'gsz^got* tenci, miköz- din L. C. P. şi normele de licitaţie publicată în Monitorul Oficial Nr 127-1931.
Egy használt, de jó karban levő, hajós
ben egyre jobban züllik a kc-zös birtok.
Ţoale persoanele, cari vor lua parte la licitaţie, Singer varrógép eladó. Cim a kudiiivtutbia
— Felakasztotta magát a munkanélküli
eaabó. A gbeorghéni .Czifra" kert k'jztpén állóelha- vor depune pe lângă oferta închisă şi sigilată şi o
gyaio't, rosksdozó házikébnn felabaBtiott embfr hullá- garanfie de 5 70 în numerar, asupra preţului de strijára akadtak a valeastr: mba-i t'j»sek. A bevezetett gare, care se va întregi la 10'/«, în caz de adjudecare.
In caz, că aceasla licitaţie nu va avea rezultat,
nyomozás során kiderült, hogy a szer> ncaétlen embei
Gal Ferenc 42 éves targumnresi munkanélküli seató- a doua licitaţie se va (ine în ziua de 10 Aprilie 1937,
val azonoBj aki végtó elkeseredésében dobta el magá- în acelaşi local şi aceiaşi oră.
tól az életet.
Şumuleu, la 3 Martie 1937.
— Nagy kultureseményre kéeaűl gheor
Prlm&rla
ghenl műkedvelő gardsja. Dr. Farencay Qyu'a
volt Silnigaigató rendozesében a gheorgbenl-l műkedvelők a közeljövőben bozzák színre sz „Ur katooái*
c mü vallásos tárgyú sslnművet. A darab előkészítse
nagyban folyik. A nunkát az egyház ls támogatja s
igy már most óriási érdeklődés njilvárnl meg a nem
tta naponként aj formák oloaó «
mindennapi lu't urast mény iránt.
árban, Ba.«*t*Un.tlMt6k
£
— Farosa „adosaegtőrleBatéa". B-assal Antal
VBNCZBL TANÁRNÉNÁL *
remeteal gazda Portit Kékef Jinos kereskedőtől hitelbe
Ugyanott késafllmek minden— Nyers ( bükzfat vessek. Cim megtudható a
árut vásárolt, de a kikötött határidőre nem fizetett.
aemft nAl kalapok eiaflroadü
kiadóhivatalban.
A kereskedő lakáján kereste fel az adós g-zdát és
anyag heaaáadásával. Kalapok
fizetést sürgetett. Szóból szó kerekedett, m«jd tettle- I
átalakítása a legrövidebb idő alatt.
resaégik fdju.t az Bgy. Brasaai magánlaksértés és
Merairea Okw, I. O. Bratlaan (Olmnátestlsértés elmén tett feljelentést hitelezője ellen. A
ilnm)-neea UI. ei* a lórháa kAnelében.
levezetett nyomozás Borán aztán klderfilt, bogy mindkét fél hibás s as oszló lgasság alapján as ügyészség
j m u a j m u m m u a j a j m u a j a ^ M ^ A
vállalja a Vakár-üzlet.
hitelező és adós ellen egyaránt vádat emelt
V^tisteH Vákár kíayvave'n'á'áhan, Maraar«a-niq
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