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Palroval Tibot drámai hangon fo.îslmpzott tiitn- nak sokaságát, a b?'nltöztatett akarásoknak külsőségeikozása a munkajogának kO' áí jzáss ei'i-i. Ar-'tó AidráB bán ls nniformisált sok ssinü divatját. Mind reméuyA .Vás>árhalji Tiláliozó" elaevesís a! ittfr Sza- fiatal rag>vár.-'.d: költő hltra Ifc.i a mjgukM tjişcy^ruilí telj«s ígéreteit a végső ösozebolonduláanak.
Hanem a'-rad mlndasek kösött okos beBséd 1B.
diiba kerti't erdélyi ifjúsági lalákocts lezajlott. Méltó- éraő, zs!d-i vallású magyarok nevében mied m'nd olytu
ul? toljesen, epv srenv-.-dő nép önérzetét magán tlsGló fdlamiló, okos msgnyTlatboiráJok voltad, m.iya^ rairt- Ami igsa az Igaz. Mussolini pildául a Ingutóbbi berlini
Erd<'y killiinbazó világnézetű, látogatása alkalmával a kénye'emrő! beszélt. Aat monbélyeggel a homlokán vitatta rarg és szögezte le nagy déktalanul bizonyítják:
A
kérdésekben á!lásp?n:Jit sz az tf;U'ág, melytől — vall- di a kari3Jt ny eríiö'ci és nmntí djmokrácla ö.^as- dotta, hogy egy nemzet életében legnagyobb érték, ha
fo^á !o^zméj^o találkozó flmlsiga tlastái in v n nehiz megtanítjuk azt a kényelmet megvető, a kenyérért
juk be öizir.'én — sokan feliak és buródosí»'?.
Tamást Áron megrázóan emelkedettf és magyar a fs 9ló:^ígt°l]'J3 azorapivj!, amit válla! éa tűrhetőt- megdolgozni tudó munkára.
Nan nekünk szálnak eaak a bölCB gondolatok.
bevezető beszedet pontosan 187 faja sorsá f-jitéie! nél- I^EÜl barcol érte.
Mig kell Állapítani: a Tj.-Mures (Mirojváaárh ly>) A mi uépUnk soha nsm ismsrte a kényelmes, gondkül vállaló ifja ballgrtta végig azzal a s??n'. elhatározással a sziveben, bogy a tűlönböíő utstoo, ellt-mélra Találkozónak nam volt olyaa o.őidéfa-f-íeóUlójs, BŐI nélkű l éi'jt»t. Akárhogy fordalt a törtanelem kereke,
Dallgiiója sem, aki ne lett volna tisztában történőim! a mi népünknek mindenkor versjtékesnl kellett a mintaktikával boldoguláara törekvő erőket cgyeBiti.
doncapi betevő falatjáért. Ha valaki lemarl aa örököa
A napi sajtó riaalotiasn ismertette a találkozó fíleiősBoge tudatával.
a robotnak, a nélkUiözéBnek, a magára hagyott
Értholő tehát, ha m'.údon roa-tloa töriénslml jelen- goadn^t,
'jfoiyását a aa ott megvitatott kérdéseket, h&tarozatl
kücdalemnek ssegényaégét, akkor aaok ml
j wasipto'iiít éB végül *zt aa emelkedett szellemben, de tőségű esemAayt látnak ebben az egyíegca és fugyei- kemény
az erdélyi főidnek együttélő népei.
f dlreérthetat'en határosoltsággril megfogalmazott a ünne- mesett megnyllatkoaáabaa. S^mml aem jellemzi a ta- vagyuak
Közvetlenül
nem szói nekünk tehát a Duce-nak
lálkozás
euiyát
jobban,
mint
as,
hogy
a
fővárosi
román
pélyes hangu'atban, elszánt lélekkel elfogadott hitvallást,
tanítása. Da mégis nagy alkalomszerűségamit a találkozón részt vevők egy emberként fenuálva ispok felfogás és vllágnésetí különbségre való tekintet regeneráló
gel ide Illik közénk, ahol as együttélés tsstvérleBségét
fogadtak el, ezzel is kidomborítva azt, hogy a „Hitval- uéikül egyöntettton megállapítják est.
megmérgOKU a kényelemnek kUajátltott elvével.
lás* tényleg hitvallás a ezámu'xra B aa abban lefekteEjjy hdiilap keraiébac nehéz az összes fx't-zóiafaj gyermekeibe egyre Inkább bele
tett magas célkltűzeaekért dolgosul éB harcolni fognak iáHokrú', határozaiokról képet nyújtsál, Épp.-n ezsrt neveilAzegyuralkodó
elvétett nagyratörő Baamfényvasslés aat,
1
munkaterületeik minden vonalán.
ugy eresaUk l'.'ghslyeBebb'Ji tesszük, ba Tdmtai Arou hogy kizárólag a Bzülatés secrancaéjével joga van a
Férfias r-yiUsiggal szegiazük le: klsebbfiógl éle- sarÓBBüValt íd zzük:
kanyolmes, más embertársain keresztül gáaoló élethea.
— Az ^rdjiyt fiatal azHllem'ság oiső orsíi^os TJrtíniimi IgazüágBzolgáltatásról besaélnek. Holott aa
t'luk irányitól nsm a legjobb szemmel kisérték a Tg.j-.<iea;őjégü
cjeitjrcd-ne
vo'
rz,
Sioy.v
eíjsek
a
szellella-^i (marosvr.sárhi'yi) Találkozót. A sanda gyaru
ig.i^Bág az, hogy ezen a földdarabon egylittélő népaket
0,t óHiodi'tts sz ifiusag célkitűzései körül. S*jnáiaío- NIIÉSGRIEK A h3rdi»sól n^FJYSZÎÎDL»H IU. -. j^LEN-ak a Vasár- -g>forrnia elhacyagolt éppen a közös történelmi sora.
1.tbb.i i<-sajj aioísbo dolgo; játzldak ii a találkozói helyi Talá-koaéa. Esz,-i a c«e>vk* dwtwl az enlé:yl ma- Kir 1» egymáson bánbaiot keresni, vétek usaltanl,
rv pőréén, melyeket moat, amiíior nagyszerű egység- gyar élet Ifjúba előizör tis^rfKö ma^, bogy ez-bid szörnyű f*i»lő;ieaa£g megbontani közös borsunk, köaöa
bei!, mindé» gondolkozol tudó embsr áita ásoa m.gelé- formábun, 1minden érdek bafoiyástói fJgg-.ilabüi s emberi ăîonvcdjsaibua kialakult erd<üyidégüoknek egymásra
g-díB3vnt la'álliomai aa ott elhangzott határozaté!: — k-öiHÍosség )! vallalva jilr.uUazzök n-paDí előtt. Ez a találó szent gondolatát.
n-r-o iiü' sésna, sőt egyanussn kéroa kihangsu yozni. irtli-ntkazese olyan volt, b»gy aa egyetemes magyar
Csak a népbolondltás divatja szerint lehet tovább
A Vasárhe'yl Találkozó fegyeimeaett, nagyszerű társadalom raindon színét tükrözte.
fo'ytstnl est a munkát Igaz lélekkel, magbékülést
— A három nap óta ta'ió taniciVoiááok, szellemi kereső, egymásra találó szemlélettel csak ast lehet
elók^pssttségről ianubiaoayBágot tévő Altaljainak aa
egy*': z a fontoB. As egység megteremtéséért gvült ÜBBBS harcok és vógül a közös bitva lásban erverybo jutó kivácnl, hogy hagyjanak meg bennünket egymás mellett
ţ-doly mii/d<n szellemi Iranyzatái felölelő gocdo kozőja. egység határozottan bisoQyiija, liogy as érett magy r abban aa erdélyi közössógban, amely soha aem Ismerte
Éi a világnezetl válaszfalak lehullottak. Oizinta magya- ifjúság átérzi a közös sors és nemzeti felelősség gon- kosöitűuk aa egymásra törő kényelemnek tespeastő
rok állottak egymásBal ssembsn abban a taremb-in, dolatát.
mérgét.
— Atórezta és bizonyítékát id.a aanak, bogy az
melyben — nyugodt és felelői lélekkel állíthatjuk —
erdélyi magyar társadalomi-m aa e.őltűlbtuk és testvért
töneaeliui esemény zaj.ott le.
baipok "zy o'^jIb^ -<• tT^Vr-ir iiin^it-i tolA dkéíaű bal ói SSÓioŐ juj'ü tfldaii eliolixóleV fel- gyrngliő
c>upáo. É '^ztÜz: rajiuDt a f=)í'-:óaaeg azért, hogy
héten böriönba vetettek egy öreg saéecgtd'.ek. Közös harcot vállallak ÍÖÍCS alspon, mart tak
a lehelőségtikból közős mua.r., a közős munkából ujooi kolyt,Ammait
iri megsértette a katonai előkópaősökat oktató
vllaţoian látják: caak a tényleges egyflégmígicrsmtésa, megeiő
lödüit
mngyar
tarai
dalom
Ó
B
ebiől
a
mog^rőiökiterjedése mellett lefcet remény eredtnényeB küzdelemre. dött láraadalomból helytálló uemzatl erő teljesedjék kl. tanítót. A biróiiá» csak a tényt vetto aispul, hogy egy
A nagy felk'észQllaéggol e őadoit tanulmányokat A három nap vajúdnod es foleui.-.ó iiunepu u:án mind- batóaágt köz?g9t megsértettek, de cem ssámolt, Illetve
kövb.ő viták során nem ogyaaer voltak drámai pillana- annyian megtllapujuV., ho^y tsra ,d sip.uaii köretein be- a további vizsgálatra bista azon körülmény kiderítését,
tok. A vita azoabau sohasem mérgesedett el. Nem, mert lói az OBztálybell ea ugyéni Hz^itBzrtWtdás e tűnik: aa & hogy ml kányaz<jrlsette aa öreg embert erre a mindena célt mindenki világosan látta maga előtt, ami egy éB aemzeti érdekekről van szó. Vai gaâ»ti!l harok ÍB oiná - keppen kárhozatoa cselekedetre.
B jdzámo'itnik már mult aaámnikban arról, hogy
szent volt I...
múlnak a k ő z Ö 3 nemzeti érdikoü ptrucsoló BZuvára.
az egész ügy alapja egy sapka volt. Bgyes katonai
Különösen a baloldal tanúsított nem remélt, nsgv— A a érett magyar ifju-iág ez aUtt a hároa nap jíójöpzős cjoporioknál kötelező a sapka megvétele a
ssitrUsn fegyelmezett magatartást. Annak a lársudaimi alatt lfjut f tiaaabaduiáíSil mulatott utat lupiiukn.-k,
RÉV <CHÍ: flatai, calszolt agyú képviselői, akiket tán a visszaadva a szónak erkö.Ctii tartaimá'., namzeti Bulyás azt rendesen aa ifjakkal vetetik meg, habár ilyen célegtöbb gyaonsitáB ért. Msst felemalt fővel, a tóiük u emberi hitelét. Egy tiizta magvar éa emberi elei lokra valamilyen alap létesítve van. Msg az aem volna
megszokod frazeologia teljes mellőzésével, megtisztult vágya lobogott beane. Eţy Bzsnvedó nép tisztult meg nagy baj; de vannak asegényaonu ifjak, kik a legjobb
magyarokként állottak a vásárhelyt találkozón a a BZO általa éB éreste meg újra aa élet teremtő tarta! aiá\ akarat mellett aem vehetik aat meg, még haláloB fesysgetéa terhe mellett sem. S ha ilyen fenyegetések
clális igazbágok hangoztatása mellett, melyben egy volt Eoben a magtisstu ásban kisebbségi nápüak u ját
vstüa ujy a katb. p.ip, mint a magyar mágnáa ezen erkölcsi éa nemzeti alapon áiió népt d;mokric ában .inénnek is, as ÍB c*ak aa oktatók tnibnagéaága folytán történik msg, amire már Bzámoi példa volt aa
vtdő IdőV.bsn msgtiBituit lentármazotija — vállalták a találta meg.
országban. Jjlen esetben aa oktató odáig ragadtatta
rájuk váró köaös feladatok teljesítését ugy, abogy as
Ezeket mondotta Tamási a „Hitvaliás* felolvaaása m^gát, hogy meg 1B pofozta a aapka nélkül megjelenő
embarakbez, uehóz Időt magyar fdrflaihos ülik.
előtt. 187 magyar ifjú Bzent tűzz d a Kziváb?a, tofclre ifjút B Így a felháborodó apából — ki magái is bünöaDa B jobboldal ia fékeste magát. L .-vegében érezte, kCBz léleiikel hailgatca. Foi(t>d»lma; t2tt. Uuakat váüsi: aek érezte — hiprovokálta e tettével a sértést. Az
hogy az erdölyl kissbbgégl magyaréig közös utja, nem B aztún hazatért, hogy őrh.<iyeln, mun';-.b3lyein ezen il^yfrt kivizsgálai a bíróság dolga Mi cssk a pofoaáasat
az á tala körvonalazott s tán legbensőbb mélyében val- elvak Bzerint dolgozzak.
i&arunk foglalkozni. A román hadsereg szolgálati szalott ualoa vihető diadalrs. I^y a kösjpn9k nagyszerű
bályzata olyan nyugati nlvén áll már régen, hogy a
Mlndsn
rokonszenvünk
és
sseratetünk
ezi
az
Ifjúkiegyensúlyozó szerepe voit, ami igy sem voit kevés ságé. Minden hátsó gondolat nélkül a szó Igazi értel- Iegszigorusban tiltja a felebbvalóknak aa ÜtlegeléBt a
mnnka.
mében hangau joztut feléjük: jó éa eredményes mun- kiképzés alkalmával. As ilyen eseteket több esetben
szigorúan meg ls bűntették.
Történt azonban ott máa is, amit nyomatékosan kát testvérek I....
kl kell h&ugvu.yoznl. N;m akadt ember, aki a többség
AB előíépzőaöket oktató tlsst tehát bűnös már
határozatásak feltétel nélkül és aaonnai alá ne votette volazért ÍB, mert a szolgálati szabalysat ellen vétett. Da
na magát. Felemelő példát íruiatott ebben KÜCBÓ Sándor.
a társadalom szempontjából bűnösnek mondható, mert
K icsó, a napilapokból jól ismert, Igen kényea kérdést
Uj idők, nagy Idők ezek. Alakító, átformáló ki- tanító. A tanítónak pedig kéli legyen annyi padagó'lal
eisó alkalommal kifejtő előadását követő határozati teljesítő napokat eiűnk, amelybea mindent felhasznál- ismerete, bogy az oktatásban a legkevésbbé célravesető
javaElata viosrt kavart. A fegyelmezett ember nagyszerű nak aa uj berendezkedés alapjának lerakásához. Csak segédeszköz az erőszak. Ezért tehát kösvetlea felettesei
magatartása volt aa a jelenet, amikor Kacsó feifiboa ugy születni k a világnézetek. Egyik percről a másikra ia felelősségre vonhatnák egyszerre két oldalról 1B.
illő bátorsággal és nyíltsággal leasegaate:
burjánoznak as uj társsdalomépttéanak vezerfunalai.
A verés egyáltalán nem felemelő valami. Sót
— Első alkalommal néaett asembe egy ember Nigy hangok, vores szólamok, gyűlölet hullámok cB.<p- ellenkezőleg a legjóbb módszer arra, hogy valakiben
eszel az Igen kényes kérdéssel. Leh«t n m iudta ugy nak ösBza falettünk. Ember legyen, aki a n»gy össea- kineveljük az alantoB Indulatokat. A verekedő ember
megfogni, ahogy ast aközvékmóny kívánta. N 'iu kí- vlBBaaságban látni tudja a kivesztő ut igérotat.
mindig fölényének tudatában vsrekaslk. Lshet es a
vánok semmit, nem tartok fenn Benkit. Teljes egészéA prófétai Bsc-mek is nehéz helyzet élőit állanak. fóieny fizikai vagy mint a jelenesetben, a sérthetetlen
ben visszavonom a javaslatomat és bizottság kiküldé- Olyan zavaros világ ez, emelynek ciak a jaleu pilla- tudatából eredő. Mindkét esetben elegendő arra, hogy
sét kérem as uj hataroaatl javaslat megszerkusstéBére. natai áttekinthetők. Jővő nélküli jelen, kiszámíthatatlan a vUszaütiil nem tudó embernél jellem elferdűlést
És, amikor az uj határozati javaslattal magjelent következményekkel. Nagy akarásokkal, feszítő azerte- Idézzen elő és aat a megtorlás más, sötétebb útjaira
a találkozó feaaűlt flgyolemmel hallgató fiataljai előtt leakedésekkel telített kasán lett as öreg földgolyó, terelje. Így egéss generációkat el lehet ferditenl jellea szövegező blaottaág éB Kactó, miat előadó felolvasta amelynek kl tudaá megmondani melyik pillanatban mileg a éppen eaért nagyon meggondolandó dolog na,
amikor egy tanító a nevelésnek a legalacsonyltóbb
ast, soha nem látott lelkeBedésbsn tőrt kl a találkosó lésaen vésses robbanása.
s percekig ünnepelte aat aa embert, aki — Tamási
A nagy plllanathoa kéaen fogva vezetnek a világ módszeréhez folyamodik.
elnök megállapltáaa Baerlnl — Erdély egymilllónyolc- ÖBisea hivatott éB nem hivatott megmentéi. Elért törMindsaekot figyelembe kellett volna vennie a bíróBsázezer magyarja előtt példát mntatott.
ténnék a végnélküll ssövetség keresések, politikai ta- nak ls, mielőtt az elhamarkodott végséat kimondja,
Vagy említsük Nagy István mnnkáslrót, aki nyilt lálkosások, barátkoaások, blzottsátosások, gyüiésezó- mert a birói mesterségnek vlBBont elsófekn segítő
azlnen meg nem alkuvó lélekkel vallotta: a kisebbségi sak, beavatkoaáai, ellenőrséBl sétáiások és tehetetlen- essköse a lélek-anallalB, amalynek alapján ltélkeanie
magyar munkás magyarságával kenyeret és kulturát, kedések.
kell. A bírói mesterség egyike a legfelelősaégteljesebb
tehát mindent vesslt I Vagy Bányai Lágaié emelkade.t
Láttunk már vllágmentési alapépltéat a nemzeti, foglalkozásoknak. Tudott dolog, hogy a bőrtön nem
felszólalását említsük fel, aki lessegeate: világnézeti faji, OBstály gyűlölködésre berendezve. Hallottnak szebb- javít, caak ront. Egéss Irodalma van már a börtöa kárválaszfalakon tol magyar kérdéaekbaa tűrhetetlenül nél uebb öntudatoaltó masslagul Baolgáló szálló igét, tékony hatásának n világirodalomban • aa Igas ls.
egyek vagyuak és maradnak 1
láttak a különféle Jelvényekben testet öltött ideálok- Eppen eairt nem Biabad börtönnel me|bály«gaaal olyaa
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embert, aktáéi még a (avulás reménye fenn áll • külö- szócsöve világgá kiabálhatta a megaláztatást, ami éppen egy
nösen nem szabad ssabadság megvonást alkalmasai magyar ügyvéd részéről érte. Mi nem ismerjük az ügy hátolyan vitás esetekben, amikor aa igaaaág éppen a letar- terét a nem is érdekel bennünket az, hogy milyen anyagi
tóztatott javára ls eldőlhat. Mert aa Igaa, hogy Ilyen okok lehettek a toglalás okai. De azt tudjuk, hogy a Székely
esetekben igazságot tess a törvény, a paragraf», da Nép ép ugy nem üzleti vállalkozás, mint ahogy minket eem
es as Igaaságtevés nem törli le a társadalom előtt a a nyerészkedés állított a magyar ügy szolgálatába. Ötvenöt
börtönviseltség bélyegét éB nem öli ki as egyén lelki- év nagy idő egy vidéki lap életében e igen kevesen vagyunk,
életéból a legBsentebb jogon, a Bsabadságon esett kik ezt megértettük. Amelyik pedig eljut a félszázados jubiciorbát.
leumig a mai időkben, az aem az előfizetőkből származó
A katonai előképaősöknél elég gyakori a felebb- haszon, hanem inkább a kiadó áldozatkészsége tolytán éri el
valóknak es as elhamarkodott fellepóBe s asámos eset- azt De mind kevesebben - lesznek ma lapkiadók Erdélyben,
ben bírói Ítéletet is boatak ellenük. Csak a mu.t héten akik a magyar knltura érdekében ilyen anyagi áldozatot
mentett fal a Targn-Mnras (marosvásárhelyi) tábla egy hoznak, mint azt a .Székely Kép* kiadói tették. Mindezemarosmegyei gaadát hasonló esetben, megmasltva meg ket meg kellett volna gondolnia a foglalást vezető magyar
aa elsőfokú elmarasstaló Ítéletet ÍB. A katonai hatósá- ügyvédnek, a Magyar Párt vezető tagjának, mielőtt e lépésre
gok pedig ssigoruan biiitetnek mlndau, a ssabálysattal rá ezánta volna magát Mert önös anyagi érdekből megvonni
ellentétben álló fegyelem sértést. Éppan eaért felhívjuk egy tizenhétezer lakósu székely várostól az anyanyelven való
a megye iakósságanakfigyelmet arra, hogy a katonai nyilvános védekezés egyetlen lehetőségét és munkanélkülielőképzés ók tatókkal ssemben sohase Igyekezzenek ségbe sodorni egy magyar kulturális célokat szolgáló vállaelégtetelt venni maguknak, mert assal csak nenuaitlk lat munkásait, a tajárulással azonos. Ennyire pedig nem
aa ügyet, mint a jelen esetben ls. Ellenben a legcse- hisszük, hogy gondolt volna Dr. Keresztes Károly ur is,
kélyebb eróBsakoBBágot ls azonnal jelentsék a fölöttes akit bizonyára egy kicsit elragadott a mestersége.
katonai hatóságoknak, ameiyek btaonyára megadják
nekik a legteljesebb elegtótelt. A védekezésnek megvan a maga törvényes lehetősége és ast érvényesíteni
la kell minden téren es minden eaetben, amit ervenye- Közös működésben a „Csík" és a „Csíkszereda és
siteniink is kell jogaink vedelmébcn.
vidéke hitelszövetkezete".

Szövetkezeti élet.

Apróságok.
A kisebbségi politika körül sok baj van minálunk.
Örökös vita folyik afelől, hogy tejben-vajban íürdünk és
minden jóban részünk van. Persze mindezt mondják mások,
a mi megkérdezésünk nélkül. Mikor pedig mi papírra rögzítjük a magunk bajait, az ugy sem láthat napvilágot, mert
törli a cenzura. Szegény cenzorok azt hiszik, hogy azzal az
ország ügyének használnak, ha nem engednek szóhoz jutni
minket. Hiszen még a vak is látja, hogy a bánásmód körül
valami hiba van. Csak elő kell venni az utódállamok kisebbségi és többségi sajtóorgánumait és azonnal meglátszik az
akkordokon, bogy hangfogóval játazák-e őket, vagy nem. Az
alábbiakban bemutatjuk két Bzoinszéd állam kisebbségi politikáját, akik történetesen a kis antant-szövetség tagállamai is.
*
*

*

Csehszlovákiáról sokszor irtunk. Megemlékeztünk a
nem rég elhalt Haaaryk Tamásról, kinek ideális lelkülete és
őszinte demokrata politikája rányomta bélyegét az egész
Csehszlovák közéletre. Ennek a gondolkozásnak az eredménye az a körrendelet is, melyről a csehországi lapok ujabban
beszámolnak. Arról van szó ugyanis, hogy a csehszlovák
hadügyminisztérium a nem régen lezajlott hadgyakorlatok
után. körrendeletben nyilvánította legfelsőbb elismerését a
csehszlovák hadsereg magyar nemzetiségű katonáinak, kik
fegyelmezettségükkel és kötelességtndásukkal az ország
összes nemzetiségeit tnlülmulták. Ugye, milyen különbség a
gondolkozásban; amig minket elnémít a cenznra, addig Csehszlovákiában a hadügyminisztérium dicsekszik azzal, bogy
neki a magyarok a leghűbb alattvalói. Pedig ott sem hűségesebbek a magyarok, mint itt. Csak a belátás, az emberségesebb gondolkodás mód ezt be is ismeri és nem csinál
belőle löldrengető problémákat. Ha pedig a csehszlovákiai
magyar lapokat olvassuk, ott is örökösen követeléseket látunk. De az ő kulturköveteléseik olyanok, hogy azokat
nálunk még a leghiubb ábrándozó sem merné megreszkirozni.
*
*

*

Jugoszlávia volna a másik szomszédunk, ahova Bzintén jókora adag jutott az elszaggatott Magyarországból.
Tudjuk, hogy nem rózsás odaát sem a helyzet s mégis ime
miket olvashatunk az ottani lapokban. Az egyik például
arról azámol be, hogy Belgrádban megnyílt a magyal- tanítóképző, ahol az összes tantárgyakat magyarul tanítják. Jugoszlávia szivében tehát létjogosultsága van egy magyar tanintézetnek, amelynek az a hivatása, hogy a magyar kultura
gerincét képező tanitógárdát szárnyaira bocsássa. Pedig Belgrádban ninCBen feleannyi magyar sem, mint Bukarestben,
mert a jugoszláviai magyarságot nem kényszeritette vándorútra a központosítás és a munkaalkalom csökkenése, mint
az egyre tömegesebben vándorbotra kényszerülő székelyföldi
falvak lakosságát. Milyen más lenne a helyzet itt is, ha
Bukareatből jönne a magyar szó s bukaresti iskolák magyar
tanitói tanítanák a kulturzóna egyre szaparodó analfabétáit
a betűvetésre. Mert ezt nem tagadhatja le egy tanügyi közeg
sem, hogy amilyen gőzerővel épülnek az állami iskolák Csíkban, ép olyan rohamosan terjed az Írástudatlanok száma is,
Gombamódra nőnek ki a földből
a hatalmas iskolapaloták s togy az erdő talán jobban is,
mint ahogyan kellene.
Ha végignézzük az
amerikai tempóban épülő Bukarest palotaaorait, mindenütt
ott hallatszik a magyar nóta; magyar veríték ragasztja
ÖBSze a betont s magyar erő irányítja a fejlődésnek óriáai
tempóját.

Panasszal keztük ezt a rovatot, hát tolytasBuk a panaszt. Sf.-Gheorghi (sepsiszentgyörgyi) laptársunk, az 65
éves .Székely Nép" panaszkodik vezetőhelyén, hogy a végleges elnémulástól csak a végrehajtó kötelességtudása mentette meg. Dr. Keresztes Gábor ügyvéd foglalást vezetett a
lapkiadó Jókai-nyomda R.-T. ellen holmi erkölcsi kártérítés
összegéért és le akarta pecsételtetni a nyomda gépeit, hogy
ezáltal a lap megjelenését |megakadályozza. A lap ilyetén
való m e g s z ű n é s é t csak az mentette meg, hogy a végrehajtó
a gépek lepecsételését csak a foglalást vezető ügyvéd garancia vállalása mellett akarta foganatosítani. Igy Sf.-Gheorghen
( S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n ) továbbra is felhangzott a magyar szó

i a magyar knltwáaak egy félszásadot átkinlódott vidéki
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LAPOK

„Caik" Gazdasági Szövetkezet Igazgatósága „Csíkszereda és vidéke hitelszövetkezet" igazgatóságával a uapokban megállapodott, hogy a két szövetkezet önállóságának teljes fenntartásával, kölcsönös részjegyzéssel szorosabbra fűzi a két testvér-szövetkezet közötti kapcsolatot.
A két szövetkezet párhuzamos, egyűttleges működése érdekében .Csíkszereda és vidéke hitelszövetkezet" .működési
helyét .CSÍK" gazdasági szövetkezet székházába, MercureaCiuc—Csíkszereda, Strada I. C. Bratianu 14. szám alá
tette át.
„Csíkszereda ér vidéke szövetkezet" az igazgatóságba
beválasztotta Sztankó Zoltán uiat, a .Caik* gazdasági
szövetkezet ügyvezető igazgatóját, akit a hitelszövetkezet
igazgatósága alelnökévé választott s egyben az ügykezeléssel ÍB megbízott.
A szövetkezetek igazgatósága mindent elkövet, hogy
a legnagyobb előnyöket biztoaitsa tagjainak, de ebbeli törekvése csak akkor járhat sikerrel, ha a közönség működésében, éppen sa.át érdekében, a leglelkesebb támogatásban részesíti, mert a szövetkezet által elért minden előny
és haszon végeredményben a szövetkezeti tagokra, a betétesekre és a nagy közönségre hárul vissza.
Ezért már most felkéljük a nagy közönséget, hogy
szövetkezeteinknek, legközelebb beindítandó taggyüjtési akcióját fogadja a legjobb iiidulatu megértess»!.
A Hitelszövetkezetnél egy üzletrész 5UU lej, melyből
aláíráskor 10°/o, vagyis 50 lej és 20 lej beiratási dij fizetendő. A hátralévő összeg két év alatt havi részletekben
is
fizethető.
'
A „Csik* gazdasági szövetkezetnél egy üzletrész 1UÚÚ
lej. Ebből aláíráskor 1Ü'J'„ vagyis 100 lej és még 20 lej
beiratáai dij fizetendő. A hátralévő összeg két év alatt
havi részletekben is.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

ennek aa utjai csak ások lehetnek
smalyat Madgearu ls fejtegetett Nam szabad bjlső
ellenségként ke.elnl ezeket a népek*hanemi igazaágos bánásmóddal mindannyinak basájává kell kiépíteni
aat as országot.
A nemzetközi helyzet a legnagyobb aggoda mat
Természetesen

kelti a bákeaaerető népekben - mondta Ro«j>w,lt »z
Egyesült Államok elnök 9 csikágól nagy beszédében.
A béke saarető nemzeteknek össze kell fogniok az
a l a c w n y öutonök ellen, amelyek a mai nemieUoz
bizonytalanságot szülik. Rioaaw >lt mostani beseadáből
arra következtetnek, hogy Amerika fe h a ţ y aa 1919
óta folytatott semlegességi politikájával és tiljsa erejével beleavatkozik a kontinens békéjének megterem-

K Ö Z G A Z D A S A O .
A juhok mételykor elleni védekezése.
A közeledő ósa végóvel a jubok legeltetése megszűnt, ások beszorulás a száraz takarmányosás alá vétetnek. Ilyenkor követkeslk be a mételykór elleni védekezés, mely abban áll, hogy minden egyeB juhnak a
megfelelő előírás SBeriati m 'don agy-kát a*»!i«lu kapszulában töltött orvoísaert adunk be. A DI8TOL uáveu
ismirt készítmény kölfoidi szarmaaásu és bár biztosan
legyőzi a mételyt, aa a hátránya, hogy ciak líresgyomorba lehet beadni, tehát aa állatokat nemcsak a
oeadáa előtt, d' azután ÍB koplaltatni kell. Ezzel sz.mbea a GáLBINOL nevü késaitméay belföldi gyártmány
és aaért e.őayös a használata, mert koplalás nélkül is
beadható a ntp bárjielylk Időszakában ós rendszerint
egy zselatin tok elegendő egy állat részére.
F gyelunatetjük a gazdaközönséget, hogy a m'jtelykór ellenes orrosságot c<»k olyan Időben adja az
alla'oinnk, amikor azok már nítn járnik kl a legelőre,
ne hogv a keselás befejezése után ujabb fertőzés történhessék.
M<g arra is flgyolmaztMjűk a gazdáinkat, hogy
a mítelykér ellenes orvosságok csak a lapos levélalaku
msjmételyt ölik meg, rol? a jóval klBobb lándzsa a!aku
mételyre hatástalanok. E< utóbbi férgek különben uem
okoznak nagjobb mérvű elváltozást, mert oly keskenyek, hogy az «pi utakból könnyen eltávolodnak.
A mételykór legszembetűnőbb jwlenséga az áll
iláttl bőriabeny beszűretnkedése, malyhee étvá^yia anaág, nagyfokú lesoványodás és a szemaö.óháriyajáaak
elhalványodisa járul.
Aki id'jében végezi a mátalykór elleni keaalést
egész blatoaan meggyógyltla juhait.

A luoerna és lóhere őszi foţasolasa.
A íucurra és lóhere tavasai fogasolása álUláno^
szokás. Alig akad olyan gazds, aki lucernását vagy
tóberéBÓt tavassaal m^g ne fognsolná. I j e n kevés
azonban azoknak a gazdiknak a Bzáma, akik ezt a
fontos ápolási munkát ősszel is elvégeznek.

Mi enn^k a tulajdonképpeni célja?
H í most, ae ősz beköszöntjével végig megyünk
egy lekaBBált lucernáson, aat fogjuk tapasztalni, bogy
a talaj felülete kemény, összeállott. Aa ilyen kemény
talajba az őszi és téli csapadék nem kép :a keiíő mértékben beszivárogni. A boronálással vagy fogaaolással
fjlporhanyitjnk a talaj felületét és ezáltal, mintegy
kaput nyitunk a csapadéknak. A felporhanyltott lucernatalaj, aa őjal és télt cBapadókból sokkal többet képsa
felfogni, mint as össaetömődött talaj.

Károly király születésnapját rendkívüli fénynyel ünneplik meg. Károly király aaüleiéínapját október bó 16-án ünnepli az ország lakőasága AB ünaep
alkalmából a köih'.vatalolb.qn n»m dolgoznak, az iskoládban szünetelnek az -'-lóadá ok.
A második cal a talaj légjárhatóságának BB elősegítése. A talaj baktériumoknak levegő kell, enólküi
Kötelesség a felebarát u ikon segíteni. O'elsége,
Romáoii királya, a predeail or*ságőr kiképző cíopirt elpusztulnak éB tápanyagfeltáró munkájuk elmarad. A
la:o*atása a!k*imából október 6 áa nagyobb beszédM fogasoláasal eat meg<zintetjük a ezáltal élénkebb tevémondott a bajtársiasság érzésének ápolásáról. M.nden- kenysegre Berkentjük. Vogül ae erősebb fogasoiássál
kit mag keli győzöl arról — hangoztatta a kinly — a sekélyebben gyökeresé gyomokat ÍB elpusziitjuk.
hogy kotMess iga felebarátján tehetségéhez mérten
A lucernások fogasolására erőaebb, mályeejáró,
segíteni. De hol vaa az aa emberi hatalom, amely élesfo,u boronát használjunk.
m-gtudja eyóiil a miaak gyűlölködő áramlatát erről
A fogasolást aa ntolBÓ kaBzáláa vagy legeltetés
a szép »mbari kötelességről. Létezik-e még egyáltalán után, október hó második felében a legcélszerűbb ela világban hajlam, a krisztusi pirasci magfogadására. végezni. L i t 'jobb, ha az eső által mrtgpub'.tott talajt
M>, amikor poxollá t-nük az életünket csak azért, fogasoljnk meg. A kissé felásott talaj ugytois jobban
mert kiveszett b^'ő'ünk as I-iten klrá'ynsk örökéit tü beveszi a fogast es akkor a porhanyitas tökéletesen
tanítása: «ztnsd f-iiabsritod-K, miat tenmagad. K mehet végbe. A lucernáa talaj azonban fogaBolás alkalszereti ma » felebarátját. DJ ki érez kötelességet, hogy mával BBlkkBdt legyen, mert sáros talajt boronálni
segltaen bajba ju'ott embertársán. — Lissan királyi dobás im szabad.
tekintéllyel ieh-t c<ik a szeretetről beszJlai. Ml, akik
Hi az ŐÍZÍ fogasoláa idajóre nem jönne meg aj
idelent elvessünk ma-holnap a gyűlölet tengerében, eső és a talaj nagyon ktmjoy volna, akkor a fogast
már ujy érezzük, hogy a Bzeratet hlrdstéBB a büntető meg keli terhelni, hogy a fogak a keményebb földbe
paragrafus határait euró ja. DJ legalább la megérett a ts behatoljanak.
tébo y jámbor-tágának megmoaolygására. — N >gy baj
Egyes gazdaságokban tárcsás boronákkal járatják
van a fjlebarátl kötel-.Rség frcnijáu közöttünk. Jli meg őiszel a régi lucernásokat. Iyenkor a tárcsás
látja ezt a mt kiváló emberi értekekkel megáld Jtt ural- boronát kétBzer-báromsaor ls járatják. Aa Ilyen lucerna
kodónk IB, akinek bö'cs szavalt meghallgatni bizony aatán tavasszal sokkal erőteljesebb fejlődésnek indul.
létkérdésünk.
A lucerna fogasolását aaonban nagyon későre,
Jöhetnek olyan idők... Jihetnek o'ysn idők. november—decemberre ne hagyjuk, mert a fogassal
hogy a ml nagyin bosszú h-it«ralokat ellanaágns b:id megsértett lucirna tövekben az erőaebb téli fagyok
^rók fogják veszéiy<zteini. Kit fognnk akkor oda állí- kárt okozhatnak.
tani, ha az országban élő ötmilllónyl kisebbségi polgárt
Aa őaal fogaaolás nemcsak a lucernának, da a
minchn áron beltó ellenségünkké akarják tenni. Talán lóherének IB fontos ápolási munkája, mert hlsaen a
eaekkel a románokat gyűlölő kisebbségiekkel akarjuV lóhere nedvesség igény» a lucernáénál is nagyobb.
ezeket a batárokat migvédinl? — Mtdgearu volt Mivel ittfi ital vetea boronálásáról van szó, ezt a mnnpénzügyminiszter, a N •.msati Parasztpárt főtitkára mon- íát késes boronával vagy tárcsával nem végeahetjŰK,
dotta ezt október'd an, a párt ifjúságának BucnroBti •» fogas azonban mélyebben Járatva aem teás kárt a
ben migtartott nagygyűlésén.— Egészen biztos, hogy lóherésben.
oktalan, szűklátókörű politika aa, amely vicinális gyűlölködésében annyi bizalmatlansággal vesel körül az
ist együttélő népaknt. Jí helyen jar aa esae Mtdgearu M i n d e n h é t e n
miniszter urnák, ami sor elsősorban eseknek a kisebb- szombaton este
ségi népeknek váráldoaatát emlegeti. H.azaa ebből a
aaempoatból kü önitaen o'yan elsőrendű katona anyagot
jilent aa or*aág legnagyobb kiBBbbségéoek jelenláte,
Harcsánál, M.-Oiuo
amelyet Madgsarn sserint ls bűnös hlbv teljes bisalommal be nem kapcso'nl ai orsiág felkészülésébe.
as Ali. lsk. ssemben.

nagy disznótor ós vargabéles-est
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CSIKI

Rass Károly.

-lk oldal.

L P O K

Gyergyói ţ l ţ t
Hogy mit rejt magiban a Súgó barlang, azt eddig
sem tudta senki megmagyarázni s talán ezután sem fogja
senki. Talán továbbra ia megmarad a maga eddigi titokzatosságában, habár most már erőszakkal le akarja tépni a
tulajdonos közbirtokosság róla ezt a leplet.
A közbirtokosságnak lettünk mi is a szolgálói e törekvésben s következő cikkeinkben szép rendben el fogunk
modani mindent, amit eddig e titokzatos barlangról sikerült
megtudnunk.
Dr. Csibi Andor.

2,000 lejt adományoztak. A templom a tervbevett idő
előtt elkészült. Minden esztendőben agy ilyen akciót indítottunk s a nép soha nem érezte, hogy meg volna terhelve s
csodálatos dolgokat alkotott. Nem fáradt bele. Az egyházi
híradónk pedig nagyon kicsike orgánum volt. Körülbelül
csak fele volt, mint a Csiki Lapok. Havonta egyszer jelentünk meg. Kétezer lelket számláló plébánián 600 példányban.
A kis újság már kilencedik évfolyamába fordult. A hívek
ugy hozzánőttek, hogy nem tudnának megválni tőle. Pedig
egyszerű, kicsi s látszólag nem nagy jelentőségű. A modern
pap elengedhetetlen pásztorációs eszköze.

Egyházi éa kulturális életünk, hovt-tov&bb
raiod jobban kimélyülve folytatódik. Eí a tény
annak az áldásos és termelő munkának az eredménye, amelyet egyesületeink és kultúrintézményeink teljesítenek, az arra hivatott embe
rek vezetése éB irányítása mellett.
• Mária-kongregációk részéről folyó hó
10 én rendezett irodalmi-est keretében fogjuk
P. Gábor Anasztáz.
hallani — itt talán először — R«ss Károly ny. A pásztoráció legmodernebb eszköze.
A megváltozott idők sok uj követelménnyel lépnek fel.
főgimnáziumi tanárt, a kiváló előadót és műbíS. S. G. — C. S. Jandarmi
uj feladatok elé állítanak. Amire ezelőtt uem is
rálót is, akinek szabadegyetemi előadásai min- Mindenkit
gondolt az ember, azt mind meg kell szoknia. Különösen
Gheorgheni
Tftrgu-Ocna
denegyes alkalommal esemény számba mennek. uj feladatok várnak a papra. A pap ma népének mindene
5_3 (4—l)
Boldog vagyok, hogy Rass Károlyt ismer- kell legyen, mint ahogy az apostol is mondotta, mindenkiFotbalnak legkedvezőbb időben Budac játékvezető sípmindene lettem, hogy megnyerjem őket Krisztusnak.
hetem f) örömmel ragadom meg ezt az alkalmat, neB
A modern pap tevékenységének a köre nagyon megbővült. jelére a következő összeállításban áll kezdéshez a két csahogy róla és művészetéről írjak. Bemutatva öt A templomi pásztoráció már az embereket nem elégíti ki. pat. Tárgu-Ocna, Fartica—Mateas, Nicbita—Kováos, Gheorannak a közönségnek, akik köze olyan régen Meg kell indulnia a papnak, hogy felkeresse őket az élet ghescu, Stefanescu, Lulu, Petraru, Deák, Petrescu, Grefu.
vágyott s akiket nagyra is becsül.
forgatagában. Most válik aztán százszázalékosan valóra az S. S. G. Puskás—Kovács, Friedmann—Blénessy IL, Kercsó,
elv, a jó pásztor otthagyja a kilencvenkilenc igazat Blénessy I., — Siklódi, Vadasdi I., Köllő, Zárug, Jánossy.
Vannak emberek, akik egyéniségüket, nem aésrégi
A helyi csapat indítja a játékot, ami már az első
elmegy az elveszett századik bárányka után, hogy mega faj, az idő és környezet adottságain építik keresse. Ma igy kell keresni a veszendőbe indult bárányká- percben eredményes Vadasdi 1. révén. Újra kezdés után alig
fel, hanem magukkal hozzák, hogy aztán a kat. Sokszor ki kell tépni a ragadozók karmai közül. A sza- pár percig változatos mezőnyjáték folyik, de már a 16-ik
Zárug szép góljával már 2—0-ra vezet az S. S. G.
szellemi élet szépségeivel ékesitve váljanak kadékok Bzéléről, az örvények veszélyéből még élete kockáz- percben
Ekkor már magára talál a vendégcsapat is és erős támadásba
tatásával
is
ki
kell
mentenie
a
jópásztornak
a
báránykát.
igaz emberré.
kezd. Egy szépen elindított támadásnál Petrescu védhetetleIde pedig elszánt vértanúság» kész lelkek kellenek.
nül vágja kapuba a bőrt. (2—1) Gol után a vendégcsapat
Ilyen ember Riss Károly is, akiben ellentAmikor a „Csiki Lapok* 37. számának „Gyergyói élet" ismét visszaesik és a S. S. G. rövid idő alatt 2 golt lő (4-1)
mondás, álarc éa találgatás nélkül látjuk és rovatában olvastam papjaink szerepe a jövő falujában, kimondAz első félidőt egy kis incidens zavarja meg ugyanis Farfioa
érezzük az igaz embert.
hatatlan jóérzés járta ál a lelkemet, mert a legégetőbb prob- kapus a biró ítélkezését kifogásolva le akar menni a pályáMindig nyugodt, inkább derűs kedély. Lélek- lémát vetette fel a cikkíró. Megdöbbentem, amikor a nagy ról. Később azonban meggondolja a dolgot és ismét kapuba
gondoltam. Ezt a kérdést egy rövid cikk keretében áll, de kis idő múlva saját hátvédje bele talpal és harcben és szellemben egyaránt gazdag. Mentes feladatTa
nem lehet elintézni. Erről nagyon sokat kell írni és beszélni.
minden emberi gyarlóságtól s csak megboc3áj- Mert valamikor nagy hivatás várt a papokra, ma igazán képtelenné lesz.
A második félidő unalmas játékot eredményezett. Bár
tani tud. Hí valaki egyszer kezet szorítbatot felmérhetetlen. Az élet minden taxisában. A faluban s a
két igen szép gol esik, a játék mégis csapkodás és helyenvárosban
egyaránt.
Ezt
pedig
szemeiül
téveszteni
egy
percig
vele, Boba sem tudja elfeledni. Kedves, lenyűként durva is. Pünkösdi a L. Sft.-Nioolae jó képességű kagözni való egyénisége előadásaiban tttkösik ki sem szabad. Es nehogy azt gondolja valaki, hogy ezeket a pusa már eredményesebben vidi a vendégcsapat kapuját, mert
kérdéseket
nem
kell
itt
tárgyalni,
hanem
valamely
egyházi,
legjobban, amivel mindenkit magával ragad B vagy papi folyóiratban, nem ezt mindenütt fel kell vetni. Köllő remekbe szabott fejes gólján kivüi, ami védhetetlen
volt, több golt nem tudtak lőni neki. A játék vége felé a
az érdeklődést állandóan ébren tudja tartani Hadd
lássák maguk a hívek is, hogy ki nekik a papjuk. S
helyi csapat teljesen vissza esik és most a vendég csapat
mi
is
az
ő
teendője.
Hogy
ő
is
dolgozik.
Nem
lopja
a
napot,
E'őadás sorozatai, főkép irodalom és törér el rövid idő alatt eredményt Petrescu révén (5—8) Az
S munkája épp olyan fontos, mint a földmivesé, iparosé,
ténetből állanak, melyekből az ifjúság tanulhat vagy hivatalnoké. Több ragaszkodással és megbecsüléssel utolsó golt Puskás foghatta volna, mert a cca 30 méterről
igsn sokat. Azonban a történelem, a dolgok éB viseltetik majd papja iránt a nép, ha megérti a pap munká- kapásból lőtt labda, alig szállt a kapuba. Általában gyenge
játék volt A honi csapatból CBak Zárug, Blénessy L
emberek meglátásain keresztül való meseszö- jának nagy fontosságát. Aztán még azért is szükséges ezeket nivóju
Köllő nyújtottak kielégítőt. A vendég csapatból és egyvése is valóságos művészet, melyekből eoha- a kérdéseket igy nyilvánosan tárgyalni, mert a Szentatya a és
ben a mezőny legjobb embere Petrescu balösszekötő volt.
sem hiányzik a meleg humor és meleg sziv éB katholikus akció megteremtésével a világiakat is bevonta a
Budac játékvezető jól vezette a mérkőzést. Elő mérpásztoráció nagy munkájába. A lélekinentés problémáit együtt
az a lírai elmélet, amelyek aztán együttesen kell megtárgyaljuk és véghezvigyük.
kőzést a helyi Liceul Sft-Nicolae és „Premilitar* csapat
játszottak, melyet előbbi megérdemelten 3—0 arányban
teszik megkapóvá előadását.
Most egy kézenfekvő pásztorációs eszközről szeretnék
Ambrus.
A humor kedves barátja Ritss Károlynak. irni. Talán sokan megfontolás tárgyává teszik. Es ez az nyert meg.
Sokszor a szatírát is átütő szavai közé rejtett eszköz a plébániai értesitő, vagy másszóval az egyházi hírM Q 2 I .
melegszivüségével, a szépnek és találónak egy adó. Sokan talán mosolyognak rajta s azt mondják no ez
megint miféle csodabogár ? Hát ez kérem a modern pásztoráegéaz halmazát tudja nyújtani.
Folyó
hó
9
ía
és
10-én, szombat éa vasárnap a
ciónak egyik legszükségesebb és legpraktikusabb eszköze.
Cimpia-Turzii, aranyosgyéresí rokonainál Külföldön különösen a németeknél nagvon gyakori. Alig vau .NASZÉJSZIKA* a szarelem és szenvedélyek filmje,
találkoztunk először.
valamire való plébánia, ahol ez az eszköz az egyházi híradó mig 16 éB 17-én „VARIBTE* gyönyörű artista mutatványok, fény, pompa és elegancia, ami jellemsl aa
Tóbben ültünk az asztalnál, amikor egy hiányzik. Itt nálunk még szokatlan. Pedig hatása megmér- artisták eletét, di aki a közösség saórakoatatáaa közhetetlen.
A
pap
mindenhová
nem
tud
elmenni.
Mindenkivel
kisebb lélekzetü írásomhoz gratulált.
nem tud beszélni. Sokan már az istenházától idegenkednek. ben nem egyazer veszélyeztetik életüket ia. A főszerepBüszke voltam.
A jó szóra nem hallgatnak. Az egyházi hiradó ide is eljut. ben Aonibeila éa Htns Aibars.
De az öt jellemző kedveB humorával, nem Az egyházi életről beszámol lelkiismeretesen. Látja a konok
mulasztotta el megjegyezni: Azonban vigyázzon ember, hogy az ő ismerősei mennyire belevetik magukat az
Ejy hasznait, da még Igen jó karban levő
munkába. Látja az eredményeket. Elszégyenli magát.
kedves írójelölt és gyakornok ur, mert az iro- egyházi
Lelke megindul. S akit semmiféle rábeszélés nem tudott
„Bözendorf" zongora eladó.
dalom és költészet olyan mint egy kuros hang- megindítani, moBt a nyomtatolt betű a maga komolyságé-, al
Érdeklődni
lehet G íeorghenl (Gyargyóez-ntszer, amihez ha hozzá nyuunk, az vagy Bzépen gondolkodóba ejt. S megkezdődik a lélekébredés.
mluióe)
Sir. Sjlu.ia No. 4.
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szóljon, vagy pedig sehogy.
Aztán minden egyházközségben a hiveket az alkotó
munka
szolgálatába
kell
állítani.
Látjuk
azt,
hogy
amikor
a
Azóta sok idő telt el. Sok, mohó nekiroSzerkesztői üzenetek.
hanás, a kultura gyönyörűségei, szépségei után, nép egy nagy célt akar megvalósítani, akkor mindenféle
kicsinyes és önös érdek háttérbe szorul. S valósággal cso- Fiatal leány. Igen helyesen gondolta kérem. Idősebb
melyeknek ösztönös keresése közben sok arcul- dákat müvei a nép. Amikor aztán, arra való hivatkozással, hölgyeknek — nemcsak a férfiak, da a lányok ts —
caapás, gőgös visszautasítás és mellőzések köze hogy a nép kimerült, pihenésre van szüksége, akkor aztán kezét csókolom-mal tartósnak köszönni. Nemcsak
pette sem felejtettem el Rass Károlynak azt a megkezdődik a torzsalkodás én az egyenetlenkedés. S ebben azért, mert ez a legssebb köszönési forma, hanem
mondását, hogy: csak szépen, vagy padig sehogy. a nép jobban tépi és marcangolja magát, mint a lelkesítő fóieg az irt, mert es az Illem. Aki ezt nsm tudja,
munkában. A népnek mindig uj gondolalok és életreaz még aa illem legegyazerübb szabályaival sincs
Gs. L. építő
való célkitűzések kellenek. Erre pedig a legjobb eszköz az

I

Az aranykincs legendája.
Mit rejteget magában a Valea-Strâraba (gyergyótekerőpatakl) „Szegő" barlang.
Ki tudja hány évszázaddal, vagy évezreddel ezelőtt
alkotta meg a természet talán jókedvében, vagy talán szerencsétlenségre a tekerőpataki „Súgó" barlangot. Ha jó kedvében alkotta meg, akkor gyomrában sok mindeut elrejtett
az emberiség javára; ha pedig talán egy véletlen szeszélyének a szülöttje a barlang, akkor csak szírén módjára odacaalja a hiszékenyeket, hogy egyszer a szirén bangók csábításában felfalja őket. — Ki tudja? I... A sors és a természet utjai kifürkészhetetlenek éa hiába kutat a Sugó barlangban akár az egész község lakossága, akár pedig a messzi
földről jött idegen, a természet elrejti előttük titkait akárcsak a Súgó barlang, amely már évszázadok óta csalogatja
magához embereit, de titkait fel nem fedi soha. Talán —
soha. Pedig titkot rejt magában ez a barlang, évszázados,
talán évezredes titkokat s amig Valea-Stramban (Tekerőpatakonj egyetlen egy lakós él, addig e titkok is élni fognak
és át fognak szállni apáról-fiura, amint eddig is átszállottak,
folyton szaporítva a titkokat és a feltevéseket. Mert mig
ember él a földön, addig mindig hinni fog a titokzatos kincsben, mely munka nélkül egy napról a másikra jó módba
juttatja különösen akkor, hogyha ez a hirtelen meggazdago-

dás még myaztikummal, titokzatossággal íz jár együtt

eleven és lüktető plébániai értesitő. Nagyon sok egészséges
és okos észjárású egyszerű ember itt elmondhatja a maga
egyszerű gondolatait. S mondanom sem kell a plébániának
és a plébánosnak a szócsöve lesz ez az újság. A hivek megszervezésének és kézbentartásának elengedhetetlen eszköze.
A szavak bármilyen megindithatóak és megrenditőek legyenek is elrepülnek, feledésbe mennek, de az írott szó megmarad és sokáig hatással lebet az emberekre. Az írott betűnek nevelő hatása kimondhatatlan nagy.
Az egyházi adó befizetése, beszedése, felhajtása ma a
lelkipásztornak és az egyháztanácsnak a legnehezebb feladata.
Az intézményeket fenn kell tartani. A templomot javítani
kell. Ujabb szükségletek adódnak. S az adóprés bár szorítják mégis hibásan működik. Pedig ezeket a dolgokat nem
lehet hanyagolni. Ez nem a papnak kell. A nép pedig irtózik az adónak még csak az említésétől ÍB. Más módhoz kell
folyamodni. Uj gondolatot kell a közvéleménybe bedobni.
Egyszerre minden nehézség nélkül megindul a lehetetlennek
látszó adakozás. Csak most nem adó, hanem önkéntes adományozás alakjában. Emlékszem az egyik plébániánkon történt Szükségtemplom építését terveztük. Sem telek nem volt,
sem pénz. De jóakarat az igen. Két nap leforgása alatt meg
lett a telek, UO -70,000 lej értékben. A plébániai értesítőben ezt az örvendetes hírt köizétettük. Jószívű adakozókat
kerestünk, akik lehetővé teszik tervünk további megvalósítását. Három hónap alatt 100,000 lej gyűlt össze. Olyan

emberek, akik aoha egyháaiadót nsm isfizettek, egyszerre

tisztába.
Többeknek. A „Wagneru-féle kifl.k csakugyan klaabbednek. Mag is kérdeatttk Wagnert, hogy ml ennek
aa oka. aki Igen érdekesen nyllatkoaott. Aat mondja,
hogy ő ugyan avval aa adaggal mér moat la mint
eleinte, csak a llsatnk rosszabbak. T. i. nsm nőnek
meg kellősép, amlér 6 éppen eleget haragszik. Padig nagy kár, msrt csakugyanfinomak. Arra a kérdésünkre, hogy némely helyen miért áruljak 2 lejért,
nem tud válaasolnl, msrt amint mondja ő 1 le] 50
bániért árnlja, vlszonteladókaak pedik 1 lej 10 bániért adja.
Mi az o k a ? Brra a kérdésre caak jövő sa&munkbaa
tudunk feleletet adni, mert kellő utánjárást Igényel.
Ugyauia a háztartási cikkek piaci árainál, tojáa, tej
atb érthetetlen ár kUlönböaetek vannak, ha aat máa
haBonló városi árakkal hasonlítsuk össze.
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— Halálozások. T.más Jioos ny. váme.lenór,
— Bgy köstiaatoletbon álló kereskedő mogharooláaa. Aujuutus hó 29 -Ikl számunkban röviden 85 évas korában, október hó 3 4a maghalt 8umu eu
Hol fessék
meg...
megemlékeztünk arról a feljelentésről, am lyet Kató (Cslksomlvóo) T meí4se 5-én voit Igen na*y résztvét
Nagy kísérletezések folynak a festéssel. NemVilmos Mnrea-Isvor (msroifíi) kereskedő oilen tettek mellett. E'huv tit özvsijye mV. P.»t.r Ju'-áoía 4 gyeraz ar cpikturázás körül indult korszakalkotó tanács- Akkori hlradá«uik fslazlaeaen em'ltatta ae esntet, aa meke, 7 uioi*j* ás «.»íj'sz.4mu rokonság gyássolj».
kozás. A ruzsoak kiegészítő szinhatisait sem lebet ügyészségi hlnk sorában. Kérőbb ninlat alkalmunk
— Oiv. J
Ödönn i ezál. PototzVy Irma, 61
tovább fokozni. Ezekben már a század tultermelte volt at Ügyb-a több o'dilró! meggyőzőiül aioatoruvi éfes korában 1937 é l októi-jr hó 7-án megbftlt. A
magát. A szivárvány összes színeit leszedte az állapítjuk mig, hogy ea esetben ts ellenségeskedő régi M -rcurií-C'.ic (CjlksEnrsdána .) egy közismert,
égről és rárakta a legalsóbb körőmvégektől fel a bosszúról van szó és Kitó Vilmos marosfől kere3kodőt muakáa e g d ó i t kl ismét az eiők aorábil. K)z
szájak gótikus osuosin keresztül a hajszállak lelketlen, alaptalan faljülentéasel akarják ellenfelel le- BSüratetben és magbecsülésben ál.ott váro?uik eg-tsz
utolsó lehetősigéig az emberi test minden kihasz- hetetlenné tenni. Aa ellőne tett foljílentéí közvetlen tárjad alma előtt. Irmi náci volt 0 mindenkinek, akit
nálható helyére. Festékben lejárt a feltalálások éselőidézője aa aharc, amely Mures-Izvor(Mwosfő) külön ez a közismert elnevesés ssarotettel ÓB ttiatelette.
kitalálások korszaka. A platina azőkétől is egyib községgé való nyilvánítási hírli ko'.atkszett. Már az nm'e^âtett. E<ész életét fo'iozott muikábsn töltötte ni
«'n.-.ly a maroifól kitérj ;d« nagy rokonainak volt mtndlg áldozatos tábennázott színektől a vérbemártott ragadozó kö- év olején Indult m^g az a mozţslom,
;
römig nagy utat szaladt mag az arcfestő és mázolótelepít külön fcözié^é akarta nyi vánltBal. Addig r masza. H tekk*l ezelőtt a SBIVS jeajtt. Jtlezto, hogy
ipar. — A színezéssel most egyéb vonatkozásban telepnek mintegy 36 cialádja TomesSi (C'lkszenMamá ) tulnágosao Uétyba vette az a fáradtságot nem ismerő
család p»dg rjszhon Valea-Sîratnb»
kísérleteznek. A tolvajokat akarják megfesteni. községhea, 80—90
raazb^n Voslobtnl (Vasláli) községsk- uuakaszar=itet, fmely I'ma néainak egész éietát jeüeMár a fővárosi rendőrség is kísérletezik azzal, (Tefcarőpatet),
tartoztak. As önálló község létesítése ujabb terhe mezta. Ouóber hó 7-án reggal azntán uto sit dobbant
hogy külföldi mintára megfesti a tolvajokat ésnas
ket
jelent
a lakóseágnak, amely miatt egyik ré'zs ea a nemas, becsü!et« *zlv, Jme'yegy életen feereBzvisszaeső bűnözőket. Még osak a részletkérdések minden rendelkezésre
eszkózzel tiltakozott ellene. tül csak jót és érteket táplált. — Városunk közaaoégékörül van aggodalom. Hol fessék meg őket. A Ennek a mozgalomnakálló
egyik
volt Ki tó V.ltnos nsk oszt atlan részvéte kísérte el utolsó útjára IrmaL
kezükön ? Kesztyűt húznak rá. A fülükön ? Védőtkereskedő ls, aki skVorlban harcosa
ellenezte a 3 telepnek nénit, akiuek em'-ki u?y kell raegm >r.tdjoa köz >ttÜn ,
használnak. Minden valószínűség szerint az orr külön községgé való nyilvánítását, tisztán abból BT mlat amilyen példá mutató volt egész élete. Hválát
mellett lógnak dón teái. Tehát festeni fogják a tol-alapból kiindulva, hopy >ulu<n yzf-n íelepeknec semmi özvegy édasanyj i PJ'OÍZVV G>rije;yn*. Pototzky Kristóf
vajokat. Mi lesz itt. Uj divatág van bevonulóban. ^iigvona nlncsrn Így Buíyos m^gtírh-iti-tóít jelent a nevelt fi* és Kite'iedt rokoo?ág gyiaznija.
A haj, arc, azáj éa köröm mellé felsorakozik az küiöo körnél f.mtartás^. — Idáig nyu'nuk visazs a
eddig elhanyagolt orrnak a festése. Micsoda ujszálai a mak a feljelentésnek, cm^llyel most Kitó Villehetőségek az iparban. Éppen ezekben az időkben. mugnsk akarnak kellemetleakedil ellenfelei. A pártatA fejlődésnek milyen perspektívái. Jaj ha mindenInn IgaBságszolgáltatáíinak nem leBz cthéz dolga megA közönség figyelmébe!
tolvaj festése kőtelező lesz. Érdemes lesz minéláilspitaDi BB eseményekből a feljelentés sötét alaptaAluliroit a kcBönaég tudomására hozom, bo^y
előbb diplomát szerezni az orrfeatéazetre.
lanságát.
feleségemtől «zlll. Birica Máriától külön éiek és érte
— Eljegyaés. Lenk Lajoa Mercurea-Ciuc (Cslksemminemű felelősséget uem vállatok.
bsereda) ea Barús Mancika Oheorgheni (Gyergyosaent— Boraeo (Borszéken) lesből lelAtték egyik
Mercurea Ciu?, 1937 évi október bó 9 én.
miklós) 1937 október hó 3-an tartottak eljegyzésüket. villa felügyeld]et. Vakmerő gyilkosság tartja IzgaKa!amár Alajos.
— Orvosi hir. Dr. Berkovics Jósaif orvos, lomban Barsaék lakóssájrát. Portai Fcrer.c 28 fvr.a
vállal feleseszabadságáról vlisBiaérkesett.es rendeleseit ujbói meg- fiatalembert Bzeptember 30 án este lemrretlen tettes aéget *)a E rovat »latt közlött«kért nem
Szerk. áa KiadA.
agyonlőtte. Az áldoaat hosezabb Idő óta felügyelője
keadte.
— Haaaaaág. Kata Jákab (Gheorghenl) 1937 évi voit B borszéki Czlmbalmos villának. Csütörtökön paie
Remekírók sorozatot keresek
október 10-en tartotta esküvőjét Taitelbaun Harmin- nyo'c óra kbrül valamilyen ól ból kiment a viii» e ő i Klasszikus
országúin.
Est a pillanatot hnsanálta fel ismererir-o
alkalmi megvételre C:ra a kindóbic.
nal Mercurea-Ciuc (C'ikszeredában),
9
, hogv vésessen vele. Burób; Ivéről neţyszFr
— DÍ. Karda Iatvan ügyvédi hódiját Sanda- ellenség
rá Postai Ferencre, aki holtan eseít ö'ídz». A gyilmlnic.ói Mtírcurea-Ciuc-ba, a Kórház kczvetleu azam- lőtt
kos oljoeiickült. A nyomozás fo'vik.
Bzedságába htiyczte át.
— Állattenrésatéal egyesület alaku't az
— Majláth püspök aranymiaéje. Mtjláth püsG E keretein belül, Oheorgheain (Gyergyó
pök pappa czauteiedénak 50 is avfordu ójat folyó é* E.
Bzeiíő D J E Í I AI^ATT'DVIMIZIÉSL f-.<lA zsombolyai Bohu-fóle téglagyár kltünö miostóber nó 10-au ünnepiik míg Erdiiy mirdíu egyhjz- Bzentm'ikloBon).
nöaégű oserepkalyhét mlndeu üzinbeu és n - g j U<ye:ő os dr Tureatu Nco:a-', a n»-iDB»tl áJMtt"D>'-?zmegyejúDen. Ciucvármegye ÖseaaB ka.h. tompiomalbiin tési
sághan kaphatók. Kívánatra gaaJag mintakönyv
kiváló á'!ator<-o?a folyó hí 6-án Gheorgbeéa a helybeli rOm. kath. gimaáaium kápolnájában ünne- oire in;ázet
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére.
érkeztek
B
B
E.
G
E.
BsakoiBiálvaként
állat-nyépz
pélyes megemlékező szentmisék lesznek. Értesülésünk tésl egyesület megalakítása végett. D ilelótt torzskrnyvl
Éoitkaaökl Ugyanott a hirea
szeriül a budapesti vöröa-kereaat kórházban nagy bete- ál)aiö.-:*selrást readezt-k, Bnjcos a f^ h ij'ás — annnk
gen fekvő Fópasstornak egéBaségl állapota annyira
hogy a Dt gjlóiö napra a tehéncsordát Is lerosasabbodott, hogy betegsége aa araaymiseje bemuta- dicirii,
bármily mennylaégben, jutányos árban kapható.
hijto.ták ezalkalomra a hu vasról — gyetige volt I;y
tásáhan ÍB gatoija. A beteg Mtjlá'.h püipöt urat 60 >s
Képviselet:
azonban
Bikerült
40
d^rab
tehenet
klválogn.nia
s
éves pappá asenteiéBénez jubileumán nagy szeretette! blzotwágnak. AZ áliatösBzelrás után alakuíó (ryüléBt
Jakab Sándor, M.-Ciuo— CJeiksereda
veszi Korúi varmegyénk kath. társadalma, hogy hálát v.riOtSak
frb, 60
jeleiiétévei, mely alkalotnmn)
adjon a fólsaazadod muakájának minden áldásart.
Straja Coraposeanratalnl Nr. 7.
14—
'-<íonkaek Virga J -Gont. al.«lnöVoek B jna Jimefeţ é=>
— A vizsgara jelentkezett iparosok figyel- jegyző psnatárro nrk Mtor r Dánielt valsgz'o'sták meg.
mébe. I;uiotaiieu fcüivjuk a piroi es kékszínű „Ada- A gyuiéjen M*d.>r>>a Agon on elnökölt, miat a h^lyi
Vcnntftk" aal, mester illetve segtdt viasg -ra jei^ntce- Gitd^s-igi E^yusület elnöke, a *lB4tikar megválasstá Eladó Mercurea Ciuc (Csiksreredéban) Oit-melletti
kaszálók és ligoti szántó. Cim a kiadóhivatalban
sett iparosokfigyelmét, hogy BB október 1—30 között sáig. A gytilaa fo yamán Sie^ó Djnes állattenyéBítéei
tartó vizsga Bsezoaban pontosan jelentkezzenek a Lpok- felügyelő Umertec.e BB e^vesülat cé ját, a^utái: pedig
oan már Közólt vizsgarend szerint a Munkák amara DÍ. Turaaau Nicola* álla'orros tett mcsst-fmenó ig rí- Egy szoba, konyha kiadó, bútor nólüUl.
csücmegyeifiókjánál. Akik elmulasztják a jelentkezést, tekei aa egyehület muikájának támotatás;Tí ÓB előtieCím a i:i."d.'hivaţalban.
2—
azok a vizagajuiat csak a jövő évi áprilisi vizsga gitéaéro vonatkozólag az állam részérői is. — Nagv
ELADÓ:
Egy
egyes
hám
;
egy
vastongelvü
szekér;
Bzezonban tehetik ie.
reménnyel néiüik enoek az annyira szükséges ÓH pótolegy darab vashordó, 200 literes. Sigy István,
Aa omberiaég jótevője a Dr. Földes-féle Solvo hatatlan eg;e ü.et msgalal u'ása elé annál is inkább,
lakatos, M :rcui-<ja C ue.
fl—
pirula. A legideálisabb hashajtó, vértisztltó és epsh^jtó mert m r nt-m c<ak az, hogy az E. G. K r i-^zSríl törBzar. Bgy dobos 20 Lej gyógyinieríárjkbau áa dro,-;uî- tént a keedeziényezéB, hanem a m^gválaaztote tisztikar
riakban. KéBzlti Dr. Fóldas gyógyszertára, Arad. 7—10 Hzsinélyiieg U kész bizonyítéka az itt létkérdést jelentő
— Bevonjak aa öt lejeteket. A pénzügyml- gazdasági élet f'llanditéaóank.
nisBtér.um legnjabb rendelete értnlmébeu o Mhály
— Röndnek köll lönnl. I;y mondja ezt a
nagyvajda arcképével ellátott öt lejís ércpénzek 1938 rendőr K c^emeteo s lfrv g- niorolja ezt ná uik is. ^
Merouroa-Ciuo (CUkszeredaban)
Jţ
evi január hó 1 vei ertókükut vesztik. Az öt lej<ss panz- A rötidar, aki főlelős a rönd; r', flllrt egy kis, fehér,
durabok bacdarálését a ptazügylgazgatóBágokes a b)B*iiU<<zőrij opi^tutyit. Nagy vo t a bűne szegény
Értesítőm a miiven tiszteit k'^rjar-git, hogy aa ?
Nemzői Bink fiókjai már m ;g ÍB kezdték B a bccs. réltirntyának. Míg m^rte ugatni a rendőrt, aki ez-rt f^löiv. Simó Gergelyné üzlethilyiaégéban
jJ
pénzek beiyett uj kibocaátásn 60 lejes ércp-nzoket irta. DJ a fpliz nf-ai vett íudemá^t a bunöe cselekeadnak.
deuől B ugyanaz nap még egyszer megugatta ezt aa
— Aatotniajdonosok I A helybeli adókivető ő szemébe n k'JliiDÖn fijsrát, akinek rö<rid bo'j>i olyan
1937 évi októbsr i-óvel megnyitottam,
&
péaz&gyigsagatóbág annak köztesére kér, fcoív a fdnyegetőia himbálóvet'. e c u'vlóján. Iţy aztán még
ahol
naponta
fris->en
vágott
marha,
borjú
és
p )uzügymin<Bktúr um 219826 színű szeptamber 29 én egyszer felirtâ? s ugy kerül majd a bíróság elé. mint
aertéa húsokkal, valamint elsór^igu henteskei; rendeletivel novumbor hó 1 ig tnladákot adott az VIASZÍTTIBÓ bínöd. Ő p dlg mit sem tudva mindeme
autótulajdonosoknak az autósdo októberi évharmadá- szöray tctü iió', m«jd a birót is m g fogja uiatsi síirü
arukkal állok a m t. közönség feQd j'kez-aóre.
nai kifijetásöre. Akik ezen idő ala'.t a fiietést elmu- farkcsóvaíá ok tózb6n. Aztán majd a líra dolga lesz
U<y a város, oilat a vidék kösönsálasztják, azokat az adó háromszorosával büntetteti.
o döntenl, bogy az u^^tá^nak a tóiu barátságoa vagy
géaak pár fogását kéri tisztelettel: 3—
— Pénzügyi inspektor vagyok. Ríndízerint elKnségea voit e. A tor dói r1, t'.ozy a Luu közveOzaka István, hentes és mészáros,
igy Bzoktak bemutatkozni azok a szélhámosok, akiknek Baólyes bünözó-e vagy cdak csendháborító duhaj. RáMerourea-Ciuo, aa Európa-saállodávat aaemben.
a mereazaépe egyos esetekben add g megy, hogy még nézve u£yun ' Z »g -Rsoii telndi-gy, dé aniíál tu yos^.bb
aa üzleti könyveket 1b előkérik a megnmüit k;>res.e- körülmncy — a g.:zd4jám nézv?. S lehet, fcoíy a
dólói, aki csak akkor etzmél rá, hogy kivel van dolga, lógó bu u randőr is CBak r-zt aksr>a.
amikor mar az előfizetési dijat ia megfizette valamilyen
— Meghívó. A mercucea c'ucl Kereskedői Kör
letező vagy nem l6tező lapra. Felhívjuk a megye lakós- évi rand^a közgyűlését 1937 évi október hó 23 áo 4—5 gimnáziumi osztályt végzett fiút tanulónak
felvesz T a r s a y Sindor női-óa fjrfi divat
ságának figyelmét, bogy semmiféle InBpiktornak ne (SIÍIRTÍIEN-'ÁJF esetén folyo evi október hó 31-ér) d. R.
düljön be, amig az nem lgazo ja magát. Minden ható- 6 órai kezdőtől tariji meg a Kor helyiségében, a kökereskedése, Mercurea Ciuc.
sági közeg köteles magát kel.óíeppcD igazo'ni s egyes vetkező tárgysaruza a!: 1 E nökl megnyitó. 2 Titkán
hivatalos laiot például a repZiőbelyeg-pénztár, külön jelentés. 3 A Büámvizrgáló bizottság jelentése. 4 Álfeihlváat ia becsatolt ki a közönséghez, amelyben fel- talános tisztújítás. 6 Indítványok.
Az elnökség.
kor mindenkit, hogy a nála jelentkraó tisztviselőket
— A helybeli róm. kath. fógimnáslnm
1
Igazoltassa le. Aa igazoltatásból tehát senkin k kelle- ifjuíáRi könyvtarának ajándékozott értékes könyvemetlensége nem lehet s ne tessék megijedni a fellé- kert, Kedves Péter tusnádi plébános urnák hálás
Üa naponként u] formák olosó ]
péstől, mert minél hangoBabb as ilyen állnspektor, annál kÖBBÖnetét fejezi kl a főgimnázium igasgatóaága. Bárha
árban, a a . » a r t * i n r> t n mtAle j
bizonytalanabbá válik, mihelyt igasolváoyt kérnek tőle. számos követőt vonaana e nemes példa.
R
VSNCZEL
TANÁRNÉNÁL {
Lyen esetek már történtek. Abból pedig senkinek kelle— Kiadó egy BBspen bn-orosott szoba, két szobámetlensége nem lehet, ha nem rendel meg egy olyan ból álló
Ugyanott
kéaalUnak minden- i
szuterén helylaég tu orozva vagy anélkül.
lapít, melyet eem olvasni nem tud, sem a lop tar- &m a szerkesztőséi.
aemtt t ő i kalapok s l i ő m d t t ]
talma nem érdekli.
anyag kesaáadáaával. Kaiapak
Italakltaaa a legrövidebb ldó alatt
— Kóssönetnyilvánitá*. Mindazoknak a roko- Egy n j haiósaoba, egy egysrarft obedlflssekreny Q
w Mercuraa-Okio, I. C, Bratiann ( O i m i eladó. Merenrea-Cinc, Sir. Marasestl 8.
noknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen
Q sium)-uooa Ut. sa., a Sörház köaaléban.
jó farjem illetve édesapánk Tamás JánoB temetésén
resztvettek és báaatnakban osztoztak, ezúton mondunk Egy üléses, két személyes koosit megvételre kere- i s i i r w n f w n ^ * * " m * * * a ^ w w i r i i f ' i f u. *
sek. Cim Vákár könyvkereskedésben köslendó.
hiláa köszönetei
A gyáaaoló család.
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