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önelégült rezzenésével adják tudtul saját maguknak, hogy
mások is tudomást szereztek az ő mindenhatóságukról. Es
ebben a boldogitó tudatban terhesnek tartják végtagjainak,
orcimpáiknak, vagy szempilláiknak adott helyzetéből való
legcsekélyebb kimozditását is, amiből Istennek a többi alázatos szolgái és kezes bárányai megérthetnék, hogy észrevétettek. Ebből aztán az következik, hogy szép lassan megvadul az egész társadalom körülöttünk. Az egyik köszön,
ha az érdekei ngy kívánják, a másik meg nem köszön a
maga fennsőbbségének tudatában. Az egyik nem köszön,
mert fölemelt-kézzel fogadják, a másik meg nem köszön,
mert ő ökölbeszorított kézzel szeretne köszönni. Igy aztán
kialakul az uj társadalmi rend, amikor a köszönés, vagy
nem köszönésben visszatükröződnek az ember statisztikai
adatai születésétől haláláig. Milyen szép is lesz I Csak éppen
ugy fog hiányozni belőle: az a szimpla kis gyüjtőfőaév,
amivel az állatok e lgtudatosabb csoportja önteltségében saját
magát a többi élőlénytől megkülönböztető. De ezt a kis
emberi mivoltunkat igazán nincs miért sajnálnunk. Úgyis ráoátoltunk mi arra már Bokazor a teremtés óta.

E héten a csiki mnzeum ügye kerül sorra. Azé a muTatarescu, B román kormány feje elmondotta
amelynek megvalósitásáaoz olyan nagy lelkesedéssel
Oradsa (nagyváradi) beszédét. A mai helyzetünkben, zeumé,
hozzá pár évvel ezelőtt s amely annyi hirlapi vitát
aurkor kétségtelent^ nagy kesdeményesések történnek togtnnk
provokált annak idején. De most nem ennél a pontnál akara román—magyar vlaaony megbókltéaének frontján juk
megfogni a dolgot. A vita r íg elült s vele együtt elaludt
különöjeu vá-akozáaok elősték meg a román kormány a muzeumot
felépiteni akaró ktsz is. Az összegyűjtött értéfejének m?gayllatkoaáaát.
keket leraktározták Sumulvun (Csiksomlyón) s ezzel át is
A beaséd végre elhangzott Minden oldalról meg- lettek
volna adva az örök feledésnek, ha néha-néha ki nem
erődítették, hogy ás elmondottak as egésa minlszter- vitte volna
oda a közénk vetődő idegent pár lelkes ügybat?BSCS állásfogla'ását képeslk. Tehát a hivatalos román
rát, kinek még ma is fáj az a tiszavirágszerü fellángolás.
élláepont leszögezője a nagyváradi beszéd.
értékek tehát nyugodtak volna boldogan a hovatovább
A miniszterelnök kl|slentette, hogy a román nép Az
mindent megszépítő messzeségben, ha újból lel nem fedezi
harái vlaaonyban akar élni azokkal, akiket a törtéce- őket valaki: A falu azért falu, hogy legyen benne csendőrlem visaontagaágal a mattban a nagy ellentétek ntjára őrmester. A csendőrőrmester pedig azért csendőrőrmeBter,
helyeztek.
mindenről tudjon a falujában bölcsőtől a koporsóig s
Egy olyan vároaban beszélve — mondotta T>ta- hogy
még azonn tnl is. Igy történt, hogy ha már a mi magyar köTÍBCU — amelynek jslentékery saátnu kisebbségi lakószönségünk olyan nyugodtan tudott aludni az enyészetnek
Bága van, kl akarom jelenteni, hogy meg akarjuk BBI
muzeum ü^ye fölött, annál jobban izgatta az a
lárditanl a normállá és kölcsönös' bisalmon alapuló átadott
sumuleui (somlyói) csendőrőrmester képzeletét. Egy szép
együttélés kapcsolatait. A mi nemaetl államunkba napon aztán meg is jelent a muzeum helyiségeiben s magáörökre bekebelezett kisebbségekkel, aaon kisebbségek- val vitte kultnrBZakértSnek Opinca állami iskolai tanitót.
kai, ame'yeket a történelem évasáiadok óta a mi né- Ki küldte őket s miért küldte, azt uem tudjuk, hiszen azt
pünk által uralt határokon balül helyezett el. Ml el- kérdezni sem szabad ina talun. Elég az hozzá, hogy alapos
A csikvármegyei Mezőgazdasági Kamara 1937 október
akftrjuk felejteni az ÖBÍJZ -B Igiaságtalanságokat, ami» kutatás és tanulmányozás után a muzeum régiséggyüjteméa reultbsr. a törtáne'ml viszálykodás faiát k-pszték s nyébSI pár könyv és egyéb tárgy a cseudárségre vándorolt. hó 10-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg őszi mezőaz idők Bzalíemétől irár.yltva, aa egyanlő.iágbói éa jog Itt jön aztán az ügynek a osattanúja, amit mi is ki kell gazdasági kiállítását a helybeli Közbirtokosság nagytermében.
A kiállítás hatalmas anyagát Dr. Otetea Valér prefekból fakadó törvényünk keretei kösött biztosítani kíAz elkobzott értéktárgyak visszaszerzése érdeké tus jelenlétében Bors loan gazdasági tanácsos a csikmegyei
vánjuk eaen kisebbségek Sfiám'irs a Bzabad fej:ődé- emeljünk.
ben a Magyar Párt a helyi csendőrszárny paraucsnoksághoz mezőgazdaság felügyelője, Vlad Izidor mezőgazd. kamarai
Bükhös BBÜk8égeB f*lt«telok«t. Ami a több,ég és kisebb- fordult,
Radulescu őrnagy a panasz meghallgatása után elnök, Ernyei Árpád kamarai igazgató, Kozán Imre gazdaBég viszonyában természetszerűleg falroirdlő fí.'rsérté- azonnal ahol
elégtételt szolgáltatott a pauasztevőknek. Nem igért sági felügyelő adták át a közönség nagy érdeklődésének.
aeket éa nehézségeket Illeti azokat mlcdig m9g lehet vizsgálatot, nem jegyzőköuyvjlt, uem igyekezett buzni a
Különös figyelemre tarthat számot a kiállítások éveno dinl a legmesszebbmenő megértés és békülékenység dolgot, hanem rövidesen, katouáxan, határozottan intézkedett.
által teremtett légkörben. A kisebbségeknek azonban Mondanunk sem kell, mennyire imponáló ez a töllépés. Min- ként megismétlődő sorozatában az a tervszerű tevékenység
éa mezőgazdaságunknak okszerű irányítása, amelyet a oaiki
kötelességük lojálisán tsljesltenl a romín állammal
méltó arra, hogy egy pillanatra megálljunk és' Mezőgazdasági Kamara elvégez A mai kiállítás anyaga első
Bzembanl öasa^s kötelezettségeiket, eaek köaött elsó- denképpen
papírra rögzítsük. Hisz csendőri visszaélések, apró-cseprő pillantásra meglepi a szemlélőt. Alig hiszi el, hogy a sovány
Borban elsajátítani ezen állam öjszes érdekeit és törekerőszakoskodások máskor is voltak. Azt ia megértjük, ha ez CBÍki földből kerültek elő azok az értékek, amelyeket összevéseit, amely á'dozatokkal biztosítja számukra nyelvü- kikerülhetetlen, jól tudjuk, hogv az emberek koponyaméretei
hordott a tudásban, a föld szeretetében nevelt csíki gazda.
ket, hitükit és fejlődésüket. A kisebbségek kötelesek
egyformák s azok űrtartalma egyedenkint változik.
A csiki mező és kert gazdaságnak, gyümölcs kulturájó saemmel nézni a román elem támogatásának mun- nem
az volt a fájdalmas,.«A.J'gy »" elégtétel elmaradt.
n&U, házitptú'üaa mai bemutatója ariól lebztanubizunjúágut,
káját. Ez a mu*t?. sohasex fog a kiashtaígeken »í>- Mindig
Azért értékeljük olyan nagyra ezt a mostani esetet a maga
resstOl érvényesülni. — A tegnapi elnyomottak Boha gyors, csattanós elégtételével. Ezért emelünk kalapot Itadu- hogy itt alapos, felkészült, komoly munka folyik. A csiki
Mezőgazdasági Kamara az utóbbi esztendőkben több mint
Bem válnak elnyomókká.
lescu csendőiőinagy előtt, ki nem első esetben adta tanújeEz volt Tatarescu nagyváradi beszédének gosdo- lét igazságos, katonás mivoltának. A katonáuak legfőbb kel- 15 ezer gyümölcsfa-csemetét helyezett el a megyében. Üröm
latmenete. A beaaéd kétségtelenül Igyekszik a kérdés- léke a tegyelem. Ahol pedig a parancsnok ilyen legyeimet nézni, hogy ezeknek a fáknak gyümölcs hozadéka már milyen
ben elviselhető légkört teremteni. Rálépett a történelmi tud tartani, ott meghunyászkodnak az alantosok. Igy van felfrissülést, milyen nagyszerű haladást tár a szemlélő elé.
parancsnak arra aa útjára, amely végttl aem hagyhatja ez a csendőrséggel is. Az utóbbi időben mind ritkábbak a
Ba a kiállításnak az a célja, hogy bemutatója legyen
az sg.máa mellett élő népiket a romlás felé vezető panaszok, mert mind sűrűbb az elégtételadás. 11a liadulescu az okszerű gazdálkodás művészetének, akkor megállapíthatösszevisszaság kiszolgáltatottságában.
őrnagy sokáig itt lesz, reméljük, hogy egészen kivesz a juk, hogy pár esztendő leforgása alatt Csíkban csodákat
Elég későre történik meg ez a szükséges kezdemé- panasz s kevesebbet szerepel majd a csendőr a mi króni- művel az a munka, amely népünknek figyelmét, érdeklődését
nyezés. Nagy kár volt busz esztendeig várni azaal a mun- káinkban is.
a föld tudománya felé fordította. Azok az előadások, amelyekkával, amelynek hivatásé Romániának legnagyobb müvét,
ben Ernyei Árpád előadó kitűnő szaktudása elhinti népűnk
az ország összes népeinek lelki egysé'ét megteremteni
között a tudásnak áldásait, azok a támogatások, amellyel a
Az ujságirás nehéz kenyér. Nehézzé ttszi azt a tör- Mezőgazdasági Kamara segítségükre siet, az a kiegészítő,
Amitás és öncsalás volna még mindig arról bevény
B
még
nehezebbé
a
közvélemény.
Az
a
mélyen
tisztelt
hézagpótló igyekezet, amellyel az Erdélyi Gazdasági Egyeszéld, hogy az Itt élő kisebbségi népek legelső perció.'
kezdve aem teljesítették volna a jó állampslgár mindec közvélemény, amelyikbe az újságírónak hivatásánál fjgva sület felkarolja a csiki gazda közönséget, lassan kezdik kikötelességét. Az ország kisebbségi magyarság* a béke- örökösen belipiszkálnia kötelessége. S amelyik ezért a pisz- bontani az eredményeket.
Büerzódéaek végleges aláírásával kialakult hfhzet ntán kálódásért gyakran oly brutális módon fizet. Néha rászolgál
Nem hiábavaló az a befektetés, amelyet annyi szorganyomban rákpatt as uj állatnjogl keretek bailÍHBzkedá- arra az újságíró is, az igaz. Már az újságírónak az a része, lommal, olyan igazi gazda lélekkel elhelyeznek a csiki talajamelyik
nem
rendelkezik
mesterségének
szükséges
intelligensába való mueka útjaira. Attól a perctől kszdve minban. Egybefogva a kiállítás egész anyagát, megállapíthatjuk
den Büándékával kereste az uralkodó néppil való szoros ciával. Az ilyen újságíró aztán, nem lévén máa témája, ugy miuden vonalon a fejlődésnek, az Előretörésnek biztató iramát.
együttműködés lehetőségeit. Egy porcig nem szűnt meg togja fel ezt a közvéleményben való örökös piszkolódásr, Nemcsak az irányitásnak dicsérete ez az alkalom, hanem
tanújelét adni annak, hogy uj hazáját minden értéké- hogy beleturkál a magánéletbe, fölkavarja a szennyet és dicsérete nz annyit ócsárolt csiki gazdának is, aki a tanításvel támogatni akarja, király hűségével, váráldozatával, üzletszerűen tenyészti a gyülölet-bacilusokat. Az újságírás- nak, a haladásnak számára csak addig nehéz anyag, amig
hőshsen viselő hozzájárulásával épllőji kíván lenni nak ez a módja aztán kirobbantja a személyi és társadalmi nem foglalkoznak vele. Szeretettel, támogató feléjefordulással,
annak aa országnak, amelynek jóléte az ő boldogságát, ellentéteket, botrányt viszályt szít az emberek között s tanítással az ő kezében is áldásthozóvá válhat a mi sovány
erősaége aa ő nyugalmát és békéa fejlődését ia jelenti. ezzel ugy felborítja az egész társadalmat, hogy az nem tud földünk.
már különbséget tenni tisztességes újságíró és az ujságirók
A CBÍki Mezőgazdasági Kamarának kétségtelenül érdeSaomoru idők voltak azok, amelyek meTteraége- közé befurakodott konkolyok között. Es itt aztán közbelép
Ben kiéiesett bizalmatlanságból, ellenszenvet ébrasstet a törvény. Az a törvéuy, mely ujabban az újságírást bizo- mei vaunak ezen a téren. Vetőmag akcióival, gazdasági esztek e néppel azembeu, amelyek a külpolitika zűrzava- nyos képesítésekhez köti s cserébe az újságírónak olyan vé- közök nagyobb arányú támogatásával, tanító munkájával,
ros szekeréhez kötötték ennek a legnagyobb számú delmet nyújt, jaint egy köztisztviselőnek. Csak nem régiben gyümölcsfa telepítéseivel, apaállatok kiválasztásával, az állatnépkisebbaég elrendezésének Ügyét. A történelem előt mondtak ki egy Ítéletet, amelyben a hivatását gyakorló újság- tenyésztés gondos ellenőrzésével, legelő gazdálkodásunk megfelelősséggel tartoaik aa a nemaedék, amely Bokáig írót köztisztviselőnek nyilvánították. Ezért tehát bejelentjük szervezésével, lendülettel, magabizó erővel töltötte meg a
nem akarta felismerni a két egymás mailett élő nép- a mélyen tisztelt közvéleménynek, hogy vigyázzon magára. csiki gazda lelkét.
nek azonos élethivatását. Eholyett kínozta, gyötörte, Mielőtt belerúg, vagy lepocskondiáz egy hivatásos újságírót,
A csiki gazdasági kiállítás kihangsúlyozása ennek a
elvadította aaokat aa erőket, amelyeket aaent hivatás- vessen számot a következményekkel.
termelő kedvnek, amely olyan gyönyörűen vonul végig azon
sal egymásra utalt a történelmi Bors.
a meglepő anyagon, melynek minden darabját a föld tudo*
Románia ma adottBágatban a föld legboldogabb
*
*
mányával lassan ismerkedni kezdő csiki gazda verejtékezte elő.
orsaága. Da caak akkor, ha a bölcs meglátáBok felül
EBsen BZÓ a köszönésről is. Olyan mindennapi tartoÁttekintve a kiállítás egyes szakosztályait, meglepődve
kerekednek az uszítások Uzletesltő politikáján, ha meg- zéka ez a társadalmi érintkezésnek, hogy egyenesen elkerül- látjuk, hogy vármegyénk mostoha éghajlati viszonyai és elég
SBÜletlk aa a kemény román marok, amely lefékezi, hetetlen. Gyakorolja is mindenki ugy, ahogy legszebbnek
silány minőségű talajában milyen kitűnő minőségű gabona és
egyen vágja a pénzszerzésre, vagyonbalmozáara törő elképzelni. A legalázatosabb kisebbségi térd és fő hajtástól zöldségféléket, takarmány és olajosmagot lehet termelni,
álbaasflaágnak lelketlen őrjöngéaét.
a legmagasabb többségi kéztartásig mindentéle válfaját ismer- igaz hogy csakis hozzáértéssel, aprólékos gondosság és fáradA történelmi Igaaaágtevést nem kell TatareFcnaak jük. Leolvasható belőle az embernek faja, nemzetisége, rangra ságot nem ismerő munkássággal.
kisajátítania aa ó uralkodó fajánBk aaámára. Mi eaen való tekintet nélkül üdvözöl. Ez az úgynevezett senkik kateSokoldalú és minőségileg is kiváló gabona és más
a földön egyformán el voltnuk hanyagolva. Ml egy góriája, akikről a többi kiváltságosok barátságos fejbólintásformán uenvedtflnk mind a történelemnek rajtnak vé- sal vesznek tudomást. De ez csak az első rangfokozat. Mert kiállított mag kollekciójáért Péter József nyug. jegyző, ciceui
gig aaántó viharaitól, mind a válteaó idők klhaaanálá- a második társadalmi lépcső boldog beképzelői már a fej- (csicsói) mintagazda kapta a mezőgazdasági termények csosaitól. Egyformán támogatásra ssornlnnk, egyformán bólintást elhagyják és a barátságos mosoly helyett hideg portjában az aranyérmet.
szeretetet áhitosnnk.
Ugyanezen csoportban kiállitott terményeikért ezüstkézlegyintéssel fogadják a tiszteletadást. Azután jön a B-ik
EB ebben a támogatásban kifejlődő, tovább len kategória, akik faji, vagyoni és társadalmi elhelyezkedésük éremmel lettek kitüntetve Kozán Imre gazd. felügyelő, TándQIŐ ntmaetl értékeiak eanek aa orsságnak javát fog tudatában az őket illendően üdvözlő földi halandónak semmi i'zos Balázs Sáucraieni (csikszentkirályi) gazda, úgyszintén
külső jellel nem adják tudtára, hogy létezéséről tudomást Bajkó Ignác ditraui (ditrói) gazdálkodó.
ják Baolgálnl.
A Tatarescn hangja egyébként Jó keadés, amely szereztek és a levegőhöz és vizhez való jussát a földgolyóBronzéremmel Szabó Károly jigodini (zsögödi), Maurer
ne* sürgősen a gyakorlati megvalósulás útjaira la kell nak e legsárosabb részén elismerik. De azért kÖBzünnek Dániel gheorghenii (gyergyószentmiklósi), Rafain Péter tusnádi,
fordulni. Minden percért büaöa vétek, amely halogatni ők is. Csak ez a fejbólintás nem látszik. Befelé szól ez, Szász István sâncraienii (csikszentkirályi) és Ágoston Andkívánja aa Itt élő népek megbékltéaének kiteljesedését saját maguknak. Különben ritkán dolgozó agyuknak egy rás tomestii (osikszenttamáai) gazdák lettek díjazva.

A Cinci (Csiki) Mezőpdasági Kamara kiállítása.

CSIKI

a-ik oldal.
Díszoklevelet kaptak kiillitott terményeikre: Baka
Jánoa gâomartini (oaikaaentmártoni) főállatorvos, a gheorghenii (gyergyószentmiklósi) éa oineani (eaeketalvi) tejszövetkezetek, a meroorea-ciaci (csíkszeredai) éa sádominioi
(csikszentdomokosi) termelőszövetkezetek, a barzavai (borzsovai) állami elemi iskola, Madaras Baliza gheorghenii
(gyergyószentmiklósi), Czika Béláné m.-ciuoi (csíkszeredai),
Ft. Bálint Vilmos tomestii (csikszenttamási) termelők, úgyszintén a sântimbrni (szentimrei) állami elemi iskola.
A színpompás, szebbnél-szebb gyümölcs osztályban,
amelybe a befőttek, izek, likörök és borok osoportja is tartozik Gábossy Lajos cínmanii (csekefalvi) termelő 26 fajtából összeállított gyűjteménye lett aranyéremmel díjazva.
Ezüstérmet Szőcs Bertalan mihailenii (csikszentmihályi),
Deák Kálmán írumoaaai (szépvízi) gyümölcstermelők kaptak.
Ugyancsak ezüstéremmel lett díjazva Kiss Ferenoné delnicai
(delnei) hölgy több mint 100 üvegből álló befőtt, iz, bor és
likorcsoportja is.
Bronzéremmel dijaztattak: Bíró József ipartestületi
elnök m.-ciuci (csíkszeredai), Zakariás János Lunca-de-sos
(gyimesközéploki), Kransz Jánosné sándominici (csikszentdomokosi), Mátyás József cozmenii (kozmási) és Bíró József
toplica-cinci (csiktaploczai) gyümölcstermelők.
Díszoklevelet kaptak: Incze Dénes delnicai (delnei),
Molnár János toplita-ciuci (csiktaploczai), Fejér Antal ghimestageti (gyimesi), Bara Ignác tomestii (osikszenttamási), Bakó
Károly sântimbrni (szentimrei) Rancz Sándor toplita-ciuci
(csiktaploczai), Rancz Gáborné sancraieni (csikszentkirályi),
Fereucz Sándor soimeni (csomortáni) termelők, valamint a
bancui (bánkfalvi) róm. kath. elemi iskola is.
Az összes kiállítóknak a Mezőgazdasági Kamara egyegy hasznos kertészeti, vagy gazdasági eszközt is juttatott!
hogy még szorosabbá tűzze azt a kapcsolatot, amelyet zajtalan de közhasznú tevékenységével közte és a gazdaközönség között már régebben sikerült létesíteni.
Beszámolónk nem volna teljes, ha külön is megne
emlékeznénk a László kertészetről, amely versenyen kívül
vett részt a kiállításon szebbnél-szebb gyümölcseivel, virágaival és más értékes mezőgazdasági termékével.
Ugyan ugy szerepelt a helybeli háztartási iskola is.
A leliceni (szentléleki), sancraieni (csikszentkirályi), tomestii
(.szenttamási) fiatal asszonyok és leányok pedig szőttesekből,
varrottasok és hímzésekből állítottak ki színpompás, szemet
és szivet gyönyörködtető tárgyakat

A „Csík" gazdasági szövetkezet.

fel ö a t , es aa egyetlen megoldás. Megfogadtam a tasületnek a támogatásától. Ezért határozta el az egyesület,
hogy a régi tervtől eltérőleg egyszerűsített formában és a nácsát . . .
drága fagerenda helyett az olcsóbb kőből épiti fel az emeA Professor vlaaaaárga lett:
leti részt és cseréppel fedi be s ezzel egy időre legalább
— Mit akar tólem? El akar vinni /
befejezettnek tekintheti e házat Mindezeket azért soroltuk
A Halál nyösaörögve leM«°« 9
el ily részletesen, mivel városunk lakói példátadó szeretettel
— Nim, Inasnak szeretnék beállni Oahöa.
és bőkezűséggel támogatták az egyesületet és akik az épít— A Magyar Part megyénkénti értekealete.
kezésben hozzájárultak anyagi segítséggel érdeklődéssel és
szeretettel figyelik a sutai-ház építkezéseit Már említettük, Brassó, Csik, Hiromsaék, N.gyküküllő éa Udvarhely
hogy Frank Miklós és Schmidt József mérnökök páratlan megyék magyar párti veaetől a párt kozpout kiküldöttáldozatkészséggel magukra vállalták e ház tetőaláhozási jének részvételével október hó 14-ón Brasov-ban értemunkálatainak költségeit, ami közel húszezer lej értéket kealetet tartottak, melyen a magyar nép g"<»?ág
jelent, az egyesület csak az építéshez szükséges anyagot problémáit éa a párt élet «mélyítésének kérdéseit
kell beszerezze.
tették bebató megbeaaéléa tárgyává. A megbeaaaléaek
Ez az egyesület igazán megérdemli mindannyiunk eredményét aa értekealet a párt köapont elé terjeeetámogatását legyen az magán személy, intézmény, vagy köz- tette. — Aa értekealet elbatároata, hogy aa Ilyen körigazgatás hivatalos vezetője, testülete. Semmiféle napi poli- aetl megbssséléaeket renduereaitl, hogy a ssomaaédos
tikában nem vesz részt, nem zavarja az érzékenységét sen- megyék ösaamüködáaél klépitae éa blatoaitaa.
kinek, kebelén belül a diplomás embertől le a gyári mun— Mlaaaió vároauukban. A helyi róm. kath.
kásig minden társadalmi réteg tagja benne vannak és ott egyháakösség október ho 26—30. napjain saentmlaazlómegtalálja megbecsültetését, ha sport-teljesítménye és társa- újítást rendez. Lelkivezető : P Szőcs Dénes Bumuleu
dalmi fellépése szerény, egészséges életmódra neveli ifjusá- (olksomlyói) hazfóink. Borrend: Október hó 26, 27,
gnnkat ez az egyesület s elvonja a léha szórakozásoktól és 28, 29. éa 80. napjain eaténklnt 7 órakor asentolvaaó
gondolkodásokról. Ez pedig mindanyiunknak érdeke. De van- ajtatosaág; fél 8 órakor p-dig konferencia-beszéd. Az
nak még olyan eredményei is e fiuk munkásságának, amit ájtatoBSág előtt — 6 Órától kezdve, mladsnnap gyónsokan nem igen vesznek észre közülünk kívül állók közül, tatás; 26, 27, 28-áa főkép a nők gyóntatáaa; 29. 30.
vagy sokan nem is akarják észre venni. Hogy csak egyet éa 31-en főzeppan a férfl «k g-ónáaa. Október 30-án
említsünk:
este 7—12 óráig BzsntaBglmádáh 1 As egyházközség
A bukaresti turista Szövetség gyűlésén a hatalmas ezúton is felkéri híveit, hogy as üdvösség kedvező
román turista egyesületnek a „Touring Club* elnöke t'oltüuő napjait jó! felhasználva, a szantbeaaédeken, a Bzemségelismerő szavakkal nyilatkozott az Erdélyi Kárpát Egyesület- lmadáéoa, a napi szentmiséken éB Krisstua Király
nek Csiki osztályáról, amely mint mondotta bukaresti turis- ünnepi szentmiséjén (októbar hó 31-én délelőtt 10 óratákat több ízben a kötelező turista testvéri szeretet felülmúló kor), a Ksthollkus Népszövetség disaköagyülésén (októudvariasság, előzékenységgel fogadta és kalauzolta őket ber hó 31-én, nagymise ntán, a Közbirtokosság szákCsíkban, társas kirándulásaik alkalmával.
házában), valamint a n»gy nepot koronázó Bseutségea
Egyúttal mintaszerűeknek jelentette ki turista alkotásainkat, az utjelzéseket és a menedékházakat, amelyek ritka
barátságos hangulatot, tisztaságot és rendet árulnak el, amiből az látszik, hogy komoly értékes munkát fejt ki a csiki
osztály és belső szelleme is példaadó lehet.
Ilyen dicséretet örömmel könyvelhetünk el, tőképp ha
azt tekintetbe vesszük, hogy sok rosszindulatú újságcikk
politikai tevékenységet is akart annak az egyesületnek tulajdonítani, azért, mert magyar.
Erdekünk tehát, hogy a jövőben is megtartsuk e jó
véleményt egyesületünkről, mert az az egész csiki bzékely
lakosságnak is javára válik.
Turista egyesületünk működése folytán évről-évre tapasztalhatjuk idegenforgalmunk fokozatos fejlődését, amit
lekicsinyelnünk nem lehet, mert ba ezt a munkát tervszerűen
és egyesült erőkkel a jövőben is folytatnék kulturális és
anyagi eredménye csiki népünk javára feltünőoben is mutatkozna.
Támogassuk tehát, kicsi és nagy, ezt az egyesületet,
amely nemosak tagjainak -éfrdekeit szolgálják, hanem mindannyiunkét, akik itt élünk Csíkban, legyen az magyar vagy
román.

Külön figyelmet érdemel a .Csík" gazdasági szövetkezet, az általa előállított termékekkel. Feltűnést keltett különösen a nemrég felszerelt Medikágó kép csodaszámba
menő őrleményeivel. A finom lisztté őrölt szalma, széna és
lucerna forradalmasítani fogja a jövő takarmányozási rendszerét.
A gazdaközönségünk figyelmét különösen felhívjuk a
.Csík* gazdasági szövetkezetnek erre a gazda számára felbecsülhetetlen értékű berendezkedésére. A takarmányörlésnek
ez az njszerÜBége, ma egyedül áll vármegyénkben és azt
minden gazda igénybe veheti. A szövetkezetnek ez a befekAdományokat a sutai-ház építésére az egyesület pénztetése valóságos áldása az állattenyésztő gazdáinknak s arról tárosánál Dürr-bőrkereekedésben lehet bejelenteni, illetőleg
már is csodákat beszélnek azok, akik igénybe vették az uj lefizetni.
takarmányozásnak ezt a lehetőségét. A „Csík" gazdasági
szövetkezet egyébként a kiállításon nagy változatossággal
mutatta be azt a széleskörű, sok irányú munkakörét, amelyet
feladatába kapcsolt. Rövidesen megnyitja a szövetkezet nyilt
üzlethelyiségét is M.-Ciucban Csíkszeredában; a református
templom melletti saját helyiségeiben, ahol jutányos árak
mellett állnak a közönség rendelkezésére tejtermékek, gyümölcs izek, saját kihasználásában kezelt ásványvizei éa mindenféle gazdasági termékek. A „Csík" gazd. szövetkezetben
egyik legnagyobb igéretünk van kifejlődőben s az megérSzíves pártfogást kér:
demli, hogy munkájára felfigyeljünk s azt ugy támogassuk,
mint a szövetkezés gondolatának egyik legideálisabb építményét

A helybeli Ipartestület vendéglőjében
1937 október 23-&n
szombaton este

Nagy disznótor

M á s József, vendéglős.

A sándominici (cslkszentdomokosl)
„Viktória" szövetkezet
szintén kiérdemelte a látogatók osztatlan elismerését, gondosan elrendezett termékei szemléltetően mutatták be az
ottani lakosság küzdelmes munkáját, amellyel a sziklás mostoha talajon ia jó minőségű gabonaféléket tudnak elővarázsolni, amelyeket azután szövetkezeti malmuk ipari termékekké dolgoz fel. A ,Viktória* szövetkezet ennek a vármegyének másik nagyjövőjü szövetkezése. Okos, gyakorlati
utakat járó emberek kezében született tömörülés, amely a
kiállítási anyagával nemcsak életképességét bizonyította,
hanem példátmutató mintaképévé vált a szövetkezés áldásos
gondolatának. A Viktória sándominici (csikszentdomokosi)
mümalma ma egész fclsőcsik áldása és jövő életének alapja.
Minden tiszteletet megérdemel és számottarthat arra, hogy
népünknek a szövetkezés felé irányuló bizalma további munkájában támogassa.

Építkezés a Suta-háznál.
Több ízben megemlékeztünk ez év tavaszán a turista
egyesületnek arról a szándékáról, hogy a csak félig felépült
sntai-házát beakarja fejezni. Schmidt József mérnöknek eredeti szép terve szerint a jelenlegi kő-alapra borona fából
épült volna az emelet, amelyen egy nagy közös étkező és
társalgó hely, egy két és fél méter széles tornác, konyha,
kamra és az őrnek való lakószoba került volna. Az emelet
felett pedig a n mandzárt"-ban 7 kisebb lakószoba átntazó
turisták részére, télen pedig a si- vagy jégkorongütő versenyre érkezik elszállásolására.
Erről a szép tervről az egyesület le kellett mondjon,
. mivel a jelenlegi 1—2 évre ideiglenes épített deszka-tető
ugy megrongálódott, hogy a becsurgó víz már veszélyezteti
az erős kőfalak épségét is. Újból csak ideiglenes tetőt
rakni 1—2 évre azért sem érdemes, mivel semmi reménye
nem lehet az egyesületnek ahoz, hogy a szükséges anyagi
eszközöket e nagy és szép terv keresztülvitelére előteremtse,
mivel hivatalos köreink teljesen elzárkóznak ennek ax egye-
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Körmeneten (október hó 31-én estefelé) olyan péidás
buzgósággal vegyenek réaat, mint aa 1936 évi Bzentmisszión.
— Nem szabad a jegyzőknek magánmunkákert magasabb dijat aaednl. A belügyminisztérium nem régiben megállapította a jegyzői munkák
dljfit, amit annak idején ml ls lekösöltönk. Miután a
díjszabásban nem voltak benne a jegysók által végzendő ÖBSBOB munkák, a helyi prefakiura kérdést intézett a balügymlnlsateriumboa a díjszabáson kívül eEŐ
munkák díjazására vonatkozólag. A belügyminisztérium
válasza szerint a jegyzőknek semmiféle magáomunkaért
nem aaabad magasabb dijat ssámitanl, mint amennyi
a már régebben leközölt díjszabásban ssarepel.
— Nlnos alap a veszett kutyák altal megmart emberek szállítására. A munkaügyi mlniazter.um 69.804. számú rendeletével közli a prefekturákkal, hogy saámtBlan esetben előfordult, hogy a veszettség elleni keseléaről visszatérő egyének utazási
segélyért folyamodtak. Miuián a munkaügyi minisztériumnak semmi alapja nlacs ily >n segélyek foiyó.illatárj, felkéri a prefak'uráfeat, hogyfigyalmestessen: k
mindenkit ss elutazás előtt erre, mert as illetők c^ak
fölösleges költséget csinálnak a kérvényezéssel és a
mutltaügyl minisztérium ügymenetét terhelik meg.
— V a s a d kedveameny Brasov-ba utazókn a k , a a s á r n y a s - e s k l a a l l a t k l a l l l t e a r a . Ások, akik
ezen kiailiiást meglátogatják 60 százalékú* kedvezményt kaphatnak a visszautazásra, ha október hó 23
es november 10 közötti időben Indulnak és o&tóber 25
és november 12 köaött viasza utaznak. Aa odrU.aaásaor egéaa Jagy váltandó, 5 napon belüli vlsazautazaakor a brassói állomásokon 50 azáaalékoa kedvezményed
jegyeket adnak a klállitási belépő-jogy felmutatójának.
Útmegszakítás Bem oda sem vlBBsautaaáakor ninca megengedve. A kiállításra száPitott áruknál, vIssaaBaállltáBnái 75 BzázalékoB kedvezményt ad a vasnt.

— Hathónapos ujabb határidőt kaptak a
gaada-adoaok. A konverziós törvénnyel
kapcsolatban nagyfontosságú rendelet-törvény Jelent
meg a hivatalos lapban, A rendslkeaés azokra a gazdaadósodra vonatkozik, akik a törvény 50—52 saakaszatban felsorolt kedvezményeket kariak B ea előirt részieteket nein tudtákfiaetnl. — Esek az adóaok most
6 hónapot kaptak arra, hogy a hátralék éa köitatg
kifleetéaével bitelezókkel megegyezésre jussanak.
konveraiÓB

A halál konkurrensei
ElcsendeB dtek aa ágyuk és a gépfegyverek, caend
borult a madridi frontra. Afi ital haditudósító sebesen
Irta legújabb jelentését s Igyekezett, bogy minél eiőbb
tul legyen rajia. Ejy urat várt, Booschine professzort,
több hadigép feltalálóját, aki megígérte, rövid félórára
— Flgyelmeatetea a m u n k a a b l z t o s i t ó tagmeglátogatja a riportert.
Éjfélt Ütött az óra... a ekkor furcsa dolog történt: j a i k o n . A helyi mntkásbiztosuó péaziar felhívja az
faketa köpenyben egy csoutváa jött be a szobába. ösaaes biztosított tagok figyelmet, hogy biztosítási
— Kl ön? Émzó munkanélküli? — kérdeate könyvecskéiket igyekezzenek a legnagyobb rendben
tartani. Ha volnának olyan biztosított tagok, akik a
riadtan a riporter.
— Njm, — felelte szomorúin a jövevény — én aötelező bélyeg ragaaatáat elmulaaatották, ngy eaeo
a H.hl vagyok. A Profesaorboz jövök, akire öavár. kötelességüknek a legrövidebb Időn belül tegyenek
Járkálni kezd a szobában, majd a riporterhez eleget, m%rt közelebbről a bstsgsegélyaő pénztár ellenőrei aa egéBS megye területén általános vissgálatot
fordult a pauasaoa hangon megsaólalt:
tartanak B szigorú büntetésekkel Bujtják asokat, akik— Évazredsk óta működöm a aatkmában, munká- nek könyveit nem találják rendben. A bategaegélyaő
mat mladig kifogástalanul végeatem. Panaaa, hogy lusta könyvek rendben tartása olyan csekély megerőltetésbe
vagyok, rest vagyok, sohasem hangzott el ellenem . . . kerül, ha aat valaki randeaen betartja, hogy nem ermoat mégis tőnkre akarnak tenni.
demea a hanyagság miatt a anlyoa büntetÓBBel járó
— Ktcfod*? kérdsate riadtan a fiatalember.
kockáaatot vállalni,
— A konkurrenBelml Aa emberek I Gáa- ÓB ba
— A Katholíkua Nőszövetség tea-délutánja
cllius-bombákat gyártanak, tankok és repülőgépek október ho 23 án. A helybeli KatboUkus Nőszövetesrelt, haláltugarat, cseppfolyÓB tüzet., én pedig még ség 1937 évi október hó 23 án (szombaton) délután
régi primitív eBaköaökkel dolgoaom: órelmessesedés, 7 órai kezdettel táncos-teát rendea aa Európa nagyaslvelhájasodáa, aggkori végelgyengttiéa. Már nem va- termében. Városunk közönségének ügyeimét felhívjuk
gyok versenyképea.
a Nóssövetség tea délutánjára. As Európa nagyaaerü
Megnyílt aa ajtó, Booschine professor érkesett parkettja, amely ns ntébbl Időben egyre kedveltebb
mag. A haditudósító bemutatta egymáanak as urakat. saórakozásl helyo táncos közönségünknek, ezúttal ia
A ProfaBsor Ijedt, kérdő piilantáal vetett a Halálra. njgy elókéssülettel várja városunkat és vidékét az őazl
Aa megaaólalt:
Bsesonnak erre a nyitó-teájára.
— Tudtam, hogy Idejön, asért vagyok Itt. ön
— Ujabb kétsaáa vámmentes traktor beegyike a legvessélyesíbb konkurrenselmnek. Aa egéss hoaatalát engedélyeate a kormány. A mezőgazpokol rajtam mulat. As ön hadigépei egy nap alatt dasági kamara uiiójának kéréaéra a kormány 200
több emberi tudnak elpusztítani, mint én háromaaás traktor vám- és díjmentes behoaatalát engedélyeate.
hatvaaOt nap alatt. Lndfer u t taaáQiolta, keressem • gépeket a mesógasdaságl kBspoatoknak adják kL
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A Ebeornbeiii-i Coentfó&zentmiUósi) felnőtt leányok:
Mária Koiürresációjának: irodalmi estje.

CSIKI

L P O K

a-k o l d .

őyergyói ékt
Hol fekszik és ml ls tulajdonképpen a Valea-Stramba
(tekerőpataki) „Sugó"-barlang.

Valea-Slramba Tekeröpatak) községtól mintegy 3 éa
Oheorgheni, obt. bó.
A Mária Kongregáció rendezésében folyó hó 10 én fél kilométerre teksziic a Caikba vezető ornzágut baloldalán
megtartott irodalmi eat caak njabb bizonyítéka annak egy mezei ut tél fel a Vaslábpatak völgyébe, amely völgyaa áldásos és termelő munkának, amely — vallásunk ben jól járható mezei nt visz tel a Sugó patakhoz.
A patak a Súgó barlangból tör elő a állítólag az ott
szellemében, főkép egyhásl ós kulturális vonatkozásban — hovatovább mind jobban kimélyülve folytatódik. levO tóból veazi eredetét.
A patak éa tó miatt a község lakói „vizea lyuk'-nak
Az a példátmutató, tettrekész lelkesedés, melyet
egyháat embereink mutatnak, na erkölcsi erőknek a ia hivják, ellentétben az innen mintegy 50, illetve 100 lélelki élet ntján való keresésében, talán sohasem volt pésnyi távolságban fekvő két „száraz lyuk"-kai.
A barlang hegyoldalában, fák közé elrejtve, 1100 m.
Badkaégesebb, mint ma, amikor a kóros elfogultságok
nemcsak külső formáikban, de lélekben la veszedelmes magasságban fekszik, tehát alpesi jeleggel bir. S igy
fekvése folytán mindazon kellékekkel rendelkezik, amelyek
eltolódásokat mutatnak.
Üdülőhelyhez szükségesek.
Egyházi embereink nemcsak pásatoriodáaalkban, egy magaslati
barlang nyilása mintegy B méter széles és fél méter
de minden más ténykedésükben a kulturán keresztül magas,Augy
hogy egy ember csak hasoncsuszva tud a barkeresik ast a megoldást, amely ha eredményre vesetne, langba bemenni.
kevesebb lenne a jaj, a könny ós tisstultabb aa emberi
Valamikor e nyílás nagyobb lehetett; emlékeznek is
élet. —
még erre az öregebb emberek, a belőle kitolyó Sugó patak
A szépen összeállított és mlcdvéglg nivÓB Irodalmi azonban hordalékaival teltöltötte a nyílást.
estélyt Sándor István zenekara vesette be — Orfena
A barlang — amint azt a benntjártak mesélik — bea pokolban — c. nyitányával.
lől némely helyen ugy összeszűkül, hogy egy ember is alig
ElBŐnek Ü I M Károly ny. paptanár, a kiváló tud a nyilason átbújni, mig máshelyen néha 10 m. magaselőadó PB műbíráló lépett a színpadra, akit a közönség
lelkes tapsBal fogadott. B a vezetői szavaiban szeretettel
köszöntötte hallgatóságát ÓB as 0 mindenkit magával
ragadó közvetlen modorában „Irodalom és az olvasó'
címmel vette fel a témát és előadása során Bst bizonyította be, bogy a könyvek milyen nevelő vagy rom
bo.ó hatással lshetnek as olvasóra.

KOSI.
Hogy milyen könnyen kapható az ember a minden szép,
vagy csúnya dolgok gyors elsajátítására, élénken igazolta
be a .Nászéjszaka" c. film, amit a mult héten láttunk.
A mohó, leplezetlen szerelem és — természetesen —
az evveljáró szenvedélyek hatása járult hozzá bizonyára ; no
nem valami különleges kis történéshez, amit a atilus kedvéért versben irok le. Hát, valahogy igy volt:
A sötét teremben,
a vászon csak világos,
filmvilágunk mily szép
a csodálatos.
Vibráló képekben
csalóka nagy álmák,
ahová a vágyak
aohajtozva szállnak.
— De itt ölnek az Elet:
Ádám és Éva,
közöttük a nagy bün,
a leszakított alma.
Ea kezdődik... No, ne...
az istenért., vigyázzon!
Ua világos lészen,
nem lesz maradásunk
ez árnyékvilágon.
— Mert, amig ott, Isten bünteté
Évát és Ádámot,
itt ránk zúdítanák
az egész világot.
Tudja-e mit jelent
itt nálnnk a pletyka ?
Százszor rosszabb, mint ott,
az Isten ostora.
— No, ne... az Istenért I
Ember 1 Térjen észre,
mert ha a gép megáll,
mind kettőnknek vége.
És mit gondol?
Ha elgurul az alma,
hogy jövök magával
máskor a moziba V

ságot is elér és templombelsejeszerüleg tágosodik ki.
A barlang CBeppkövel bőven tele van, a bejáró turisták azonban — sajnos — vandal pusztítást vittek véghez,
ugy hogy kevés szép csepkövet lehet már találni.
A bejárattól mintegy 26 méternyire létrák tapadnak a
magas sziklákhoz, melyekbe ismét kőlépcsők vannak vágva.
Érdekes, hogy ezeket a létrákat nem kivülről hozták be
írót és könyvet elválasztva, csak a könyvekről készen, hanem azokat benn állították össze.
Leegérdekesebb része a barlangnak a bejárattól minbeszélt. Azokról a kör>vekről, melyeknek az Írója,
is bár Isten küldöttje ia, de akik, ha belesodródnak as tegy 300 méterre fekvő kristálytiszta vizű tó, melynek szééut több BZIOÜ forgatagéba, műveltben a kor eszmélt, lessége 8—10 m., hosszúsága 10—15 m., mélysége pedig,
érzéseit, hangulatát, vagy lelkivilágát juttatják kifeje- Elekes Sándor ezemélyes bemérése Bzerint, körülbelül 15 m.
A község lakósai szerint a tavat még senki át nem
zésre. amellyel felemeinl, de gyilkolni 1B tndnak.
nszta, mivel vize olyan hideg, hogy az n9zó feltétlenül görVannak Írók és költők, akik lelkük öBBsetótele csöt kapna és belepusztulna.
Bzerlot Írnak éa törődnek egy nép nevelésén keresstUI
A bennjártak, igy Ferencz Béla, a „Csikvármegye
pgy nemzet sorsával és vannak Irók, akiknek müveit monografiájáy-nak irója szerint is a létrákon 8—9 méterre
a hangulat diktálja, a hiúság, jó vagy IOBBZ kedvük- felmenve oly szép látnivaló tárul a szemlélő elé, mely bárFolyó hó 17-én szombaton és vasárnap, a „Varieté:"
nek, Eok esetben pedig csak fajtalanságuknak a ki- mely világváros látnivalóival tel veszi a versenyt.
gyönyörű artista mutatványok, fény, pompa és elegáncia,
fejezője.
Ugyancsak Ferencz Béla szerint a barlang a tónál ami jellemzi az artisták életét. Folyó hó 23. és 24-én „RohamIsmertette a mu't és jelen Irodalmát, minden Jó tégla és terméskőből bolthajtásszerülrg van kirakva, ami már csapat előre* főszerepben a frontharcosokkal.
Cs.
és káros hatásaival együtt. Él fénylő Igazságként rendes kultuimunkára vall.
bizonyította be azt a Bok rossBat ÓB bűnt, könnyelmű
A lakósok szerint a tó alsó és tslső része téglafallal
ÓB Istentelen életet, melyek mind-mind caak a roBBS azért van „eldugva*, hogy azon Benki ne mehessen át, mikönyvek olvaBásánsk hatása alatt saOlemletlek.
A Gheorghenl (gyergyószentmiklósi) Róm. Kath.
vel a tó túlsó részén van az arany és aki egyszer átjut a
A mindvégig lebilincselő és Bok-eok tanulságot tón, az már megtalálja a barlang kijáratát ia, mely idáig Nápszóvétség Dalardajának műkedvelői fólyó évi októmagába foglaló előadáB után a közönség ismét hosszan- teljesen ismeretlen. Régen, állítólag e kijáratnál vasajtót oer hó 17-an, vasárnap, a .Cantral" termében fogják
izinre hozni a szlnlévad első slagerjeként „A hulló
tartó ttpsBal ünnepelte a népszerű és kiváló előadót. láttak erősen lelakatolva.
falevél' c.mU Z srkovlta örökbecsű három felvonásos
A
barlang
belseje
nagyon
aötét
és
légvonatos,
melyből
Majd Csendőr Jenő B. lelkéBB lépett a közönség
operettjét.
azt
következteti,
hogy
a
barlangnak
valahol
kijárata
kell,
elé, akit tűntető szeretettel fogadott. Az a szűnni nem
Arról a parádés beállításról, a sslnpad ujsserü(Folytatjuk.)
akaró tapsvihar csak elő'eg volt annak a megbecsülés- hogy legyen.

Színház!

nek, ftmli Csendőr méltán megérdemel.
Et már több, m'.nt mü?é«zet, amit szavalataival Egy székely község Időközi bizottsága két nappal a
tanácsválasztás megejtése előtt adott el
rjujt. Ez az ernher a lelkekbe vájkál B hallgatóságának erzéseivel jétuik, aki afrzípségek adása közben,
piaci
áron alul négyezerötszáz köbméter fát.
hol mosolyt vagy könryet fakaBzt, hol pirosra gyújt,
Érdekes és az időközi bizottságok vagyonkezelésére
vagy halálsápadtá lesz.
jellemző beadványt iktattak 173Ü3 - 1 9 3 7 szám alatt a
Remény ik Sándor: Hvom narancs. Kosztolányi: cincmegyei prefekturán. A beadványt a joseni (alfalvii közKoporsó és bölcső közö'.t éa Michaelt, Harsányi La- birtokossági szövetkezet nevében Szakáts István elnök és
jóstól; majd Ad[f: „Imádság háború után "ját szavalta Balázs Imre terjesztette elő és abban előtárják Dr. Otetea
ea még három, ssebbnél-szebb verset.
Valér prefektnenak, hogy a közbirtokosság tagjainak kétharA közönség valósággal tombolt B nem akarta madából és a lakosság köréből ezeren felüli taglétszámmal
elengedni a színpadról, akit végül ÍB bBrátal féltő sze- fakitermelőszövetkezetet alakítottak, amelyet a Nemzeti Szövetkezeti Hivatal is jóváhagyott.
retete tartott vissza a Bzlnfalak mögött.
Utána őzv. Bükkősyné Duduoz Ágnes énekeBnő
A szövetkezet alapszabályai szerin Joseni (Alfalu)
következett. C. Saint Saioa: Sámson és Dalila és községnek és közbirtokossági tagjainak megfelelő munkaPuccini: TOSCĂ operájából énekelt. Kellemes tömör alkalmat biztosítson éa közreműködjék a lehető legkedvezőbb
alt hangja a magasabb színektől sem riad viasza. A egységár elérésében. A beadványból megtudjuk, hogy a közbangároyalatok könnyebb öasaesimnlása azonban a ség időközi bizottsága éppen kétnappal működése megszűBartók éB Kodály dalokban érvényesült igen szépen, nése előtt, a községi tanácsválaaztáa küszöbén 4500 köbamit műértő kÖBÖnségünk lelkes ós njrásó tapsokkal méter fát adott el 160 lejea köbméterenkénti árért szabadjutalmazott.
kézből a Dr. Maximilián Campeanu elnöklete alatt működő
Zoagorán őzv. Demeter Aobertnó zongoraművész- gheorgbeni (gyergyószentmiklósi) szövetkezetnek akkor, aminő kísérte, eok klaBBatcItáBBal. Csak BBt sajnáltuk, bogy kor a joseni (alfalvi) szövetkezet vezetősége előzetesen írásban figyelmeztette az időközi bizottságot, hogy szövetkezenam önálló Bsámban hallottuk a művésznőt.
A mttsor utolsó száma a Kállay-kettós ssékely tünknek elsőbségi joga v&n a község területén kitermelésre
tánc volt, amit Bándv Uária Írónő, a „Baékely tán engedélyezett vágterületek megvételére. Azt is megtudjuk,
cok'-at több mint 120 oldalon össsefoglaló könyvnek hogy a joseni (alfalvi) azövetkezet a közbirtokosságtól csak
nemrégen vett meg 13.000 köbméter fát jóval magasabb
egyik írója tanította be.
Bindy Mária ssép, da fáradaágOB munkájáról a áron és igy szolgálni igyekszik szövetkezeti célkitűzéseit,
legnagyobb elismerés hangján ssólhatunk, nemcsak amelyben azonban a község időközi bizottsága most gátolni
pflért, mert ő és munkája a mienk ÓB belőlüok való, törekszik. A szövetkezet bejelenti a prefektusnak, hogy 180

lej köbméterenkinti árat ad a 4500 köbméter fáért, ami az
eddigi 675.000 vételárral szemben 135 ezer lej többletet
jelent és kéri, hogy az eladást, — amely különben sem
történt a közvagyon értékesítésénél betartásra kötelezett
allamszámviteli rendelkezések figyelembevételével —- semmi
táncoló párok fokosott jókedve ÓB a formás mosdula- sitse meg. Nem kétséges, hogy a joseni (alfalvi) szövetkezet
tok a közönséget la magukkal ragadták s lelkes tet- beadványát kedvezően intézi el Dr. Otetea Valér megyefőnök.

hanem értékelés szempontjából is, hlBzen ezek a mi
„gyémánt BsemecBkélnk". Ezt jutalmasta közönségünk
la abban a tomboló lelkesedésben, amikor m á r a a e l a ő
Baékely harisnyás éa szőttes ssoknyás párt a Bslnpadon
látta. AB előirt „lassacskán", majd a „gyorsabban*

nyilvánítással kérték as Ismétlést.
Meg kell említsük még Sándor látván ós senekarának, ngy a megnyitó, mint kétőbb as operettréBBletekből előadott Bene6zámBÍt 1b, akiknek fegyelmezett, eaép össshangu játéka kellemesen halott. A
közöaaég melegen ünnepelte senésselnket.
Csiby Lajos.

BBÓB

H Í R E K .
— Megkezdftdtek a Valea-Stramba (tekerő
p a t a k i ) .Sngó" b a r l a n g m u n k a l a t a i . E hó 11-én
a tekerőpataki közbirtokosság vezetősége újra kisaállott
a helyBzInéra, hogy a .Sngó" barlangnál felépítendő
turlBta-ssálló építési helyét kijelölje. A szálló a barlang
tói mlntogy 60 lépésnyire less felépítve védatt, napsű
téses helyen. Anlnt értesülünk a barlang feltárási munkálataikon Is hossá kesdett a kösblrtokosBág, ssatam

KEBVISZiM báró Orbán Bal áfa: „Székelyföld" olmfl
művinek 8-lk (Háromaaékmegye) kötetét. — Olm a
borra blava a munkálatok vesetéiót.
kiadóhivatalban.

Figyelem!

iégérő. ÓB az itt nálnnk még nem látott meréss újításokról, nem beazeihetüok bővabbec, azonban annyit
elárulhatuak, hogy a műkedvelő gárda lelkeB emberei
«os olyan problémát oldottak meg — nemcsak sslnpadtechniaa, di a szereplők körében ls, — amire eddig,
ha gondoltunk ÍB, de nem mertünk hossá nyúlni.
Csak bámulni lehet eseket as embereket, fáradságot nem ismerő ÓB csak saéppt adni akaró munkásságuiurt, amivel céljukat teljes mértékben el ls fogják érni.
.A hu'.ió falevél" egésa nagyvárosi pompával és
dlaaiet fog bemutatásra kerülni, amiben a ssebbnel4Z;bb muzsikát Sándor István jász zenekara adja. EB,
u ntén egy külön esemény, azutáo a bemutatkozás
utan, amivel a mult hsti Irodalmi estén oyan szép
Sikerrel Bserepeltek.

Tobát 1937 evi október hó 17 én, vasárnap esta
9 órakor a „C jntralv-ban „A hulló falevél', msly suttogva beszól.. .

Szerkesztői üzenetek.
Bátortalan: A nagy köaönaég előtt szerepelni, történjek an bármilyen formában, biaony, nem könnyű
dolog. Ez azoaban nsm aat jalentl, hogy Öj nem
Bzerepaihst. 86.. L Jgyeu bátor éa ónblaalommal Baját
maga Iránt, mert csík igy juttatja érvényre aat a
flatai erőt, ami a színpadra vonna. öiálló ós eróa
akarat szükséges ehsz, amivel aatán as előítéleteket
ls legyőzi. A nvalda fényeben Bütkéresnl, szebbnek,
okosabbnak látszani, titkos órséseinket, vágyainkat
szívókba önteni, tetszalegni, boldogító érsós, de
hogy mindezeket elérhessük, nem .bátortalanság*
kell kicsi leány I Erős akarat és bátorság 1 Mert
nmlnt én ls láttam, magácskára még soksaor SBÜKség leás a azinpadon.
Ilonka: Zjrkovlta Béla operett és dalszerző, 1881—
1925 a Városi Silnháa Igazgatója volt, majd (1930 lg)
a Royal Orfenm művészeti igaagatója. Operettjel:
Aranyeső, Katona-dolog, Százszorszép, Aranymadár,
Árvácska, A nóta vége, Csókos asssony ós A hulló
falevél, amit éppen folyó hó 17-én láthat, kiváló
műkedvelőink előadásában.

I

E;y használ*, de még Igen jó karban levő

„Bözendorf" zongora eladó.
Érdeklődni lehet Gaeorghenl (GyergyószentmlklóB) Str. Soluţia No. 4.
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CSIKI

— Dr. Karda látván ügyvédi Irodáját Sandomlnicról Mercnrsa-Ciuc-ba, a Kórház köavetlen aaomssédságába helyeate át.
— A Horla emlékünnep. A román hadsereg
6-zl hadgyakorlatalt október 13-án fajt ék la. Oanan
őfelsége aa Alba-lulla (gyulafehérvári) ünnepségekre
utaaott, ahol október 14 én folyt le a Horia—Cloşca—
Ciíaan emlékünnep, a leleplezése annak aa emlékműnek,
amelyet a román nemaet emelt a három vértanuja
emlékeaetének.
— T a t a r e a o u b e a a á d j ó n e k v i a a a h a n g j a . Tatarescu román mlalszíerelnöinek a kibebbaégek felé
intézett Oradea (nagyváradi) beaaéde élénk vlBszbangot
keltát: a világsajtóban. A magyarországi sajtó a beszednek kisebbségi vonatkozású részleteit sok reménykedéssel tárgyalja és a békés hangú román megnyilatkozási a két nép köaöttl megbéküléa elójelének tartja.
A caebBfllovák és jugonzláv sajtó salntéa örömének ad
kifejezést BB elhangzott beazád fölött.

42. szám-

LAPOK

— A termésaetjárás apostola elmen értékes
könyvet Irt Záray Jenő, aa aradi E. K. E. osatály
elnöke és aa ottani róm. kat. fóglmnáalum tgaagató|a.
Minket közelebbről azért la érdekel ea a könyv, mert
a természetjárásnak ez aa apostola t. k. gyergyói
izámaaáBu örmény Biprő^l Czárán Oyula volt a terméBaetjáráanak, a turlataaágnsk fanatikus rajongója,
a ki azonban H rajongáson felül még eok mlodennp!
bagvott hátra örök értékeket a magának emiékot.
1847-ban azületett és 1906-ban halt meg. Aradon,
llletőhg Monnssa—Manyháaán látott s nagy vagyonnak
volt a tulajdonosa, amelybő'. Igen sokat áldozott tu'lets
cAlskra. B:ámtalau turista utat épített BBját költségén,
utjelzéaeket, nrmutató táblákat helyezett el és aok
barlangott tárt fel H tett megközelíthetővé. Főképp
Bihor (B har) m9gyébin tevékenykedett, néha hetekig,
hónapokig távol az emberektől, lakóhelyétől, Ép, mer;
a turistaság, illetőleg a természet tanulmányozása
annyira lekötötték Czáránt, Boha Bem nősült meg, coha
a gyermeket nagyon szsratte. Az E. K. E.-nek dlsztagja volt és Bzádeczky Oyula egyetemi tanárnak
legjobb barátja. Tarm^aaet-kutatásalról rengeteg cikket,
tanulmányt Irt a logktt'önbösőbb Bsaklapokba és BOV

A marosvásárhelyi (targu-muresi) kereskedelmi és iparkamara közleményei.
— No 2118—1937. A bukaresti ezylpiomt koasu'átus áriejtést hlrdot. moly logkésőbb 1937 noverab3r
hó 3 án leaz megtartva Etylptomban, a közegészségügyi
minisztérium számára szükséges vaságyak szállításár*.

— No. 2119—1937. Balga és holland céeek kereskedelmi összeköttetésbe óhajtanak jutni romátial cegekkel. Címek megtudhatók a Kamara titkári hivatalában
a hivatalos órák alatt.
— No. 2137—1937. A Mon. Of. 1937 azeptemnar
25 ikl 222 számában közölt 205963-1937 BB. fö.'dmlv.
min. rendelet azerlnt takarmány, lenmag, kerteasatl
magvakkal való kereskedelemre ezen minlBStar által
kibocsátott BpBclálla engedély szUkségeB.

— NJ. 2156—1937. A Kamarák Szövetsége 1937
október 6 án ket 11649 BB. Irata szerint a pénzügyminisztérium 1938 január hó l-ig meghosszabbította a
ktBlparoiok éa kiskereskedők köoyvvesetéal kötelezettSág alóli meateBSégét.

Diesnótor Knlfáanal: október 23-án eate.
Közönségünk figyelmébe ajánljuk Kaifáa Jizsef vendéglősnek októben 23-án eate rendezendő disznótorát.
Az ipartestületi vendaglősnek elózékenysege, figyelmes előadást la tartott.
A h lybali Ipartaatület vandégltjében
kiszo'gáíáaa, vendéglőjének csaladlaa jellege nem szoNagy éa értékes munkát végzett e könyv írója, Klt-CLnó lc-ü.lEÜllóxxa.exitl
rul reklámra. Kosiamért szórakozási helye városunk amikor Czárán Oyulát az ifjabb nemzsdákknl is m.-gpo gdrsagáuak, amely hisszük ma Bem vonja meg támo- lamertette, lacfilje'nb sajaáikosh»tuok azon, hogy ma
gatását. Az október 23-lkl disznótorra sslvesen látja nlncB egy Czárán Gyulánk, aki o'y sokoldalú képesolcsón Tseszerezlietö
Kaifas vendéglős városunk közönségét.
ségekkel rendelkezvén o;y tevékeny éa eredményes
Kalfás
József vendéglősnél.
— A földadó kivetése. A földadót mini Isme- •nunkát fejthetett kl B amellett o'yan áldozatkészséggel
retes öt övre vetik ki s Így moBt ujabb adókivetések cselekedto ezt, amelyhez hasonlót ma nenkl közüiünk.
előtt állunk. A hivatalos lap kösii azt a mlnltzierl
— H i v a t a l o B j e l e n t é s a mezőgazdaság helymegyeszékhelyekre valarendeletet, melynek értelmében a klvetéa alapját aa Betérői. A föidmivelésögyl ml»lBBtérlum jelentéso szemint k ö z p o n t i f e k v é s ű
előző évekbeli adóalap fogja képezni. A pénzügylgaa- rint a kukorica törése országszerte be fejezéshez közen a g y o b b k ö z s é g e k r e , különösen
gatóságok megkaptak aa uiasitast, bogy ezt a munkát ledik és a buzavetéaek Is megkezdődtek. Az Idei buza-
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sürgőién fejezzék be. A kivetésnél azonban figyelembe votéaek terület aserlnt 15 BsáaalékkaS felül múlják a
kell veani as aaóta megszavazott különböző foldaduva! tavulylt.
kapcsolatos törvényeket.
— C F. R. autobussok Csíkban. A Gazeta
— Büntetések a réaaegaég miatt. A bíróság Odorh' lu'ui ért<-BÜié><o pts-^rlnt d cember 1-től kezdődő

rssseg'-'skedtts ruiats 500—500 lej Düntaiöseiel sújtotta hg n T-riu-MuTf>B (Mirosvioárhol.v)—8 íbi-o-ra (8>:

OIUC, BRASOV és TREISCAUNE
vármegyék területére a

RÉPÁTI BOEYIZ

Vaszi Károv, O.öán János Banumbru (iBíntimre;) la ge«vái)- Odorhelu (SzáVeliudv»r 'sK)—Msrcur^a Ciuc
(Cdksaereds) közti szak^s^ra r. C. F. R vazérg^z™»*
gatóság autóbuszjárat beállítását terveli. Az u! C. F. R.
antóbuRiok Segesvár—Udvarhely között már november
bó 1-től megludu'nafc.
szállítására és szétosztására
— Közel 100 vagon búzavetőmagot osztott
bizományosokat s fuvarosokat.
kl aa E O E. Aa Erdélyi Gazdasági Egylet egyik
l^nvegbo vágó cMkltüzéaéí a m >ţyfir gazdáknak nemes Ajánlatok feltételek megjelöltével a „CSÍK" Gazda
vfltőm»gvaktal való ellátását képezi. Ezáltal nemcsak aági Szövetkezet Alerourea Ciuo cimére l-üidsndók.
w
— Mennyi szemes terményt txporiált Ro- a minőség, hanem a mennyiseit f^Mtvltâea In elérhető.
mánia aUju-sBtus hó folyamán. A ntmae.i ki-iioli ia- A gaadákoak pedU gyarapodó a jöv-do'ma. A nsmea
Mercurea Oiuo—Osikszereda
iéiet jelentése szerint tugusatua bó folyumás Rumánia vctőmsg^uia t(:rjes2ti'sét a mult ív fo'y mán koedte
225.435 tonna Bzcmea turményi exportált kiiifóidro i>z irrg és Bsaporltás céljaira köz^l 25 vagon búzát cseI. C. Bratlanu-uooa 68 aaám alatt.
eiósó evi 294.181 tonnával aztmben. A csikkéül ko- rélt. Ea volt a búzavetőmag akció kezdete, smlt BB
moly számokat jelent. Ez a különbség a gyenge ter- idán BBélesnbb keretek között folytatott. A mult évben
Elvállal és k é s z i t :
mésnek tulajdonítható.
klofstott vetőmag termésétől, mintegy 80 vsgon cseNöi- és férfisapk&kat,
r
>!t
gizdAt
az
Idén,
aultez
hozzáadva
ua
E.
G.
É,
— Meg a tablai ügyésa sofórjsnek sem
Bundákat,
tanáoaoa beleszólni aa lgaaságasolgaltatss mene- altfel a szaportó telepBknuk most ti&dott 15 vagon
Lengyelkabátot,
tebe. Baazamoiiuok már arról a oortatmas gyilkosság- búzáját, 95 vagont tess kl. A következő évben viszont
Magyarkabátot,
ról, amelynek Borán A bert István fe csíki i^gon^nek a a szaporító tolepak révén m .r sokkal nagyobb mennyi
bátgsrincebo ugy belevágták a bicskát, hogy balehali cé.- áll a gazdák rsndelkezéaére s nehár.y év alatt kl
Ktubát gallérozáat,
BérüiSBebe. A Bzerencseilon legény temetesóra hazaér- l< bet elégíteni a magyar gazdaiArsadalcm buaavetőmag
Bőrrel bélelést,
szükBÓgietét.
kezett Albert Ferauc neíü bátyja a ig.-muresi (marosKézmelegitőket,
— Négy vagon .Gülbaba* vetőmag bur
váaárhely'i) tábla íóagyéuacneK sofőrje is. A teuiesea
Nöi nyak- és
után Aibdrt telefonhoz inén?, fölhívta a vlzsgaloblrÓBa- gonya behoaatalára kapott engedélyt aa E. G. E.
Vállmelegitöket,
got és bulyoa Bsemr^hányasokkal kifogásolta, hogy Az Erdélyi Gazdasági Egylet 4 vígon .GUlbaba" vető
azok a gyilkosok, akik öccsét megöltek, még mind'g m»g burgonya behozatalinak eogedélyezéBét kérte a
Javításokat,
szabadon járnak. Alburi Ferencet azoinal letartóztattak földmiveléBügyi nlulszt^rlu^tü. A kormány 225941
Vadbőrök kikészitéaét
i_3
és 30 napos elózstea letartóztatásai a vádianács is szám alatt megadta a hozzájárulást és ennek alapján
Mazy&rorszáfról rövidesen behozzák a 4 vagoa furmegerőaltetta.
Vezsenyi József, szűcsmester.
gO:.yát. Az E. G E. szaporító telepeinek céljaira :akarja
— Nem vonják viassa a kakorioa kiviteli feihasrnálDi,
bogy a kisgazdákat mjgfelo)ő faj jnrţot i l a l m a t , lsmereteu, hogy a kormány jelenete ezerltt
az id<:l kukorica termes tedr-íni fogja a beifoidl Bsük- ryival iudj» eilátL-l.
— Meg llBpitott'k a tilolt kendernek éa ELADÓ: Egy egyes hám ; egy vastengelyü szekér;
se^letei éa ixporira is marod kisebb menc'i-cg. A
egy darab veshordó, 200 literes. Nagy István,
gaUona kertÉUtdőli ast rémültek, hogy ilyen uton vissza- lennek aa arat. A földmívelésligyl minisztériumban
lakatos, Mercurea-Cluc.
4—
vonjak majd a kukor ca kiviteli tilalmat és as eló/ő értekezletet tartottak a kender és len árukkal kspesoévi termésnek as a része, amely mag kikö.ől raktárak- CBolatOHan. J^tan voltak a negvobb ttxiil-gyárak képban van azonnal hajóra rakható. A kcrmány gazdasági viselői. Cicero Qjrclu államtitkár elnökölt. Megállapí- Klasszikus ea Remekírók sorozatot keresek
alkalmi megvételre. Cim a kiadóban.
tjuacna eúben a keidesben kikérte a földmlve.ésiigyl tották a mechái lkfei u'.cn történi tiloit kecder- és lennek
miaíBBierium véltintnyél, ahonnan azt a választ k t p u k , a« árskáláját. Erdé'yb"n és BáuBágbsn a kenderért
bo^y egyelőre szó sem lubet a tilaloa visszavonásáról. 35—38 lejt fizetnek tg-kéot. A bánáti úgynevezett
A Decsiesek csaz hozzávetőlegesig, tehát még nem tíiolt paraszt kenderárt 28 -32—34 lejt fluetnek. —
NŐI KALAPOK
£
lehet vegleges adnokról beszelni.
A rendas fi'usi tilolással 16—18 lejt. A len árakban
KÉZIMUNKAANYAGOK
j
f
nem
döntöttek.
Aa emberiaeg jótevője a DÍ. Föld^s-fáls So vo
—
Rövidesen
megjelenik
aa
Erdélyi
Gazda
ÉS
ELÖNYOMTATÁS
ff
pirula. A legidaalia<iDb basbijtó, vertisziltó éa cp ;b jtó
AZSURI
szar. Egy doboz 20 Ljj gyógyszer.ánköan és drogut- Naptára AB Erd lyl G<Ed<;sagi Eţyiet, mely eddig
ENDLI1
riizoaa. Kisziii Dr. Fóid9S gyógyszertára, Árud. 8-10 minden evb n zsabcaptárt adott ki, az 1938-Ik évr-7
GÁBOR ÁRONNÉ-nál, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC)
69. ávfclyamábap, már D pu»ptár alakjában kerül sz
— íteletek. Puter L íjos, S/epear.i Sándor, Oá! olvasó aBrta'ârs. T;rj. d)ime aa előaő évit kétszerestn
Ootavlen Barbat hálában.
14—26
Imre, Ssabó DJUCS, Asztaloa Józaof, Jtkah József, Angi ls meghaladja éa a ker.l nnvéGytermeléií, álU.ttenyéázJozatf, SíabO Lsjo*, Gábor Sándor, K .'lő Fercuc, B ró téB, kertészet, Bzöliő éa borgazdaaág, Üzemtan, gazdaIstván, Bimó József gyergyói legények ügyet t'irgyaha sági gípí'meret, Bflövetkezati éint, stb-ln kívül váltoa törvényszék, akiket tiltott gyüléa tartáBa miatt 3—3 za.oa Bzór tkcstató IráBokat IB köaöl.
Egy szoba, konyha kiadó, bútor nélkül.
hónepra Ítéltek.
Cim a kiadóhivatalban.
e—
A naptárban E'dély mezőgazdnBázi saa'i tekintélyei
— Krlstíly Ferenc 15 éves kisloru fiu felgyúj- tSzolnek ér-éfc'. B cikkew-et. F gvelembe véve a már
totta Barabás Isivaa CJUr-ü. A gyermeket 15 capra eddig megnyilvanu *. nagy érduk'ődést, t>nác>cs, hu »
bezár.ak, aa apjat 13 ezer lej megtérítésre kötelezték. íBzd^k mir előre bejelestik Igényeiket, meri a naptár meg
— Szekeres Vera dánfalvl látó?, Kasa Ju-iánna httározoU páldányszámbno Jelenik meg A gazdakörök
Brassóból hazatért cselédlányról aat a hírt torj aztetic, p^dlg irj^k öfPze aa igényléseket éa küldjék he az
A aaombolyal Bohn-féle téglagyár kltflnó mlhogy helyűről lopás miatt kellett hazajönnie Szekeres .Erdélyi Gizdi* kiadóhivatalába Cmj, Strada Acdrfi
nöaég^ aaerépkályhál minden színben éa n«gyVerát rágalmaaásért két napi elaáráara és 900 lej bír- Muresanu 10 Ara 20 le], amlhea hozaájáru' még a
aigban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
portóköltBég. Nagyobb tételekben való küldéa esetén
ságra Ítélték.
411 a nagyérdemű kOzBnaég rendelkezésére.
a
portó
természetesen
sokkal
kisebb
összeget
tess
kl.
Épltkeaőkl Ugyanott a híres
— Köszönetnyilvánítás. A helybeli Leányklub
— Kösaőnetnyilvánitáa. Mindazoknak, eklk
eauton kösaöni mag varosunk közönségének azt a jóindulata érdeklődésit, amellyel folyó hó 9 ón, ez Európa felejthotiitltn leányom., illőivé testvérünk, nagynénénk,
nagytermeben mogracdezett taa-estelyét támogatták. jótevőnk, öav. Jikab Ödönné elhalálozása feletti fájbármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
Kiliöuösen köaaönjük: Dr. Ciedő Andráané, Dr. György dalmuok iránt részvéttel voltak, fogadják eru'on Is
Képviselet:
A gvászolé család.
Oaborné, Dr. Nagy B^nlné, Sprenca Artúrnál, Vischer bálád köszönetünket.
Jakab
Sándor, M.-Oiuo—Osiksereda
Jánosné, Vogel Jakabné uraaBzonyokusk azt 3Z áldoStrada CorupoBesoratnlal Nr. 7.
15—
aatát, amellyel tea-estélyünket o'yan szép sikerhez Eladó Merourea Ciuc (Csíkszeredában) Olt-melletti
kaszálók ée ligeti ezántó. Cim a kiadóhivatalban
hozzásegítették.
A Laányklub vesetdsége.
kócosát; 220 lej büntetess kapott Miiclos Mihály sxaniimrţti lakós ujysacsak reazegsig mlntt; Hzakely űduard ea R.wiuy Inrót CBeudhaboriias miatt ítélték ei,
mig Saakaci Andris sancraieni (cslkssentsirályi) gazdát
szabálytalan iwjtasort 500 lejre Ítélték. — Jo lusz a
raazcgeseknak tariózí;odal as ucjal botrány okozástól,
hogy ne kerüljenek a törványnek és vármegyénk társadalmának sségyenlldtájára.

SZUCSMUHELY!

i
i

GSERÉPKÁLYHÁK1

BOHN-CSERÉP

Mimatatt Vákár

k8ayvayemd*|ál»wi,

Mwcarta-Olai

