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táns közvéleményt — H mg u yozza, hogy a mostani
helyzetben valóban eemnlre aem lehet nagyobb tziikség,
mint arr*. hogy tpftvér:»o öBaaefogjou a magyarKrisztus mondotta, hogy szegények mindig lesznek
hsrm'nc tagu
— A vaüáa — mondja lyiit levelében — külónöt> közöttetek. Az fi fönaéges tanítása után pedig, nekünk kell
küldöttafget fogadia a Mioisíterelnök. Véletlenei ssem- ság.
pedig a tételes hltvanó vallásos és egyhMa« kimondani, nyomorultaknak nem szabad lenni. Életpéldájával
éa fttUanuja voltam annak a fogadá>mk. A molnárok koppéngyűlölet
és aa ellenük werveskedő istentelenség, tanított az irgalmasaigra. A nyomor enyhítésre. A azenvedelegációja elpanaszolta azt a eokfgle terhet, eakiatAi-t, ellent
vagy
ami
éppen
olyan roa'í, a némely újdonsült es dők könnyeinek a letörliaére a a panaszos eohajok éa kifamivel a malmok munkáját valósággal elbent>Ják. B ulaó naclonaüsmnaból
Up élkoaó ujpogányság a bá- kadások elcaititáaára. A középkor, amelyet aokan ugy szekeaerfdéssel aorakoaiatták fel a panaszokat ea kijelen nom utáni évMaedek egyse
i-gtöbb vesaóllyel fenye- retnek a sötétség időszakának aposztrofálni átélte éa átérezte
tették, bogy amennyiben nem aeg.tnnek a bajokon, gető jelensége egéaa Európának.
tanítását a az emberi nyomor enyhítésén milyen nagyot éa
kénytelenek lesznek bezárni a malmokat.
— Hi a nyÜBBmoagalom név alatt iamereteasé maradandót alkotott. Egymásután alakulnak a különféle szerA Mlnlssterelnök válaszában a Baokáaoa udvariasa nyomort eltüntető intézmények. Kórházak,
sági formák mellett a malomról beszélt. Szépen, emel- vált szélsőjobboldali mozga om normálja politikai szer- zetesrendek
árvahizak, azeginygontiozó menhelyek. Külön szerzetesrend
vezkedés
lenne,
akkor
a
dobokat
egesaen
más
Baem
kedett szellemben. E mondta a mit dennapt kenyér mB- pontból kellene éB írhatna m tglt^lnl. Akkor ugy lehetnealakult a foglyok kiviltáeira. Ezek a szerzetesek önmaguk
be'yén .-k n^maetgaadaségi jelentőség*;. Amiképpen a tezeinBn* aa erészet. mlat » be paliiika ujabb kérdd- önként jelentkeztek gályarabságra, vagy hadifogaágra, hogy
t. n>p om a lélek bcpdi helye, ugy a malom egy nemaet aat, amelytől legjobb meggyőződi.-itm B/trint aa egy- onnan másokat kUzab&dithaeaanak. Elképzelhetetlen a telfogéletébe? oiyn Imádságos terüiet, ameiy szamot kelt házaknak minél távolabb knil tnrlaniok magukat. D<a hatatlan volna, ha ma ia meg nem ismétlődnének hasonló
tartfoi a legteljesebb megbecsülésre.
«yllasmozgalom zllrz-tvaros éi fele'ótlen djmagógiaban esetek. H&nyazor megtörténik ugyanié, hogy a beteg gondozó
M -ghttódva hallgattam a malomnak a aaó művé fogant, o romba irgatési nem normális keretet között apácák addig gondozzák a betegeket, amig vagy a kimerüszatén keresatBl való nagyra aSvóaóL Szerettem, abo-y mozgó politikai megmoadu'áa, h*nem romboiáara kesa léstől, vagy pedig a ragályos és fertflző betegségektől ők is
e cobogé hegyi patakoknak eaek a köitéBaatet annyira f»rr»d-«iml jelenaeg, amely elien a magyar társadalom ágyba dőlnek. S amitől másokat megmentettek, ők abban
fogialkostató ld dkua tanyái a Miniszterelnökség aaere- minden rétegének nemc-iak joga, hanem kötelessége is vesznek el. S mindezt önként szeretetből teszik. Nyomorulteteben meleg otthonra találtak. E voltam ragadtatva minél előbb és mlnól teljesebb felkeBBültséggal Bzer- taknak nem szabad lenni. Ezt pedig mindenkinek hinni és
attól a megbecsUleatól, ahogyan ezeknek az egy kór» veaktrdnlhirdetni kell. És megvalósítani. Ez oedig csak ugy valósulzakatoló, életet adó rozoga alkotmányoknak munkáját
hat meg, ha életté válik bennünk az evangélium. A vilig—
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krizis megszüntetésére egyetlen norma van a nyomor enyhítu'ajdooaag jellemz' Uzjob' ^u n n>ag>arorsz«gi Bzéitó tésre
egyetlen lehetőség az evangélium.
Megelevn-dteb eőttem a c-tlkl patako' ra * p'-tett jobboldali mozg imnkat. Ni ci^yje a-.-aki, hogy ea a
^zngtoyea malmok Bzaaal, amey-kben ep&rói-fiuri gyengtBtg jale. Sőt, éppt-n cz a legvesscdelmeBebb
Egy angol filologus beszéli el, hogy bubiinban séta
»zaz<idok óta óriik a bánatos kenyeret, Megoőttek szé- tulajdonságuk, legalább is addig, amíg ea a program- közben a szegények városrészében egy haldokló asszonyhoz
ni ?mben a zaák terhet ói görnyedő, a visa<y, a gáttal, úién f»le ő.lenség kellőképpen meg nem Bzervezett került A földön szalmán feküdt. Mellette halott gyermeke,
»z elemekkel viaskodó molnár emberek. Ét őszintén társadalommal áll szemben.
mintha viaszból lett volna. Kacséi összevoltak kulcsolva.
örvendtem, hogy hivatásukról a hivatalos álláspontnak
— Ma a felelőtlen gyttiölkcdjs legfőbb céltáblája Körös-körül a padló vizee volt. Az apa ugyanis a haldokló
i vgo bensőséges felfogása ven.
i asldóaág. Da az eldbbott tő nem ssokott es míg ht> anya utasítása szerint megkeresztelte a gyermeket. Az aszElmondhatom Jó érién volt hallani, hogy a malom akarna, B^m tud megállni. Aa ausztriai példa erre leg szony a filologuar* tekintett. Halkan kérdi maga a doktor <'
nem a vízjogi hatóságoknak, nem aa iparfeiHgye őse- jobb okula-ul szolgálhat. Az ottani feu-iőiien szélső- Nem, de az is jön nemsokára. Imádkozva rebegte tovább,
ge-nefr, cégjegyzési b;vatalo>nak, adókivető éa vegrtv ségek Izgatása e ósiör SBid íjtyü öletbeo tobzódott, maju hogy Isten bűnben el ne vegye lelkemet. A filologus letérlipjo közegeknek, csendőr es fliáuc aak.'atatiokoak h« lehat, mag fokosott..bb g) ü óikldaBsel fordult uz delt és az asszony olvasóján imádkozott, mig a pap éa orvos
klr-ndu ó helye, hanem szent terület. A malom nem lU^ztriai rém. ka>b. egyház es annik vezetői ellen. el nem jött latén fizesse meg, mondotta a beteg, moat már
s proporc'onálls illeteteknei-, nem a regiatereknek,
— A magyarországi sse'ső-obtoldaii iagatăsbac megnyugszom. Képzeljétek el mondta a filologus, hogy miunem a bélyeg texáknak ntvesstője, han^m templom, egy dolog kétségtelen: a magyarsag őai alkotmányos dent megmondottam volna neki, amit görög bölesektől éa
ahová c^ak áhítattal lehet beír pai.
politikai berendezzedea-t és jelenlegi társadalmi rood íróktól tudok a amire a filozófia tömkelegében ráakadtam.
sz^t ti arja rombolói, Mit használt volna mindez nekem a főleg neki. Azt togjáT-rxéazetesen más aa eimél-t és más n gyakor- ist forradalmi erősaiúo
erre mondani no igen nem használt, mert műveletien
lat. A Miniszterelnökség galériás fogtd'termében más- ho<y helyette a saját maga moat m-^g caak kavargó, tok
a szegény asszony. De tegyük fel, hogy a müveit felaő
képpen néz kl a ma'om, mint a valóságban. — 0,i homályos éa bisaoytalan politikai ideológiájának uj volt
osztályhoz tartozott volna, változtatna-e ez a dolgon ? Filorendszerét
valóaitaa
meg.
letrp'om, Itt a kiagyalt aaekaturák terhétől öaeaaomio
műveltség jó dolog, de caak disz, pamlagon, szalonban
— A nyilasmozgaiom és az egész aaélBŐségeB zofia,
félben levő vállalkoaás.
párolgó tea mellett megjárja. Jó az embernek, aki a világon
izgatás
leazereléBe
a
pohtiku-o*
>
s
a
felelős
helyen
A Qoga miniszterelnök felfogásától n»gy ut van
békésen él a egészségnek örvend, de életet, act a tudatot,
sí ország rok százezer apró malmáig. Amig idáig 1-vőfecrmáuyfarflfk do ga B en vőinek aa utolsó, akihogy kiemelte, boldogította a érvényesítette az embert nem
ebbe
az
egyra*pvedUl
rxjui
tariozo
fel.-datba
ueieIIju« a tiszta gondolat, addig annyira elváltozik, hogy
Hit kell élő, tevékeny és igaz hit éa az megtermi az
azöini a^arzéz. De u^y erzem — es ebbja a fjfoga- ad.
rti í''iu lehet Ismerni.
Száműzi a lelketlenséget a megváltoztatja a
somban nagyon megerősített Zichy GjUla gróf eB má- irgalmasságot
Pedig sürgőién meg kall változtatni R malmok jelöS egyházi emberek érveleae — bogy a kérdsz én> világot.
hVyeetet. Ki kell cmolnl abból a fu iaBató légkörből, egyházaknak tttrgőj íS i a a'Ziha'.atlan feladataik vanÁrpádházi Szent Erzsébet, amikor elindul nyomor enytbüvs juttattak a meltánytB an terhek éa oknélkün n-»f, hrcsak n^m akarják, bogy m&a ezioeuben eam-iútjára leteszi az oltár előtt a töviskoszorus Krisztus
zaklatások. A malmokat naponként olyan sérelmek érik, ürügygye1, d-t lényégében azonoa mödon meg ne ismét- hítő
lábához aranykoronáját s darécot ölt magára. A
o jíq váltoiatosak a munkájukét háborgató bivata'oa lődjek az 1919-iii bo.'Siv.Bta uralom egyhazüidözése, keresztje
csillogó korona fénye hideg. A daróc meleget rejt is szivet
is egyéni akciók, amelyeket megezüntetul valóban um^ljneK remaegel meg u<yaDCaah epen elnek mind takar. A világnaK s az embereknek szív kell. Londonban
Dtrozotgazdasági érdek.
nv«jua& emiekezetóbfn. N«m lehet tovább kétsége van egy ősrégi szokás, amit most ia esztendőnkint megisméA malomnak tényleg templommá keli alakulói», a-tniti eiótt, bogy a tör.enulmi keresztény egyházak telnek. Éjszaka, amikor elül a zaj b csend borul a városra
hbová caak imádságos lélekkel Bsabad belepni. Krisz- is-izetogasa eieng>-dneiet:enül szUksegc-tsa valt. Apn London ködös uccáin ielcsendül a katonazene s az uccákon
tus korhzcsával kell kiverni oonan azokat a tutaroxM, <ere<meakel, a niu-tból kiaer 6 nebezteieaekkel vogio- a legrégibb egyházi énekek melódiája hömpölyög végig. A
akik nem azünnek meg savarnl a mindennapi kenye <*aen le kell azámoinl. Neküak az eiettel, nemzetünk zenekar ntán egy páratlanul előkelő társaság csendben imádes egyhazunk jövőjevelfce.l tOrődoünk.
riln.ntk ezeket a Bsent helyeit.
kozva lépdel, élén a walesi hercegnével. A precessziót né— A kereaatjay egynaaak közötti testvéri ösase- hány üres omnibusz zárja be. Jobbról-balról lelkészek pátrofogáBnak moat t^ j anek és őszinténes kell lenn;e. uesHzek és rendőrök siirögaek-iorognak, hogy az épp akkor
jojünk ki a falvakba ÓB teremtsük meg a teljes előbújó bűnös leányokat, akik a szép zene hallatára és a
A magyar szélsőjobb veszedelme. M
<>ekességet,
ppitattk al a baráti egyBt.müködes alkoto megindító procesazió láttára kibontakoztak a bűn polip karA v,:Sgo*n egv-re fsleráeöJő sz'hőaigei nemzet' -isellemet parúkia és plébánia között. A narc életre jaiból a most könnyeaazemmel állanak a járdákon rávegyék
moigvmik zorát elj k Alig van tisztin látó agy Halálra BzOl ea kitérni előle nem Uhet. Szerte ez or arra, hogy a bűnös élettel azzkitva, magukat jóakaróik keBTie.y függetleolieni tudia íteletét e aaellem div»i szagban, elhagyatott falvakban, aifoidi m^tővaro^oi zére bizzák és velük azonnal a rendelkezésre álló üres omnibúoorijáTai Baemben. O.yan kényeB dolog e teklntetber fó doéiküll aaegéoyel között uj Kjppaoyok ea uj V»hak buszokra szálljanak, hogy iţj életet kezdjenek.
az árral aa^mbe fordu ni. G xidoUozal nem aaereió t gyűlöletnek félelmetes gyep>üaoit gyujtogatjaz Eter
A menet egyeneaen az előre elkészilett fényeaen kivitom-gik e őu a bec-ü etes d -mokracia védelme ig-t 'ocjuik ÖBsze katbo lkua es proteatans egyhazak v-gyoraaa belekeveri as embert a BseUőbaloldal vöröf '.Htói, hogy váilretett küíd jiemöen oltsuk el a gyü ö lágított terembe vonul. Ott örömmel köszöntik a bün puaztaságából megkerült eltévelyedetteket. Diszeaen teritett asztaazineib'.
>öde<4 tüzet.
lok meleg teával éa mindenféle üditő étellel, kedveskednek
-N'im is próbálunk tehát a magúik szavával b^l-nekik. Étkezés alatt a zenekar azebbnél-szebb darabokat ad
'-i^sitiai a tei oldil közdalmonik egy iáikon morgó
elő. A leányok a meleg italtól éa a jó ételtől megerősítve,
mítodiíáj^ba. Közre adjuk ehelyett a magyaror-záit
jóakarójuk pártlogásában megnyugodva, csillogó szemmel
kj-'sztany eftyiaa >k fejelnek m-igayilitkoza alt va<
kövelik pálronesszüket uj otthonukba, ahol iürdővel várják
ItlUI
BC BtUti
b* <g/ tetazi* radótb ^n s-íit arra a vasa de: m".
őiiet a tetőtől talpig uj fehérneművel éa ruhával öltöztetik
amelye' a *<é's>aégek egyf irmán magukban r j e n * Tisztelettel Hozom a nagyerdainü vasarió kozónseg fel. Azután a magábaszállásra időt és alapos pihenőt adnak.
o<> a aza aó nemzeti, mint a módizerek megválogat! - aaiveB tudomására, hogy aa eddigit feiüimuló Pihenés után mindenkit aaját tehetsége szériát továbbképaáb^n vele teljeten aaonos széső baloldalon.

Nyomorultaknak nem szabad lenni...

A malom.
A mull héten » h^zai molnárok

mézeskalácsos sátrommal

zésben részeBiteuek. Londonban sok olyan nőről tudnak, kik

egy ilyen éjeli proiessziotol megmentve nemosak maguk
Z ctay Q,u'a gróf kalocaal érsek csak nemrégiben
maradtak meg a jo uton, hanem másoknak is megmentőivé
adott nyilatkozatot e tárgyban. Nyilatkozatában erő
teljes összefogásra hívta fel a keresztény egyházakat a Merourea Ciuo (osikeaoredai) faraangi oraza- lettek.
a Magyarországon egyre erősödő szélsőjobbodéi! val goavaaarra megerkezem, mely 1938 ovi fob
A szeretet igy győzi le a nyomort s a nyomában
l»s- és egyháaellenea isgatáa ellen.
rua- ho 18-an loaa megtartra.
settenkedő büntertfit. Ilyen processziok kellene végig zarándokoljanak a földön, hogy a bün rabszolganői fölszabaduljaMoat Mtkláry Károly reformátua püspök nyilt
SziveB pártfogáit kér, kiváló tisstelattel
nak. S nyomorultak, éhezők és fázik ne legyenek többé.
levélben válaszolt Zichy érsek eaen nyiUtkosatára.
Hog7 az élet hajétöröttjei biztos révbe jussanak. S az eréamelynek egyes részleteit alábbiakban CBupán aser
nyek táborhegyi fényéből ne kívánkozzanak a megmentettek
közdjük, hogy akik nem olvasói aa eaemanyek logi
kájának, aaoknak a azeme ls megnyíljon a nagy vllag- •Isö udvarhelyi (Odorbeiu) okleveles •Biaskaláctoa a bűnök éa nyomorúságok aertés vályúira.
oéaetl kérdésekben.
Nankingban valahányszor a győztes uralkodó népe
ábucureati vegylstezet által •Sflvizsgalva s sagedalyaiveüdvrivalgása
közepette hazatért a osatából nagy ünnepaég
Maklárl pflapök nyílt levelének gondolatmenetéKérem a aitoi {OlOttl névre figyelemmel lenni.
várta. A zsákmányolt fegyvereket halomba rakták, a foglyok
les kijelenti, hogy Zichy Oyula gróf teatvári hangj
bilineaekbe verten közzzemlére voltak kiállítva. A Naukingi
mélyen megindította aa ogáaa magyaroraaágl prowa-
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választási kiáltványa. A kormány
megye lakóssága) verejtékezve Izzad, kínlódik, erdői februárA kormány
1-én kibocsátotta a márciusi orseágos válaszés robotol különféleképpen a c*lkl földön.
tások kiáltványát.
A csíki erdő, a csíki föld s a csíki ember keserBuosan dr. volt alminiszter bejelentelte kiléves munkájának egyetlen gyümilcse ez a füstbe menő pést as Averescu pártjából Bucsan tagja volt 1926—
mesés összeg, melyet munkájának évi mérlegénél az 1927 ben az Averescu kormánynak és Goga akkori
ellenkező Berpenyőbe dobhat. S a mérleg szomorú belügyminiszter mellett a kisebbségi ügyek alm'nltzeredményeket mutat. Mert a serpenyőnek a nehezebDiz
fele: füst. Az a büdzsé, semminek látswó. ködszerű sűrű tare volt.
A kisiparosokat átveszi az iparügyi miniszter.
valami, ami aztán bá'ából ráül a tüdőkre, rontja, rágja,
marja logflaomobb életmüsaerelnket és olyan alattomo A romániai kisipar ezldeig a mu íkaQgyl miniszter haun fűrészeli életünk fáját, mint amilyen alattamoa»n táskörébe volt beosztva. Gigurtu kereskedelmi éB iparmeghódítja agyunkat az alkohol gőze, bogy a kábu- ügyi miniszter a klslpsro ek országos szövetségének
latba merü ő önludat ellenálló képességének csökke- kongr<tsazn*ánfeljeleniet!*, hogy a kisiparosságot átveszi
nése folytán felébressze a lelkiismeret legmélyén a kereskedelmi és iparügyi minisztériumba. U/yancsak
ezen a Bocgresszuson JoanlteBcu miniszter ígéretet tett,
scnnnvadó aljaa ösztönöket.
O.yan fájdalmas érzés Ilyenkor, józan fejjel vissza bogy megszünteti a trösztöket és kartelleket.
Németországból kitiltották Qusték lapját. A
gondolni a füstbe menő mililókr», amelyeknek c<aV
baliása is annyi szép reményt ébreszt az emberbe* német rádió állomások küzlése1 szerint Németország
jnnek a piráayi földnek a megszépítésére. Munnyl területéről kitiltották a brisi-ó D utsche Tageszsiiskola, kórház, ssanatorium épülhetne ezeken az alpv tungoi, a Fabrltius Frltz vezetése alatti német párttal
aekkel versengő éghajlatú tájakoo. ami mind arra volna ssembtn álló nómet néppárt lapját.
nivatvü, hogy az emberiség testi, lelki nyomorékjának
A kormány választási egyezséget kötött a
épülései szolgálja. Hi mindez a pána itt maradna kö- német párttal. Gogi kormánya választási egyezség»;
zöttünk, kiüldözne belőlünk a legmakscaabb ördögöt, kötött a romániai német párttal. Aa egyezség szerint
P. Oábor Anasztáz. a pénz utáni vágtat, a kapzslsAg örök áskálódásr» a szászok 14 helyet kapnak a képviselőházban éa Bsebuzdító szellemét. Jutna beiőle mindenkinek, klcslnyQik-ii.gynak egyformán. Ennik az évonte füstbe mecő nátuiban.
Nagyszabású kutyabemutató lesz
A belügyminiszter körrendelete. Caiitf-Hcu
miilió lejnek a megtartása, egyn'ö
m- gküldöttn a megyí fónökBé<ak; ek
az országos mezőgazdasági kiállításon. száihunzonbárora
elosztása mcgo'daaá köaöt'ünk a társadalmi problémá- belügyminiszter
A mezőgazdasági kiállítás keretében ren!e:lk évek óta, sat s örök boldogság ezgwtévé varázsolna bennünket. választási kSrrmdoi'etót. Ki öaös^n kih^nţsn'voiz» a
a legnagyobb szabású kutyabemutatókat. Ezeknek a klállitá DJ sajnos, mindaz hiábavaló áfcráod. M rl *\z ember-k rendelet a közrend biztosítását. Miga Goga Octaviaa
soknak évről-évre fokozódó nagy sikere és a már minden alka- gyarlók B az emberi jellem FoVféie9ég9 megszámlál- párí/ílnSKl miaő*4gb n szintén könevélben ad u.asitálommal jóeiö e tapasztalható feltűnő érdeklődés a hazai ku'ya«okát a párt programjának népszerűsítésére, a eajtó
kn'taez fejlődését bizonyltja, ami hovatovább a magyar ebte- hatatlan. A ezéihuzá*, m-.rakodás ördigét pedig örökölnyésztést a nyugati államok magas színvonalára emeli. Az tük az ődriktől, Hket ho'dogaáguk, jólétük annyira megresdsstbá'.toiasára s a szegényebb néposztályok
ebtenyéeztés ma már nem csak passzió. han ím gazdasági jelen- elvakított, hogyfcu'ftságu'iban Itábel tornyát kezdték helyzetének me^köanyitése tárgyában. F.gyelineztetl,
tősége ls vau, különOsen annál fogva, hogy a kü földlek érdekhogy a párt tagjainak tí-ríóa1odoioi kell minden erőlődésit mindenkor felkeltik az érdekes külsejü ecedeti magyar épltoni Iiten leigázására. A bábeli nyelvzavar p-d!g
nemcsak a nyulvoket, da a lelkekét ia megzavarta szakosságtól. A rend fenntartása a csendőrség, a rendőrkutyák.
A most következő mezőgazdasági kiállítás kutyaosoport- örökre. S a magzavart lelkek m'ndigvra m*?ukra ség és 9 hadsereg kötelessége. — Minden máa alakujában uz öBszes Ismert országos és az egyes különleges kutya- ontják Iiten egyra su'yosbbodó haragját M!n;h» a lat ezlrányu munkája ti os.
lajlákkal foglalkozó tenyésztő testületek nagyszámú kutyakol- aiiOiin ea alkohol kékesen piro'gj füstgőse mxgáva!
60 áves a c*ehg7lorhk miniszterelnök. Hidsa
1 akcióval vesznek részt. A Magyar Téreb Ügylet első alkalommii mintegy 30—40 kutyával jelentette be részvételét, mig a VIO'IÉ a jobbik énünket I>. amalyk arra VOIQS hw.V-», Mi an csehszlovák mlniszt«rolnöü most ünnepelt» 60-ik
<ciiiiazterelnök iskoláit Siclu
Tacskót -nyésztők Egyesülete országos jellegű jubileumi k á i i - hogy htent ki'uWltené. Helyébe itt maradnak n rosz- Btületás r.f pját. A
tását rendezi mag a mezőgazdasági kiállítás keretében. A ki- szaz, as alsttomos mér<tgh zolgő tőrvetésel. Ezt az (Nigypz-.bénber). B «z ercebányán, Sopronban, Budaállításon úgyszólván az összes M«gy«ro-szágon található kutya álRZtuieskedő, egymás életére acsarkodó emberiséget pesten és C uj (Kolozsváro:) végjate. Tigja vo t a
lajták képvls. lre lesznek, a legn gyobb számban azonban, mint
az elmúlt évben, most is a negy közkedveltségnek örvendő pidi< nem fogja az áld4í, nun pártolj * a szerencse magyar p arlamentnek is.
uiagyarfajta ház-és nyájőrző kutyák: pulik, pnmik, komondo- Eiek ia csak olyan ködbwescó elillanó rtm^nyak száVeszélybe került az orosz sarkvidéki expolok és kuvaszok, vadászkutyák, foxterrlerek, rendőrkutyák, munkra, mint a io ;aazálI4, égfelé korlngő füstkarikák,
dioió. A Pjp-nin professzor vezetése mellett kutató
stb. fognak szerepelni és pedig a kiállítás minden napján más
és más osoportok. Ebben az évben a kiállítás rendezősége a Hzázhujzonbárommtllió lej a viWtjalző cditl égbolton. e^ziksarkl orosz <xp?d'cló válságos helysetbe került.
különléle látványos kutyabemutatókat tervez, úgymint kotorék
AR a jégtábla, amelyem »'gy éve folytatja tudományos
és patkányfogó versenyeket, vadász- és rendőrkutyabemutttót,
muakájéit az expedíció több rérzre szakadva sodródik.
a dijat nyert kutyákat pedig elő fogják vezetni.
S Z Í N H Á Z .
Megmantésükru megtették az intézkedéseket.
A kiállítás liánt nnnosak a főváros ebkedvelő közönsége,
Hevessy Miklós azinUreulata városunkban.
Zog albán király eljegyezte Appooyi Geraldlue
hanem a fajtatiszta kutyákkal rendelkező és azokat tenyésztő
gazdák la nagy érdeklődést mutatnak Éppen ezért a kiállításra
A jelenleg Oíorhalü (Siikeljudrarhelyer) játszó magyar grófnőt Budiipcstről.
benevezhetők nem törzskönyvelt, de kétségkívül fajtiszta ku- Hevessy Míklói salntár. ulata folyó bó 8 tói pár ospo.i
Japán vesztesége Kínában. Japán jelentés szétyák ls.
vendagszereplésra varosunkba jön. A aalntwsulat egyike
A vidékről felhozott kutyákat 50 százalékos szállítási a« Erdelyben működő legj»bb vldéVl együtteseknek éB riát a japánok Kínában eddig 20000 hatottat veszítettek. A japán hidügymtnü'Z'.eregyebként kijelentette,
kedvezménnyel lehet a klálllásra felkü deul és vlsszaszá lltani,
A kutyák külön pavilonban kapnak hajlékot. A katya- műsorán a lsfujabb sziniévad újdonságai azsrepalnek. hoţy a kioat hadműveletekkel párhuzamosan Japán
kiállítási osoport Iránt már most igen mgy az érdeklődés és Nehéz, küzdelmes kenyér ma adauBznnk lenni, amikor fel van keszüive más hatalmakkal B különösen a Szovjet
mivel a rendezőség osak a rendelkezésre álló helyeknek meg- falurói-faiu'a vergődve kell egy sitntáriulatnak klniódnl, un óval támadható bonyodalmakkal szemben ls.
lelelö^n fogadhat el jelentkezéseket, éppen ezért taoáosos mi- bogy aa ÖBazetákolt színpadról nyújtsa a mindennapi
Elsülyesztett angol bajó. Ismeretlen tengernél előbb bejelenteni a kiállításon való részvételt. A velamely
kniyatenyésztő egyesület kötelékébe tartozó k á litók az illető élettől elfá5u;t közösségnek a pillanatnyi öof^ledést. alattjáró a Fö díöíi tenderen elsüiyeszt?tte az „Endyegyesületeknél jelentsék be a kiállításon v ló részvételüket, a m mikábau, a szitfilak mesevilágában való elkerü- mlon" nevű angol hajót. Az o.'BÜiycBztéB ismét súlyossá
nng a kiáll tás Irávt érdeklődő többi kutyatenyésztő a k.álil- lést. A Bzórakozni vágyó közönAég nom gondol arra,
iás rendezőségénél (Budapest, IX , Köztelek-uooa 8. sz.) jelent- ho^y a színpadon mikázó azin^sz álarc > mögött korgó tette a Földközi tengeri helyzetet.
kezzék. A jelentkezés hatá-idfje február 28 A kiállítás iránt
Lezuhant f az egyik olasz repülő. Az Amerikába
gyomor s egfazaégér-», áletére menő önfeláldozás húzóérdek.ődóknek szívesen nyújt felvilágosítást a rendezőség.
dik meg. Próbáijuik egy kiaaé belelátni a vándor- repült olasz g p »fe egyike a visszatérés alkalmával
6sin^sa örökös kimódáBába és Igyekezzünk támogatni kigyúlt és lozuhint Sioppanl pilótát aikarillt kimenóitt erőnkhöz m.irtsn, hogy páraetes tartózkodásukkal teni az égő gépből, kísérő személyzete azonban elEl füstül 1 milliók.
is feízdteSBÜk, megkönnyítsük nekik a magyar szó, b pusziu t.
Vannak dolgok, smlre aohaaem gondol az ember.
Horthy kormányzó Lengyelországba utazott.
örökŐB vándorlást.
• folytatott
*
A mindennap örökös hajrájában ssínte msnekttlóssseiil- magyar kultura érdekében
Horthy Miklós Magyarország kormányzója február 4-én
•
leg gynjt rá a legtöbb emb-r a szórakozást, a gondok
este elutazott Lengyelországba:
Hevessy Miklós színtársulata előadásait a Vigadó
közt változatosságot jelentő szívtriára, hogy a levegőt
A buouresti szovjet követet visszahívták s
tarkító füstkarikákba belemerülve, élvezze B pillanatnyi nagytermében kezdi februir hó 8-án, kedden eBte, a 0:ztrovazky
orosz ügyvivő elhagyta a román fővárosi.
következő
műsorra!:
önfeledkezéB mámorát.
Ujabb bajó elsülyesztés. Február 4-én a FöldKedd: Mtrlka hadnagya, operette.
A szürkés-kékes fttat s a vele járó orciiklandozó
közi tengeren ismét elBÜlyonztettek egy angol teher
Szerda: Láz, Bzlnmü.
iilat bnfelejtő, gondűző, idegcsillspltó orvossága és
gőzöst. A nemzeti csapatok erélyesen tiltakoznak azon
Csütörtök:
Qólya
Bzanatorlum,
operette.
egyben haS&loa mérge is az embernek. U.nt orvosság,
vad ellen, hogy BZ angol gőzöst nemzeti repülők táPintek: Mindörökké, Bzlcmü.
pillanatnyilag gyógyít, hogy annál jobban aláaknáshassa
mzdták volna míg. H mgoztatják, hogy a sorozatos
Síombat: Qvertya fénynél, operette.
a szervezetet mint méreg. A mérge kétszeresen ártaltámadásokat a vöröa tpanyolok követik el, hogy
V-tSárnap: Hirom a bu'zár, operette.
mas. Kárt tesa egészségünkben, de kárt tesz a zseBérlet árak : 12 szelvény, I bő hely 460 lej, II ik Angliát a nemzeti Spanyolország ollen hangoljak.
bünkben ia. Addig izgatja, pÍBzkaija orrúikat a dohány
A román Nemzeti Paraszt Párt elhatározta,
fílst jóleső illata a addig vibrálnak szemünk előtt a hely 350 lej.
táncoló, oszladozó, felhőbe zUrllsödő füstkarikák, anrg
A Hzini Bzecoa 10 napig tart.
bogy nem
veez ró?zt a febrnár hó 25-lkl megyei
újra kikényszerítik zsebünkből a következő szivart at
tanács választásokon
s utána > másodikat, hármed.kat, egész a végtelenségig. Etzrnvéiienül fújjak a levegőbe a ml'llókst és
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
közben nem is gondo'unk arra, hogy ml mindent letntce
ófelaégB
beszélgetiie az amerikai
építeni, mennyi bajon lehetne segiierd esnkkel a flh be sajtóirodával. birlapi
y román király hosszabb kihallöit milliókkal. Ha csak megyénk évi dohány fogyasz- gatás on fogadta aKáró
— Meronrea-Cino—Csikaaereda közbirtoyorki hivatalos sajtóiroda igaz- koe ifjatnak
tásának mérlegét vesszük, az 1B fantasztikus 43 millióragatója!. A romániaincw
polgár balja. Minden évben egyBzer,
z^idókérdeBsel
kapcsolatosan
kijnemelkedik.
ml derek koabirtokos ltjaink összegyűlnek saját
lentette OMsége, bogy nem fognak embertelenül el- ahelyiségükben
abból a célból, hogy egymás között a
Egy esztendő alatt 43 millió lejt füstölt el Cslk- járni aznak mego'dásánál. A külpolitikai kérdésekről testvéri összetartozást
és egy célra törekvést hirdesmegye lakkéBBága s ha ehez még boazá vesszük a szólva a király hangoztatta, hogy Rimánla külpoliti- sék. Az idén február hó
12 én, szombaton van az a
megyei alkohol fogyasztás összegéi, ijesztő számokat kája nem változott — Ami azt a külföldön elterjedt nap, melyet már engedéllyel
ellátva a közbirtokosság
kapunk. A vármegve évi alkohol fogyasztása 80 millióra hangulatot illeti, hogy Románia egyre jobban közele- vezetősége megblrdstett. Tudjuk,
a kösblrtokOBrug. Százhuszonhárom millió lejtől fosztotta meg Ön- dik a fateista Irányzatho*, a Király azt a választ adta, aág minden évi egyetlen mnlatBágahogy
a
legjobb
hangulat
hogy
ez
nem
felel
m?g
a
valóságnak.
Romániában
magát egy rövid esztendő alatt ez a megye, amelynek
és
a
legtestvériesübb
összetartás
Jegyében
szokott
lemost
Is
tizenkilenc
politikai
párt
indul
a
választási
nyomorúságos helysete gazdasági tér*n amúgy is köz
: most is kérünk mindenkit, mint polgárt tartea
ismert. Ennyibe került nekünk egy esztendei méreg küzdelembe, teljesen ellentétes politikai felfogással zajlani
kötelességének, bogy ecen az estélyen megjelenjék iu
amellyel saját magunkat s utódainkat mérgeztük — mondotta OfelBégn — »ml a f tsclsla rendszer kere-ezzel
kimutassa, hogy a polgári ÖBazetartozandósággal
tében
lehetetlen.
Ssörnytt szám. H»elgondo juk, hogy valaki BzázbuszonBiolldárls.
Jigy csak egyfele van: 20 lej. Zmét Mlczi
három milliót beontene Ide egyszerre a csiki piacra,
Felmentő ítélet a Bratu-perben. A brasovi kaabból boldogságban fürddhetne egy esztendeig minden tonai törvényszék mult héten tárgyalta a Bralu JaBl-i Miska szolgáltatja.
— Meghosaaabbitották aa adóvallomások
csíki polgár. Ml pedig kivetjük ezt a mtsébe illő egyetemi rektor ellen elkövetett merénylet bűnperét.
összeget, apránként, könnyedén éa gondtalanul. ÉJ mi A vádlottakat a törvényszék felmentette, miután nem beadasi hatarldejét. A pénzügyminiszter kereake
less belőle? Fdsl; vagy még annál Is rossz*bb: gőz lehetett bizonyítani, hogy a merényletet ók követték el. dók, Iparosok és saabadfoglalkozásuak adóvallomáián»k besdáBl határidejét febrnár 28-lg meghosszabbította.
Aa ital utálatos, vad indulatodat robbantó, allattomos
Jficescu külügyminiszter hazatérése után azt
— At Oitba fulladt. Antal Árpád Sandominlc
terveket ébresztő, mámorító gőae. Százhuszonhárom a kijelentést
tette, hogy Romániának kél ellensége van. (ssentdomokosi)
gyermek a befagyott O.t Jegén Játsaa
millió lej naslk el egy év alatt, a csiki levegőben,
aplg uáshuasoahátomezsr ember (mart Lb ennyi a ^ . J f L t *
a másik St.-Morlzban — Tituleaca dosott. Aa ide-oda futkosó gyermek alatt a Jég bevolt kttiUgymlalMkr.
mkadt • a gyermak bMvegistt.
palota óriási lámpáját meggyújtották. A nagy tal egész hoszszábso öröktüzek égtek. Ilyen ünnepségre áhítozott a nép
akkor ia, amikor Kína legbölcsebb uralkodóját Hamtit várták
haza a csatatérről. Mivel az előkészületek elmaradtak, a nép
zúgolódni kezdett. A király ezt halva közzétette legmagasabb
elhatározását. Az ünnepség elmarad most ugyan, (le s következő háború végén olyat készíttet, amilyen még Kinaban
nem volt. .Sajnos a nap nem sokáig váratott magára. A nép
tolongva sietett az ünnepség színhelyére. A király ia megjelent, de a nép csodálkozására nem ünneplő ruhában. Kísérete volt ugyan, de süketekből, némákból és vakokból s
minden elképzelhető nyomorultakból. Ezeket uj ruhába öltöztette s egész évre ellátta őket pénzzel. A megdöbbent nép
nem tudta, mit csináljon. Végre maga a király törte meg a
rsendet. Látjátok ezeket a nyomorultakat. A háborúnak köszönhetjük őket. En velük csodát tenni nem birok, de ünnepelni sem birok, mikor országomban ennyi nyomorultról tudok.
Az ünnepségek pénzét rájuk fordítottam. Rajtuk segíteni az
éu diadalmenetem és ünnepem. A király szavait óriási lelkesedés togadta. Mindenki jobban érezte magát, mintha a régi
ünnepségeket tartották volna meg. Ettől az időtől kezdve,
ha egy kinii valakinek az arcáról könnyet törölt e szavakkal
fejezték ki, Királyi ünnep volt. Ilyen királyi ünnepekre áhítozik a világ.
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Expedíció a Sugó-barlanghoz.
Visszaemlékezés.

«

*

«

Tudósunk, Lanreutzy Vilmos bőségesen magyarázta a
pásztor gyerekeknek, hogy ml volnánk azok a .bizonyos" hét
nGgolok,osak moit öten vagyunk, mert kettő közülünk „meghót",
A pászt-ir-gyermekek titokzatosan visszavonultak s ml
pedig hozzáfogtunk a barlang-expidloló végrehajtásához, Laureuuy Vilmos és az emlékezetemből kiesett 5-lk lementek a
patstpa-tjára s ott felütötték az elemózslás tábort s mint a
híres Laarentzy-konyha képviselője, Vilmos vállalkozott a
nyirsonsült elkészítésére, tléggé érzékeny baosat vettünk a
napfényen maradt társaktól, — talán — titokban ügye.tük
is okét

Leereszkedés a „«zárai" barlangba.
A barlang nyílásánál felkészítettük szerszámainkat.... A
csákányra felcsavartuk a kötelet s a osákány és a kötél fölé a
kötélliigcaót s ar.-a a tűzoltó-lámpást. En voltam a legszélesebb válla és a döntés, hogy az expedloló élén haladjak. A
löld /«Janóén B a verekedéseknél mindig vezér voltam („Pető",
ahogy akkor neveztek, Vákár Pató, — a gyergyól) tehát Itt
sem maradhattam hátul. Feltűztem az „őzlába»" vadászkáét
odaerősítettem a kétoeövü „káflis-plsztolyt" a kötélhez s akkor
kiadtam a parancsot: Letérdelni. Imához... Elmondottunk egy
-Utatyánk"-at és egy „ÜdvOztégy"-et • hasonoauszva leboosátkoztonk a szílkös barlangnyllásba.. Nehézkesen, mászva, hasonc*Lszva lehetett befelé haladni. A barlang alja fekete hamasz,
tözDe közbe apróbb állati osontok. Végelgyengülés, vagy életi.alalhiro volt-e a p-sztulás oka, nehezen lehetett volna megállapítani. Negyven és egy néhány év atán nem merném mondán . hogy minden elfogódottság nélkül kúsztam előbbre és
cióbbre. Időnkint szólítgattam a társaimat, hogy emberi életjelt balljak, de azért ls, hogy jelentsem az expedloló hátsó
'«gialnak, hogy mit észlelek a föld gyomrában ? .. Batoitaian
hangok válaszoltak... Ha azt tanácsoltam volna, hogy osak
-viasza vissza a napfényre", az indítvány alighanem „egyhangú"
helyesléssel találkozott volna.
Kasztam, máiztam tovább-tovább a bátorltgattam a hátul•ókat Helyenklnt annyira összeszűkült a barlang, hogy a szélen vállamat csak nagy erőfeszítéssel tudtam átszorítani a
szük nyíláson.
Megnéztem a lámpára akasztott órát s már jó félórája
l'enn voltunk a föld gyomrában. Tehettünk 80—100 méter utat.
A lámpafényénél vizsgáltam a barlangot a kisebb-nagyobb
ceepi^oket jeleztem az expedtoió hátsó tagjainak. Fehéreslargny osepkövek, hegyükön mint a gyémánt oslliogott a vlzosepp.
Helyenként a barlang kiszélesedett s magassága ls akkora
Mi, hogy hárman hadltanáosot tarthattunk a földgyomrában.
Ahogy a lámpafénye rávetődött „Plplkára*, vagy „Matylra",
nem voit valami bátorító fakó ábrázatuk és tétova kiállásuk
Al egy.k ilyen barlangot elneveztem „Szent-Miklós tárnának",
a masikat „Piplka* Indítványára „Pető-barlangnak" kereszteltük. A bosnyák tőrrel fel ls véstem a keresztelőt.
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âyţrgyoi ţlţt

Elmondja: Dr. Vákár P Arthur.

A .Calkl Lapok"-ban olvasom, hogy a V&lea-Str&mba
tekerőpatakl Sugó-Darlaiig aaele újból borzolgatja a fantnzlákit Elmondom egy 40 és egy néhány ívvel ezelőtt a Sagóbarlanghoz vezet- tt expedlolónk történetét a talán ezzel is
hozzájárulok ahhoz, hogy a misztikum más érdekesebb legyen
s a „száraz" és a „VIZFB" barlangba egy kis világosító fáklyafény jusson.
Tizenöt év körüli kamasz legénykék voltunk, amikor
egy szép nyári elte séta kOzbf>n elhatároz .uk, hogy .felderítő'
i'xpediolóra Indulónk a Srgó-barlanghoz. A vállalkozás értelinl
az rzóje L&urentzy Vilmos jelenleg budapesti egyetemi m. tinár akkoron a briţovl (brassói) kereskedelmi akadémia, tudományos, szen-üveges, már akkor Is professzoros hajlama hallgatója voit Ö nngy»ráz atta el a régi római település valószínűségeit a ml, a „tudományos" előadáshoz hozzáfűztük népies értesüléseinket, amely arról szólt, hogy .hét angol, minden hét évben e'jön a Sagó-barlanghoz a hét vasajtón keresztül, hét zsák aranyat, drágaságot visznek el, mes ze, még az
Operenolás tengeren ls tal."
Az expedloló másik tagja, Istenben boldogalt Szász Rezső
ţ olt, akit a város apraja-nagyja „P.plka" né.vei beoézett. Az
egykori, puritán járásblró, Szász Ignác fia A harmadik vállalkozó, Gheorghen (Gyergyószentmlklós) ,Matyl"-ja volt, egervári Deór Venoel fia, Doér Mátyás. Az expedloló negyedik
lúgját elmosta emlékezetemből a 40 év. A vá lalkozáa roman•:k-.s részét én képv seltem .. Az akkor még mezőváros fenegyereke, gnrabonoás diákja, akl'ől a „magyar-templom"-torony
denevérjei. Ferecozy Károly főesperrs nyulai s az apáca-zárda
c^upeityüje sohasem voltak nyDgton Az ötödik, mégis ha jól
utáni gondolok, vagy Fodor Béla, vagy Fodor Árpád, vagy a
Hoohsthtld (kesóbb Vértes) fiuk közül volt — valamelyik.
A hadit eívf-t én készítettem elő Az önkéntes tűzoltóktól (akkor Hozzó Pál volt a főparancsnok díszben, rézslsakkai arany9aj'.ásokkal ugynézett kl, mint egy trójai hős) köteletet, csákányokat, kö élhágcsókat, bányalámpákat kértünk
kölcsön s Mcraáoozy Vertántól és Kar&csonyéktól bevásároltak
ai elmaradhatatlan nyársonsültn-k valót.
Térképpel és ké-dezósködéssíl kiértünk a Sagó-barlangI.JZ Farosán nézhettünk kl, mert az összeverődött pásztorgyermekek agyanosak összedugták a fejüket s gyanúsan ÍUri'eszgettek, mustrálgattak.

LAPOK

zetem IH elállt s klálltanl szerettem volna, mint terhes álom
közben »7. álmodó, de hang nem J8it kl a torkomon. Mi lesz
velem s ml le'z a két társammal? Összeszedtem minden erőmet s mint a halálravált, végre kiszabadultam szlklabörtöpömbői. Megálltam, hogy összeszedjem az erőmet s visszaszóltam,
hogy a szak ny láson ügyelettel jöjjenek, a Pip'ka vékony,
hossza legény volt, ő könnyen átkúszott; Matyi nyögött, küzködött: végre ő ls átjutott
Mieztunk továhh-tovább. Uár 5 ó-ét töltöttünk a földgyomrában a felfedező uton, amikor gyér világosság Jelezte,
hogy a napvilág felé közeledünk. Kúsztam, kasztam tovább,
előre. E eztem, hogy elég volt a felfedező expedtolóból.
Egyszerre a nyíláshoz érek s látom, hogy levágott fenyőágakkal és kövekkel el van torlaszolva a száraz burlane nyílást Elevenen elvo'tunk temetve.., Vaoonl módon tanáoskaznl
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kezdtünk. Végre mit volt mit tenni, elkezdettem a tőrrel vagdalni a fenyőágikat s a levágott részeket hátraadtam Plplkának, & tovább Matyának Nehéz manka volt. Lasaan haladtunkMár hólytgok lettek a tenyeremre, amikor egyszerre klvUl
mozgást észleltem és hangokat hallottam. Megismertem a
Lau-entzy Vilmos hangját. Segítségünkre jöttek s közös erővel csakhamar kiszabadultunk szlklabörtönünkból, a ho-á a
pásztor gye:mekek temettek el, nehogy a kincset elvigyük az
Óperenciás tenge-cn ls tul.
Ha a tekerőpatakl Sug£-baríangok felkutatására Indulnak
a mai kor romantikusai, akkor emlékezzenek erre az Írásra,
amelyből az a szeretetteljes figyelmeztetés csendül kl, hogy
az elmondottaknak minién szava Igaz. Hol volt, hol r.em volt
Réges régen : Gyergyó aranykorában .
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A Maros, Olt és

MiiM

eredeteinek: térdése.

Z

Aa Irodalmat végig tekintve, n?m számítva a tényleges hibákat, elírásokat m4g a pontoiabbnak tartott
mankában ls sokezor egymásnak ellentmondó adatok
vannak leközSlve. Mivel ez a kérd is még bihangnulyo
aottan eddig nem került a k'Jzön^e elé, végre letiaz
tázás alá kell vegyük ezt az eddig vitásnak nem la
gondolt kérdáBt.
A Síékelység most megjelenő uj Mzáma foglalkozik rásaleteBHbben az eddigi ad ttok f ^orakoztatáaával

a most már a helybeli s a v'dáktt jól tsm^rfik kell a
dolughoz hozzászóljanak (vadászok, közblrtokoBBágl el-

kl aaoknak a fölfedezője. A veterán történetíró ld. Jóaa
János a testvérének, Jósa Sindor elhunyt iga^gatóaak
lu'ajdontja. mig a BierkegztŐBég felfogáBa Baerlnt tu'ajdonkép a Jíss Sándor veje, dr. K»meaea Antal sdott
előasör hírt, a tudományos világnak erről.
B fölösleges éB nehezen eldönthető problémásak
a vitatása már régóta folyik B kellemetlen saemélyi élt
kapott se egáar ügy, amely egyáltalán nem baezoá),
aem »ezjkely nlmbuaznak, Bem pedig a kutatási ügyniík.
Végtelen csodálatos, hogy id. Jósa János annyi
meddő értelmatlen eddigi vitája u án még az a^gAgtyán
korban Btm tud a higgadtabb meggondolás útjára térni
a muoki ersjét nem tudja produktívabb téren gyümölcsíz latnl.
— is. —

nökök, hstárpásatorofe Btb.)
H I R E E .
Röviden ösazefoglalva a dolog n következőkeppen
áll. a KlskUkUllö, Gyergyóujfala határában ered. — A
— László Ignáo kerületi fó^apíres-plebárost,
26000 térképeken azonban nem tUnik ki, hogy sz egy- •ueleg, bensőségefl szeretettel ünnepelte — névnapja
kori Patna hágóig a régi aóut melletti kocsmáig feljövő alkalmával — váronunk tat. társadalma és a berűintl
KlskUklllIAoek nevezett patak egyesülő ágai közül melyik p'.p^ág. Folyó hó 2 ác, G/Umölcsolió Bo'dog Aaazony
felel meg Igasában a Klsakükttliő forrásának. As egy- aapján pedig, a zárda rendeeétt ünnepséget szeretett
kori kocsma mellett a pássloro't á'tal egy S r?s patak- Igazgatójának, sm'rói bővebb tudósit^Bt, a jövő aaának nevezett árok jő le, amelynek a forrása a fölötte munkban hozunk.
levő KükUllő mezején van I Ez volna a forrás a Innen
— Sfargbia Simlon 60 évea gyergyóbékáai
kapta volna ez a rét la a nevét. Érdekes, hogy lt<jj»bb gazda nézeteltérésbe kerUlt Gavrli és Nlcolae nevű
a K<Utt!!ő név már Udvarhely határában elmarad B a fiával. Aa apa megütötte Givrl. fiát, aki b'zet o.nelt
Kiság nevet vessl fel. A p*tak, mikor Un a Bucs'.u- aa npi^ra. Rkkor Nlcolae la bátyja mellé eaegődött és
ful* manó orazágutnál a Nagyággal talákozlk csak Innen a két fiu együttes erővel akarta bántalmazni az édeslefelé van megint a térképeken Klskttküllőnek fel apját. Aa öreg Sfargbia erre bicskát rántott és teljes
tüntetve.
erővel Nlcolae nyakába Bzurta. A fii hét nnp múlva
Érdekes a M .ros forrásának is a kéidéae. A tálá- maghalt. A blróaái kimondotta, hogy az apa jogoa önban a Msroaf^nél levő forrást tartják as eredetinek, d^ vádelemből használta a zsebkést és Így felmentő Ítélejíbb, kösel Vaslábhoz as oraaágut mellett van egy letet hozott.
másik forrás, mely szintén a Maros forrása gyanánt
— A Vőröe-Kereszt Egyesület gh^orgheuíl
•aerepţl. Valójában p?dlg valahol fent kell legyen a
hó 5-4nt«rtja meg
Fekete Ria cáucaáboa közel, ahonnan a Mászás patak i tYergyó»zentmlklÓ9Í) tagozata folyó
li
jön le. A térképeken Itt Bemmiféle Maros helynév nam n-így jelmezea-báiját a „Central -bBn. — Álarc nem
bö^lező.
aaerepol.
— A gheorghenii (gyergyóssentmiklóai)
Az Ölttel ia baaolóképpan vagyunk. A réscleteB
térképeken a M'dgypspitak beömlésén felül a Kovács rom. kath. Nepnzővetsrg a Gazdassgi Egyesü
Péternek nevezett hegy alatt azartpel e néven. Feljebb let kbsremUköd"Bével, még januar bó 16 tri rmd«zott
mír a 86vető patak van f«ltttntetve, egy caomó nevto- .A Gyimeai Vadvirág c. nt'p«lomU előadását, engedély
ÖssieszOkOl a barlang. len más árok mellett. Moat ezak közül melyik felelhet hiánya miatt cífik jacnár hó 29 én tarthatta meg. Ugy
aa eiőadái, valamint an aat követő bál teljes erkölcsi
A ázent-Mlklós tárnánál két Irányba vezetett nyílás. Az meg lgaaában as O I forrásának ?
e
K>'lt oly szük volt, hogy ott haladni nem lehetett, a másikon
Érdeken, hogy a Fekete Rutől északra fekvő és anyagi sikeréért 0 áh B Ua tanítót Ul?ti az elismerés.
1 lytattak utur kit. Testünk alatt a hamasz fagyott, a osepkö- Slposkőről délfelé egy kla patak fut le Kis O t név
— A lefoglalt tárgyák miatt. Annyi ilyea
Vtk szaporodtak. Egy-egy pihenőnél megelégedéssel tapasztalam hogy az expedloló tagjai kezdik megszokni a földgyomrát, alatt, ea beömllk a Sípos patakba, amely Balánbányán eaet előfordult már s mégia egyre kerül a bíróság elé
de kevesbé a saját fiatal gyomruk ürrességét. A hadfelszerelési fniül 3 km -rs ér ki as Oltlioa.
hasoaló ügy. Pál V^ncal Giuorghenl (/yergyóssentcikkek mellett azonban nem hozhattunk magunkkal ennivalót
A turistáinknak érdekes faladata volna e terület mlklóai) lakóscál 1930 évi január hó 30 án valami
A kíváncsiság legyőzte az éhséget s ajra megindult a bejárásánál valahogy tlaatáznl e kérdéseinket, mert ti-nozás miatt foglaltak. ~ Pál a lefoglalt tárgyakat
•.ssoncsuszó
menet a föld mélyében. Mentünk, másztunk s már
1
- 'ja ls elmúlt annak, hogy a sziklák között voltank a föld maglB caak szégyen volna, hogy az erre a vldalrd e.adtB.figy hónapi elzárásra éa 2000 lej pénzbírságra
Kycrcr&ban Egyszerre egy köralaku tárnához értünk, amely Irányulófi jyt lem mellett sz érdeklődő turlstéiok bizony- Ítélték.
i.asonhtott egy torony belsejéhez. Itt bevártam az expedloló talan bolyaotet találjanak. Akik meaaalről jönnek aaok
— Cslkmegyei levél a Béos mellett lelőtt
ket
trgj&t s tanáoakozásba késtünk, hogy a toronyban hogyan
1
mindenképpen látói akarják aa Olt, a M*ros éa Kttktillők varjú szarnya alatt. Az alábbi hlrecskét uz .Ellenjcsá.kozzank le ?
forrásait. Nem lehet moBt már tréfásan elintézni a dol- zék" folyó évi január hó 20-lkl számában olvastuk,
A kötélhágcsókat ösazeerősltettük s Piplka, mint legvé
»onyabb legény vállalkozott arra, hogy a sziklákhoz erősített got assa', hogy aa tutós kirándulóinknak a Vaslábnál Bécsi keltezései. Az osztrák főváron melletti Perc^tolaai oraaágnt melletti forrást mutogatjuk, mig a fárad dorfban egy vadász varjút lőtt, amelynek szárnya alá
tótéi hágcsón leboosátkozlk.
A toronyszerű r.yiláaban gyenge világosság szűrődött Bágot nem sajoálókat, a maroafól állomás mögé a pa magyarnyelvű, Iráfáahangu levél volt kötvo. A levélben
'^ valahonnan s Így P plka alulról, ml íelülrő' megállapíthat- takfejbe via?aük be, hogy as ottani küpüa forrásból a varjú mintegy saját nevében meaéll el, hogy a karátok, hogy kötélhágosóink
nem elég hosszúak s Így nem lehet
— IB. — csonyt egy buhos kemencébe töltötte Calkjiagyében.
elernl az alsó „vizes"1 barlangot. Piplka visszajött s az ezpe- Igyák a Maros vlsét.
December hó 27-én engedték szabadon s .boldog újmegkezdette a visszavonulás-...
évet kíván" annBk, akinek elősaör keaébe kerül. A
Eltemetve elevenen a földgyoarában.
A tászoktetól szlklakaroolatokról. levó! befej nző részéből az derül kl, hogy a vsrjut egy
Újból megindultam elől hasonesuszva s nagy baigalomAmig ldehaaa F^rancal Sándor kutatgatja fel a György n»vU ember saedte fel Msrcurea Ciuc (Caikrze""»1 jöttek > yomomban Piplka éa utána Matyi. Egy kritikus
rt-da) környékén a a buboa kemeccíbm tartotta, mig
helytől tartottam. Egy helyen a barlang járata annyira szűkült, havasaink kiálló Bzlkláln levő véaett hetüket, alakokat
aa állat magához tért, azután útjára bocaá<o>ta.
már
menet
Is
alig
tudtam
átvergődni
a
szük
nyíláson.
(Irottkő
Balánbánya
mellett,
Alaósófalva
Udvarhehme4
baj. amitől tartottam bekövetkezett. Ahogy oldalt feküdve gyében I) addig, amig a hábora előtt feldolgoaott ditrói
másztam kifelé, egyszerre osak éreztem, hogy ne előre, se hátra. Táaaoktetón levő azlkla karcolatok ügye került ujabban M E G V E S Z E M báró Orbán Baláas: „BaékelyfSld" oimfl
Erőlködtem... Lassanként zavaros képzeletek vettek erőt rajművinek s-lk (Háromaaéknegje) kötetét. — O lm a
• percról-perore, Jobban éa jobban agy éreztem, hogy a ssóba a Bsegeden megjelenő Htrgltaváralja elmtt lapban.
uikla barlang kesd rám nyomulni. Vergődtem. Már-már léleg- Egy felesleges tlntspooiékló vita Indnlt meg arról, hogy
ktadihlvatalban.
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— BO°/,-os vasntl kedveamény aa B M. B. Divatszalonomat áthelyeztem
— Kllonoedlk: a Magyar Part. A központi közgyülosere.
E. M E k5zg>Ulését ez egyeşbZíögödről C s i k B a e r e d á b a , Bulevardul
válagzt&ai bizottságtól « Magyar P*rt u kl escrdik helyet « 1938 h --a « Ar
Erdéivl G .zdisági Egylet ánal C u o^
Bratianu 68 szám. „LSÍfler gyógyszertárkspts vsgiís válaaítisl listái* » kliaoc-dik heijri kerlíl február
20- 26 közítt rendezotdő vnlőmi-g Há.liláf
és jel-' klittc poat lesz. • • • • • • • • • A nmyarpárf d j"re t-tte
fölötti emeletre. R u h á t , modern fehéríz^rt,
hogy
a.
EME
kUl
^
r
a
érkező
választóknak ezt már moss jot mrg kell jegyeznlok kisgazdák megtekinthessék a kiállítást éa Igenybe
neműt vi'araint angol munkát felelősség
— Kineveztek Csikmegye uj időközi bízott veh?S4ék a vamtl kedvezményt.
mellett, olcsó á^on b^azitek. V.dékiek
zágát. A virmegye ügyeinek veicetessra a balügy
Mennyit drágult 3 év alatt a megélheelőnyben.
F e r e n c z Juoi.
minisztérium kln-veztu az nj időíözl bizottságit. A tsz? —
A mogélhőtéehoz szükséges cikkek ára »z ltfdö
megve! idöiozi bízottá? einöte Mirln'scu Ginorghr •wi árakhoz
viszonyítva egyharmaddal drágult. így te Jókarban levő saeoskavágó eladó. Cím a kisdómérnKtr i.leloöke Dr. G igor ío?a orvos, tagjai N.na-p há« megélhetés
jelenleg 30 százalékkal drágább, mint
n
h<vnta'b<>n.
'
filaa Mihail, Baldor Mih.l lelkizek, Z ţlea G i*o
f«ker*Bk*d6, C.-lcsrlu Iosn, Dr. Z ikariáB Antal, Sp'ru 1935-ben volt.
— M«gjeleni az Erdel7i Gaada februári
Tuiior Hurnhearu 1 >0, K-r'?Z8t Giaza, 8 «va BrJi,
csávázását
Sirp»'lie. CJB'Ó Ioan, Nrdelca IJSU is Ungurean Bi száma A 67. evfo yarnaban jsró hrdeiyi G.td» f e b r m r . V a d b ő r ö k
izami,
gtzd>g
éa
.altozatos
tartatommal
jeiont
mjg.
rolón l"tt-k — Rividísen Bor kerül » vármegyei mező
valamint medve, farkas, hiúz, stb.
gazdasági kamara időközi bizottságénak beiktatására Aa elfcő cürket BNépek versenye" címen: Miriaifl La
1h, melynek elnöke Roman Ribu Taplita Ciuc (csik- jo^ az E G E. alelnöke irta. A gazdaoaptar ezu tal is
tsp'ocssi) elemi iskolai igazgató, a Gjga—Cuza párt pontos u-ramatAla a magyar gazd»lkodóknak. PaaztakamsráM S^asz F recc gazdaBágl levele, Teiegdy LasBiú:
byiji tagoza'ácak titkára lesz.
c a i n á i á s á t , garantálva elvállal és
— A Szekelyaóg c. folyóirat mult évi 11—12 A Fznjtbab helyes termesztéséről és apoláaaroi szoio
kéBait o l c s ó árban
-llaékkel
lllu>«tráit
cikke,
a
nóvénvtermeBZiésl
rovat
száma a válaBstáaok a az egy miután jövő sok iianp
Vezsenyi József saacamester
miatt nem jelenhetett meg. Miut készült el az ezivl 1 legérdekesebb olvasmányai. Szeghő DJnea nyűg ailatMerourea Giuo, atr. Bratianu 68.
szám is, amellyel a szerkesztőig a sok oldt'ril jött sgéazségügyl felügyelő a ragadós Baaj- és körömfájás
óhajra migklserll a folyóirat hivookentl kiiduát — 4g annak vedikeaaal módjáról Ir hosszabb tanuiinanyl.
A
veszedelmes
betegség
tüneteit
ezamoB
eredeti
feoyaz előfizetés felemelése nélkül — amennyibea a jövőben a munka fontosságát megéri*, több fizető támo cép felvétellel matatja be. Most, amikor Buropa leg- Oltmenti kaszáló éa szántó a csíkszeredai
több államiban a Bzáj- és körömfájás tlzeddll BZ állat- hatarban, 17 hóid egy testben, együtt vngy
gató jelentkeznék.
külör.ös SBÜkaég van a botegseg alapos Umer- három reszre szakítva: 5—5 és 7 hoidaa
— Rezzegen verekedett. Nagy Bilint Mlsentea állományi,
tetaaér <• A gy;imölc8t>rmBi>stó8l rovatban Tóroa Baunt a nagys<gban bülön-kUlőn is eladó. Érieiteini
(ciikm'ndszsnti) gazdafcodo r^ssag fövei megtámadt» sárgB
pajntetüről ir. Ugyanott megialaihnó • mészB ró Jj,B<f guzdütársát a minden os nélkül ugy el- <énlé alma
készítésének
pontos i.iuutrált iclrasa. A Dr. Eór> Rindi Mihály mászárodsal, Csíkszereda.
verte, hogy az orvosi látlelet huiz napon tul gyógyuló Iuvén: Kén a pincegazdasagb.in
cimen saoi a szó ős
sebeket állapított meg. A targyaiáton önvádul mtn«l gazdikhoz. A gazdaköri "iet, tanfolyami
beszamoio Füsze'üilet berendezéssel, lakással azonnal kiadó.
próbált érvelni, de állításait igazolni nem tudta • igy részletes piaci tájékoztatója éa tőisdsl jelenteae
njlCim a kiadóban.
2— <
3 hónapi elzárásra Ítélték.
külöahetnden
olvasmánya
a
misy-r
gazdaknak.
Az
— Üres állások Hidosa kiSzaég elöljárósága
G t f d t évi elófiotésl Ara 100, tagoknak tag- Olt melléki széna éa sarjú eladó, Qáepar Oabor
pályázató, nirdít a kovetcező állásokra: községi pénz- Erdély
sági díjjal együtt évi 60 <»j M grend-lh^ió az EGE.
temetkezési vállalatnál.
3—3
tárod állá* 1300 lej havi flotéasei. K ziégl rendőri titkári
hivatalában: C oj, 8 r. Aadr^l Muresan 10
Alias havi 800 lejfi-,eséssel. Községi erdőén á'lás h«vi
— EgéBasegügyl lntézkedea a fodraez üzle
500 lejflz-tdxsel Kizsegl utm»Bteri ál;as hivi 600 lej
tekben. A? uganzsegugyi mioitz; :rium rendelete szerint
flaetessel. Payázatok betdandók fdbruir 16 g
a bőrbetegségek kikerülése vegeit a borbdlyü«k a boroi
— Daro kezség pályazatot hirdet D következőválá-i
ÓB után keaílt meg sell masni, sze síámalt
ferjhazmanö lányokfigyelmebe! *
altosokra: hit m zőőri alias, a község köliS'gvatóBé- f^rtőt előtt
eoiteni
kell,
mlodsn
vesd
'gnsk
friss,
tisata
ken2-a
Len megÁUapitotiflieiéssei. N>gy községi rendőri állás,
kell adoi- A távez) vendég ruháját leseperni, vagy
Ha szép és tartós bútorral
ugyaEcaik a költségvetésben megállapított fizetéssel. dőt
lekfcfélnl — nsm szabed,
Pályazatok bead indók február hó 25 ig.
akarja berendezni otthonát,
|jp
— Megsaüntetik a meafigaadaaági adót. A
— Érvény esi tik a oselédrendeletet. A korhormány
gnídaeági
blzo'taága
elhatércz'a
a
mtzőgazjutányosán
beszerezheti
mány CBeikdrendelete nagy viBsaabatáit szült as ország
egész lakóssága között, mivel az mindeneit egyformán dtaágl adé te j<>a megszünt-tését. Az ezen adóból beNagy G. József-aél, Oiao-Jig;odia.
sújtotta. A rendeletet vissza le vonták s ezt a lapok fo'yt jiv dílm-jk pótlaaára illetéket vetnek ki as elaHbdásra
fcf-r'iiiő
meBŐgazdisági
cisl<esr<?.
Kormánykörök
közö ték is tnaa'i id-jjn. Mindazáltal a hil>i readőrség foiyó hó 2án reggel köiölte a vsros ösrzeK zsidó v-lrtn"DyB sz. rint ez a m»go d.is Bztal ez előncyel jár
lakóival,faOjjy negyven éven a'u'.i háztartási alt.ltna- bogy mcg-zUnnek az összeütközések a gazdák és fl-kusBiado egy par női korosolya 38 as cipőrr. Megzottaikat bocsássak el 24 órtn belül, mert külöob-in közölt. Másrószt p^d.g aa uj eljárás folytál meg^zünteklnibető a Vakar-bzletben
ezar lejig tirjidő pénzbírsággal sújtják őint. Hasonló nii aa edóiovonások s a bí-hajtás egyszerűbb, simább
l
B
f
Az
uj
illetőket
CJak
azok
a
g»Bdák
fizetik
meg,
érteimü rendelkezés történt « meg>éb;n Gheorg!j.;nl
(Gydrgyószeotmikl'json) Is. Más megyékből m-g nem akiknak termékfeleslegük van, inig a ciak saját Bzükságletér^ tormelő klsgtzda adómentes lesz.
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erzeztek hasonló jelentések.
— Indokolt esetben mtganorvos ia jár a
— Eladta a lefoglalt tárgyakat. Glanz Jakab betegpenztiri
KÉZIMUNKA ANYAGOK
tagnak A bucureşti bet'g^«g-ilyzó
pjimeBi fttkereHkedőnel egy hitelezője 13 ez^r lej tarÉS ELÚ NYOM TATÁS
néoztár
molett
működő
felebbpasst
bíróság
1937
IV
tozás miatt jogerős blrrói ité'et alapján foglaltatott.
9
kelt
1531.
peámu
döntésében
limoadottn,
hogy
indaA
Z
S
U
R
I
ENDLII
a(
m
Mikor árverésre került a tor, i Itífog'.ilt tárgyakat nem
t^alták meg. A fogUiás t'ijitszáséért Glaczot és nvjet ko's esetazbftn a bategs^gi'yaőpénziári tag jigosult ^ GAB0R ÁRONNÉ-nál, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC) vL
magán
o.'vo<
tanácsát
ls
kikérni
és
ez
esetekben
m
1 1 hónapi elzáráBm ús 2-2 ezer lej pénzbüntetésre
ţţ
Or. Zakariás Teatverea h á l á b a n . 2 . - 2 6
u
mígínorvoa pIső látogatási költségeit a betegp^nziár
neite.
víBeiiil tarozik.
— Gyomorfijáa, székrokedis,
rosna emésztés,
p
— KÖjZÖSETNYtL VÂNITÁS Mindazoknak,
f dfuvódá-j. Bîfdiilrt-, bány:DK r, vérnyomás, ep^ és a
bi!cau>orca rendel en«-"oinin*l, teljes gvógvu'áft nyújt akik nevelő edesaoyam őiv. H*morazky litván né 2 kalitka eladó Megtekinthető a Vákár üzletben.
a Dr. F ldss féle SOLVO pirula. — 1 doboz 20 l-l, elhalálorÁaéval ért fájdalmamban részvétükkel
mindao gvóty:zcriarü^3.
$-10 megkerestek és veszteségembea velőm éreztek,
1938 február 2
— Biralta a társadalmat. Coris Gv«rgy ezu on mondok köszönetet M. Cioo,
Zéiány Karoly
Luncs-d-mijloc (/yimestöz^p oki) f<muakás a P-rlféle korc-maba bufeiejt. nl betért. A bor b a társaság
tli naponkeat n j formák eloaó
2
BÚCSÚSZÓ.
nrgo dotta a nyelvét s többfcifakadást kockázt atott
árba»,
a
a
.
«
r
t
^
c
t
B
L
t
t
a
.
«
t
ó
k
m
Mindazoktól
az
ismerőseimtől,
jóbarátuimtól,
ni*g a f nnálló társadalmi rend ellen. 0 • ulyellenes
laţatâ* miatt e:y hónapi elzárásra éa 2000 lej pénz- akiktől elkó tőeésem alkalmával személyesen elVBNCZBL TANÁRNÉNÁL 1
büotdiosr' it«lfók.
búcsúzni nem tud'am, ezúton iuciuiois. Kérem
Ugyuott keaiftlmek minden- ]
— Baleset. Portik Daz?ő 16 ^Batendős gyr-rmnk tartsanak meg jóemlélrOkb-n.
aemft női kalapok eiaőrendft )
Mercurea Ciuc, 1938 évi január hó 30 án.
L "-z'ó F .-r=icc remete!fco:Acf>m?ei»mtd volt ta-u'ó. A
anyag hoaiaadáaával. falapat i
m<7b- r valami bs^ábfákst
hordatott vela a színtől. A
Losonozv Ovule.
Italakltása a legrövidebb Idő alatt. «
j
gi ermek a EIÍ o u lvs^oo mejrcRuaíott B olyan szerenMercuraa-Cluo, I. O. Bratianu (OiaanA- <
ciétlealii eiett e?y f.htaábra, hogy k^t ho?d j« bezium>-aooa 111. sz., • Sörhaa kőielében. 1
törte. A Güsorghtoi (gyergyósaenimlklós) kórházba
az állították.
P*ior TVr-s kisaíezosytól kérek bocsánatot,
— Égés Tusnádfürdőn. Kóródi B»l<* Bil'e anienrytl-en n»m én Írtam óh n->m én citnrz^m és »
Taan<d i Ui.ós cüre leeg^». Két ló, szekrek, g»»dK- té'e< C'imtsa 1 megsértettem. Karácsony P, Z ögöd
— Jegyzői magánmunkálatokra voa^gi felszerelés ts nsg^m ntv'aogü fsksrmáry esette
*) E rovat alatt köröttekért nem vállal feleMa
8
natkozo
uj dijszabalyzat Yákár nyomtia martalékául. A kferegy része biztosltáB utján meirS*«rk. «a RiaHA
B
tórfil.
dában
kap
bato.
— D>muo ban be erik aa ablakokat. M>ye<Primăria oraşului Mercurea-Ciuc.
Aladár domu i las és f- .jelen tr.rt tott a bekáal csendőr- Nr. 320—1938.
ségen. ho;;y Ismeretlen tettelek
éisnakn beverték
cbiatalt B teritorii FB:ít: z^g^vák. — A ny-imtizás
Publica|iune.
során klderü t, hogv A masan Simon, Gaina Stefan,
Se
aduce
la
cunoştinţa alegătorilor, că potrivit
Fr^slnaru Ba ii és Bu unnia Ina re?«fg jókedvükben ordinului Ministerului
oonservatoriumi módaaer
de Interne No. 43—1938, elibeköVíttéi e: a tettet. E járás indult tlentk.
rarea cărţilor de alegător, acelora care le-au pierdut,
saerint, j u t á n y o s á n ad:
— Ötven lej miatt G rg>iT Jóaae' Mlhal'enl sau distrus, se va face gratuit (fără plată), taxelor de
SPRENOZ G I Z I . M.-Oiuo.
(csilBzestmlhKlyt) lakón MjsicnteHi. E őr Iatváot, m t- 10 Lei prevăzută de art. 14 din Regulamentul legii admiaz réRzegen b*h.,tol! hazába és vnlaml ál i;óiagos 50 nistralive.
Btr. I Q. Ouoa (Oimnásiuin-uaoa) 130.
lej tartozás miatt ót éB családiagjalt elverte.
Mercurea-Ciuc, la 1 Februarie 1938.
— Keresek gyermektelen házaspárt vagy özvegyPreşedintele
„OSIEI LAPOK"
asszonyt házmesternek. Ingyen lakás. C:m a szerkeszCom. Int.,
Politikai, közgazdasági éa aaéplrodatml hetilap
tőségben.
Constantin Sachelarle m. p.
•10BB«I«XI
— Halalozás. Gergely Ágota az Oiorbelu (szó
£géaü éjn
LEI I6u Félévre
. ,
80
Secretar,
kelyudvarbnlyi) villomoamü tisztviselőnője folyó évi
KtUiSldr* a g y á v i * , 8 6 4 B. Tőke m. p. Xegyedévre . . 40,január hó 31 en elhnnyt Sióké yudvarhelyen.
PéldAuyonkéntl ára 3 Lel.
*«clti*mU m u d e a vaiiio'P
Pentru conformitate cu originalul.
— Tilos pútsaek. A belügyminiszterem körretHlrdeiáai dijak a legiloaóbbaB uinltUiiik.
deletet adott kl, Bmsiy ssarlot tüos a színházakban é«
Mercurea-Ciuc, la 1 Februarie 1938.
Heilralok nem adatnak T i n t a .
mozlhelylségekben pótssékek felállitáaa — tűzrendészet!
Secretar,
NTIUMII kflilemteyak itta aoroaklmt Lel 39.—
szempontból.
B. Tőke.
g l a d o h l v a t a l j M e n o r s e - O l u e , S t r a d a L 0 . Bratianu 50
IfeaatoH Vékái ktarviyeadálibai, Martm*-GÍM ""
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