IJ.

12 aiám.

Merourea-Oiuo (Culksie-eda), 1938 mároiuq 20

éri.

Proprietară:

V:,d. .ui LUDOVIC VAKAR

CSIKI LAPOK

(ZI

Kedactor responsabil:

VICTOR RÉSZEOH

C I T T C T J L V I )

Történelmi pillanatok.

Krisztus panasza IV.

Az oextrák aehilling beváltása. As O'zirák schll-

'Isget fokozatosan ál altja» német márkara. A bováltás
Kedves Testvéreim! Ti «ngţm Éetnsk hivtok Aa
EgéBzen nagy idődet 'ittnk. Valóba a oiy«na<at, során 2 márk<i=3 schdilnggal.
amelyok eihtUrozó erajttek az :<<r.-8« ombíria .gre. Nim
nem kívántok engem.
A március 18-iki német birodalmi gyűlésen is
1. A földön élet uralkodik. Aa ember testébe Ittentehetne jóslásokba bocsátkozol, hogy mígraívan :i»ir« bejelentette Hitler Ausztria bekebelexesét. Hitler
• teremtéskor m éiet lelkét lehelte. Évától snái-maslk a számunkra. Di az eS'Ctdnyek aodrü» vii.igojan namei vjz ir V Innoih.r márc ui 18 ra összehívta a
tovább oa emberleég, azért jilentl neve aa é!ők anyját. «ejteti, hogy világhatalmi t. {«(jasadések ós álmok fo- oirodalml gy'diaet. Nagy bőszedben jelenietta be AusstrláHonnan ea élet a földön? Magétél sem eredhetett. kuaaába kerültünk Gyup. ltjába estünk nagy erők nak a aém»t birodalootba va'é bao.vasalását. A beszíd
0 cvétlen egy magasabb Lénytél vette kezdetét. M^ri felvonulásainak, mérkőzc cnek. Uj istenek sz&etnAţrámutatott a demokráciáknak arra a magatartására,
nyomokban a föld. ÉJ tmellyel annyi Időa keresztül megtagadták a nómet
„ föidl életnek van kezdete, volt Idő, mikor nem léte- Tömeg hisztériában von
valami. Valami oiyami hasonlít. Catalaunum- néptől ez oarjadeitaa^Sínk míg azt a jogát ls, amelyet
zett, egyenrangú tél nem nyerhette • létet, mert aa is késsttl
Világok össaeütközésóaek az idaje közeleg. Éi az uto'.só gyarmati törzstől een vitattak el. Ausztriát
nem szükségképen létezik, azért *a élet a<kotój» Inén, hoz.
minden
ngy néz kl, hogy mig eat is mig koll érni. ^lalekergetiék a legszörnyűbb nyomorúságba. Ne caokinek nlcos ktzlete a nincs vége O öröktől valé, Objsne
Az első lépésen tul vigyünk. Ausztria ellüGt A dálkozzaoak akkor, hogy a aímat népiak most cseleélet volt a mindenek őáltala lettek éa nála nélkül semmi
s<-m lett, ami lett. Azért Isten mindennek aa alfája és térképen megmaradt uţyat, di es mar többé nem a kedni kellett. HiVnr ism^rt^tte aa ausztriai események
valceres, nem a keringő* <1 .om illatát lehelő földdarab. e.ózmiüv.it, a Schussnlg kancellárral v.aló tárgyalásoómegája.
Mttél fogva pedig n"»m isfc legbájosabb katolicizmus dat. Schussnlg nem tartotta be a szavát s eaert nem
A földi életet Iitan ingyen osztogatja. Aa ember- hazája.
As uj szeiiem egy lépéssel közah bb jött. Abban ^rdam i meg aa életet — jelentette ki Hitiar vezérnek est meg kell becaülnie a vigyáznia rá Ea c*ak pndig felszámolódik
régi kuliurának ogy nagydarab {aacdilár — de »zirt a német nép meghagyja nézi az
ideiglenes, a végleges a halé! ntán követkealk. A testi rósse. Ezael tisztábana ke/l
lenni.
életét — H tlor megköszönte Ismételten aa Oiass nép
eletet hton ntán szüleinknek köszönhetjük. Van méz
EzeVről beszélni természetesen idői multa dolog, magatartásai és ellsmer-jssel adósott Lengyelország,
lelki életflnk ls. Esţ aa Isteni kegyelem, a megszentelő
Jagoulávla lrint, amely országok aa
malaszt ssersl m«g nekünk. Aki Istenben hlss, as törek- álig van kinek. Amikor egy gondolatnat aikerült tömeg- Magyarország,
ausztriai
eseményeket
azlvasén fogadták. Ezután bejeőrületté
felv?rgődnl,
akkor
ott
már
mrcsen
eshetősége
szik lelki életre la. A bttn a lelket megfosztja a kegylentette,
az
április
10
tki
népsaavaaáat Ezen alkalomsemmiféle
józanságnak.
Akkor
msr
a
különálló
meglemtől, sslote m»göll, azért a halálos vétek, asem^er
mal nemcsak a 7 múliós Ausztriát kérdtzziik meg,—
legnagyobb veavedelma K.őször a lélek Iiten számára látás „QppVoati* áiláf>ponia seánit, a regi hagyo- jelentette H:tUr — bansm as eg^sz 75 mlllióa német
4 szent kereastségben kezd élni. AíuUn ha haiaioB mányokhoz r igasz^odó vclem^ny a vörös színak vád- oépjt vonultatjuk f il eljárásnak megerósitésére. Bsjebücnel a kegyelmi élettél megfosztanék, csak a bttn jába csavar éa annak a te urának f-iiiese, amely az lentette a nemei birodalmi gyűlés f-tlossiatasát éa elrenember fogalmát mág lega abb elméletben elismeri, egy
bánat sssntssgével, a saentgyónással lehet újra életre pillanat
alatt Sitaiin legsaükebb kórnyeaetéhea utai. delte április 10-ra az uj vaíasatásokat la.
támasztani A földi élet ntán következik ss iírök éle',
N
m
is akarunk beleszólni már a történelembe.
at előbbi ennek előkészítője éa biztosítója. J Í Í U I aat
mondja: Aki hisz énbennem, örök élete vagyon. A ke- Az esemeavek jönnek mo?. miguktó*. BiatOBan es tei- A rostos és olajos növények helyes
gyelmi élettel kesdődik a lélek őrök élute. H'gy ezt tartézhatatlannl ugy, «hogyaa annak a terepet előketermesztésére és hasznositásara
merórlzzük, gondoskodott J;iua a lélek táplálásáról is. szitetto az utóbbi idéz világpolitikai egyo'.daiuBag*.
vonatkozó útbaigazításokat ad
Iakább
csak
utainl
akaiuik
aa
örök
igazsagra:
A
Az 0 táriaaentségban szent teBtét hagyta eledettti nekünk.
a mezögazdasagi kiállítás.
F.lbiv erre: Vegyétek és egyétek, mertes az éo tea- gyűlölet tB bosszo nem tartozik a jó építő anyagon
lem El vagyok as élet kenyere, aa élé kenyér, mely zbzé. Sjm erre, atm arra. A m<< uţrâsra kész hey
Ismeretes, hogy a földmlvelé9ügyl minisztérium tudományos katató klsérletügyl ln'.ézményel milyen munkát végeza! mennyből ssállott alá. Aki e kenyeret esni, örökké aetet, a gyűlölet teayésstetta kl. Pedig volt idő, ami- nek
mezőgazdaságunk fejlesztése érdekében. Ezek a oaendben
i , ez a kenyér, melyet én adok, az én testem a világ kor megbocsájtással, az örik krisztusi törveanyel la dolgozó,
enrópu hirü magyar Intézmények minden évben az
lehetett voína vezetni a bajokat
életéért.
országos mezőgazdasági kiállításon állnak kl a nyilvánosság
Ma gond terhes jövő e.étt aliutk. B jegy- zzük meg elé, hogy gyakran évtizedekig ls eltartó Bzorgos munkájuknak
A régi kereBstények az Eletet éhesték, Iiten után
e
s y er ^dm-iny&t bemutassák. Ezekre az ere. ményckrí m.nsí-írcgtak, dcdscaep áldozat, rzért vc'ta* prősfk es j ţll h.ţirr» a ţj a - r —I fVA-.'^^fi iţ.' i- l ^ k k - a nirrt. "SV
don alkalommal felfigyel az egész kulturvllag de a legnagyobb
balra
nézünk
veszedelembe
van
az
a
Krisztus,
akibálrak, kitartót és ssentek- „Aki obbí az én testemet,
hasznot belőlük a mezőgazdaság, a magyar gazda busza. Aki
énbennem marad és én őbenne" — állapítja rr>»g Kr.ax- nek törvényeiben sokszor még sz arra iegliietafcebrbb-ok egy-egy Ilyen onoportos kiállítást figyelemmel végig néz. az
sem
tudták
meglátni
a
megbocsátó
szeretet
egyed<iu
többet
tanul, mintha egész könyvtarakat tanulmányozna át.
ln?. Igy B -nne élünk, vsgynnk és moagunk. Ép teatbec
IJén k.sérletügyl Intézményeink a márolna 23-án megép lélek, élő teatben élé lélek: ea blatoaltja a fdldi éa építő erejét.
nyíló országos mezőgazdasági kiállításon a rostos- éa olajosörök liftet.
növények okszerű termesztése éa hasznosítása érdekében vég2. Ha tl engem fi etnek hívtok, — akkor méltán
zett inunkájnk szép eredményét mutatják be. Igen nagy jelenBELES
KÜLFÖLD.
paü .szfcodhat, — miért nem kívántok engem?
tősége van ennek, mert a rostos- és olajosnövények hazai
Őfelsége elhalaaatotta lond ;ni látogatását. Az ndvar- mezőgazdasági viszonyaink között a mainál aokkal kiterjedtedAz embert mladig foglkltoatatja az é!et prob!ám*.j<«.
közleménye szerint Őfelsége II Káro.y kíiály tebb^n lennének termeszthetők és a termékek belföldi szükFolyton töpreng, miként tudná megnyújtani, amúgy 1« nagyl hivatal
ózta, hoiiy a nemzetközi helyzetre való trkintuttol séglet fedezéséi a könnyen és viszonylag kedvező áron értékerötll, arasznyi létét meghosszabbítani. Az életet i»*nyli elhatá
máro us 22-ére tervezett londoni látogatását későbbi Időpontra síthetők, másrészt ezek a termések a külföldön la mindig
keresettek.
a legöregebb ls, as életet kívánja a haldokió ls. Oriasi elhalasztja.
Nyolc intézmény együttes kiállítása tájékoztatni fog a
az é^tössirn az emberekben, rst főleg as ÖngyilkosokKivégezték a moaskval p ö r 18 vádlottját. Mait hét»n
termeszte't rostos- és olajosnövények területi elosznál lehet tapaBstalni. Még akt állandóan nyomorog, as fejezték be Szovjetoroszországban azt a tömeg pert amelyn k hazánkban
lására,
a termőterületek nrgyságára és az átlagos terméseredvádlott)-1 a szovjetrendszar legelőkelőbb szelitml vezérel köia czsret élni. Idelg-érálg as orvoaok sarummal még zül
ményekre
vonatkozóan
Megismerkedünk a kiállításon a ruBtoskörűitek kl. Az Ítélet szerint a pör 18 vádlottját halálra
éa oiajosiiövényekkel végzett fajta- és vetőmagmennyiség-kísértartják a testben a lelket, llleva az életet, da hiábavaló Ítélték
éa azonnal kl li végezték.
letek eredményeivel, háziipari és gyá l feldolgozásuk légiona további kísérletesén.
AuaatrU beolvadása a n é m e t birodalomba befej esett tosabb mozzanataival és a nyert termékekkel. A kiállítás sorA mait héten nagy történelmi esemény Indáit mog. A raveszi a kendert és a ro«tlent, az ujabban felkarolt őszilent,
Aiorban saeretném tudni, hogy a lélek életére tény
birod-lml véderő bevonult Ausztriába. 24 óra alats a h-tzai gyapottermesztés adatait, bemutatja az ujabban rostki fek'et főiniyt, kintk jut eszébe, hogy a lelket ta'pra német
vette és az elmalt hét a'att egész Ausztriában beren- terinesztésbe vont növényeket, mint az abutilont, hlbiscnst,
Ml állítani, ha a tulţos vétekkel éleiét ItioUottut ? birtokba
dezkedett a német nemzeti szoctallzmna. Ez alatt a hét aNt- mályvát, hálóstököt (Inll'it) stb. Bematatja a külföldről behoKinek fáj, ha vétkeset! ? Igyekeznek-e a bűntől meg- Mussolini ls bejelentette, hogy Ausztria sorsa beteljesedett, a zott jata, sisál és auilla nyeistermékeket, valamint a olrok
Biabaduinl, aietn"k-e a aaentgyónáshoi? É«reveBzlfc-e. történelmi sora igazságtevésének tekinti ezt a váltczá't és 'zt termesztését. Az olajos nö/ényok közül meglamertet a naprabo^y lelkük éviken át éheai as égi kenyere', a ferisz

az olasz nép nevében véglegesnek tekinti. Bestédében k'lia'g- forgó, a szója, a rioinas és a m«gboaosofás alatt álló ameri-

hogy a Rima—berl nl tengely egységes terv szerint kai m gyoró, valamint a szjzám termesztési viszonyaival és
imi E etet IstPnt? Ki kiván manapság lelki eletet élni ?anlyozta,
menetel előre. — A nagyhatalmak egy pár napi tétovázó kap- a végzett kísérletek erelményelvel. Szerepelni fog a kakorical'jy rend'zkrdoek be. mintha örökre Itt a főidőn ma- kodás ntán kénytelen k az nj helyzetet oz'ntén véglegesnek1 oslra és ez abból préselt o aj ls, valamint a hazai olajiparban
rjdoántk. Pedig a halálban klcansslk lábnk alól a talaj. elltmerol. Egyebekben Aunzt'la április hó lO én népszavazássá használatos termékek kőiül a kókusz termése.
Metmocdla Juus: Aa én oraaágom nem e vllágbói dönt a német birodalomhoz való csatlakozása kérdésében.
A rioinns termesztés ajabban, a ricinus olajnak a gyóAng ia gyors ü t e m b e n fegyverkesik. Anglia megkezdte gyász itban, valamint a gép-, bőr- és textiliparban való nagy
va ó. Nincs maradandó városunk e földön, hanem aa
légi
haderejének
gy
rsllteml
kifejlesztését.
Az
angol
kormány
ontos&ága
miatt, hazánkban nagy len lülatet vett és amióta
örökkéva ót kell keresnünk Anyagi, testi életet él a egy millió önkéntest kéit az angol nemzettől légvédelmi csasikerült olyan fajtát találni, amely hazai viszonyaink között
legtöbb ember. Mohóbban esaik a földi kenyeret, mint patok szervezésére. Az angol belügyminiszter rádió beszédben jó
termést aJ, a te meaztéa már a teljes belföldi azükaégletet
" égit. Aaért keserűen p;nasakodotl már ssent Pai nyugtatta meg a lakósságot, hogy riadalomra nincsen somm: fedezi.
Fontos a rloinusolaj azért la, mart repülőgépek kanéopostol a vegetáló emberekről, hogy esetnek latenök oka, me t ez a készülődés még nem jelenti a bábom vesze- aére egyedül alkalmas.
delmét,
azonban
a
brit
birodalomnak
minden
eshetőségbe
fel
a baa. Ciak e Bírálomvölgyéb<>n jól m«njen a do'guk, kell készülni.
Az olaj'parl eredetű takarmányok, ngymlnt olajpogáoiák
mit taródoek ők as őrök élettel ? Ejysíortten figyelembe A köatáraaaágí Spanyolország összeomlás előtt. A és oxtrahált darák nagy fehérjetartalmak miatt igen lontos
abrakok.
Ezeket mini is bemutatja a kiállítás.
s? veexik, legfeljebb letsgtdják.
spanyolországi t r a ţ e ' i a két esztendei pusztítás ntán a befejeMegismertet ezenkívül az egyes rostos éa olajnövények
A f-lkelá cstpatok utóbbi támadásaiban ugy összes gyakorlatilag számottevő betegségeivel éa kártevőivel.
Miért nem blatoaltják aa tmberek maguknak az zéshez közeledik.
felgöngyölődött a köztársaságiak ellenállása és már az Szerencsére e növényeknek a repce kivételével alig van oaapáaörök életet, mikor es kiflsetőbb a földi életnél a mikor látszik
idegen hatalmakat közbelépésre kérik a fegyverszünet megkö- szeril károkat okozó kártevőjük éa ez a termiaztő gaziák helyrs még pénabe se kerül? Egyetlen ssérum: a asentaégek tése érdekében. Franoo csapatainak győzelmével Franolaorrzág zetét nagyon megkönnyíti.
szomszédságában berendezkedik a legújabb nemzeti
lea:nek az olajos éa roatoanövények termeszKöztünk nagyon aok a gyönge lélek, akikbea már közvetlen
azoolállata Spanyolország. A következő heteknek ez lesz való- tésénélLáthatók
éa gazdasági hasznosításánál «lkalmazotí különleges
halódik a élet Megmondotta ennek okát Krizáin*: H« BzInOleg a történelmi eseménye. Franciaország már bejelentette, gépek
ia.
A
talajmü/elö
általában azonosak a többi
nem eaaltek ea Emberfia testét, nem leás élet «benne- hogy minden közbelépéi elkésett és á talánoa vélemény szántóföldi növényével, deeazközök
a rostos és olajosnövények magv&lszerint
a
spanyol
kérdéa
most
már
osak
a
határai
biztonsága
tek. Aaért vágjunk annyira kegyelem-aaegények s E et-éa honvédelme szempontjából érdélül.
nak isztltására szolgáló gépek, valamint a len feldolgozásánál
éhe«ek oly sokan.
szerepet játazó bugázó és lantörő gépek különleges gyártmányok. Látható lasz egy teljes olajgyári be*eidézte la, olajmagÁpnilia 10-én lettnek m német birodalmi gvűlée
Tl esgem E'etnek hívtok és nem kívántok engem. választásai.
znzőval, pörkölővel és sajtóiéval felszerelve, továnbá. olajpoHuler vezér es kancellár a márciu' 18 >k gácsa
Noha egykoron örökre elkárhostok, ne okossatok birodalmi gyttiesen
aprító, daráiógépek éa cl okmagfejtők la.
bejelentette, hogy az április 10 <ki
engem. Moedd, talán ok nélkül panasskodlk as édes ausztriai népszavazáson réaat vesz aa egesz német nemVégül a kiállítás tájékoztatást fog nyújtani a kender,
olajion éa rostlen termesztésénak éa értékesítésének gazdasáJísus? Nem igasságes a panassa?
sot és, miután akkor tartják meg aa eg»as Birodalom gos»
ágára, munkaszakaégletOkre éa a munkakereaetre vonatElétek adom aa életet és balált. áldást éa átkot, területén a birodalmi gyűlés válaaatásait.
kozóan.
vitassatokI Válasszuk as Éeteti
fey volt osztrák alkanoellár ölte meg Dolfuti
Húsvéti sseatgyénásodat éa áldozásodat elvégez- kaooeliárt. Aa újonnan berand -zk' dő Au istria t-gyú
ted-e már?
legmegdöbbentőbb híre volt, hogy Fey volt alkaocHár P l o r l A l / • szaluk, tükrök, tükör márvány asztallal,
aa blatonaagt miniszter feleségével és gvermekével
U U K . 40-20 körégé lámpák, kredenc márELADÓ: egy sárgaréz menny ecetes öngyilkosságot követet el.Lagujabb hirea azerlnt Foynek L i l avaoy-iapp^t
éa fotelok mind jé karban. — Cim:
gyermekágy és egy bronz ebédlő most felboatott végrendelete aat a meglepő hírt tartei
Strada
ötefan-cel-Mare
42.
1-3
maaaa, hogy ft voit DolfusB kancellár gyllkoaa.

oslllár. Cim a kiadótiv»UlbM. ' í-a

CSIKI
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LAPOK

—Hltelsiö vetkeaetl közgyülóa. Mercurea-Cluc
— As inaaok éa Inas leányok kötelező stră- ÍCaiksaered»)
vidéke hitel éB gazdasági azövetkeset
jer (orsaagAr) klképaéie A helybeli Iparosság folyó hó 26-átéadélután
8 órakor, a csíkszeredai közbirfigyelmébe. Legújabb rendelkeaóaek saerlnt azorezág-tokosság szekháaában tartja
meg ea évi rendes köagyüór aaerveaet a tanoncokat és tanonc'eányokat ls köte- léaét. A mennyiben n ssövetkeaet
nem Jinnének
lező módon bevonja a klképaéabe. Eszel kapcsolatosan össae határosatk^pas Beámban, ngytagjai
m i n d . » » . lriTritalTDan
a közgyüléa a köa
helybeli
tanonc-otthon
Igoagatóaéga
felhívja
a
tanoncéAia3a.d.6axx é r ^ « z & . a l c
vetkeaő nap márclua 27-én délelőtt 11 órakor a tagok
tartó Iparoameatereket éa kereakedóket, hogy Inasaikat számára
való tekintet nélkül fogja letárgyalni a tárgybeírassák aa oraaágőr saolgálatra. A klképzéa 14—18
a tavaszi szezonra
aoroaatot.
.
évig
minden
flu
és
leánv
Inaara
köteleaó.
A
beíráNŐI troteuráruk, lack antilop
— Hadbíróság elé kerftlnek a végrehajtó
sokat
folyó
óv
márc'w
26
lg
kell
eaak8aölnl
a
helybei
újdonságok, férfi luxus-cipók éa
Tanoncotthon Iraagaiéságénál (Btrada Principele Carol miatt Iicze Imre éa Iacae Domokos Ciucsaogeorgiu
gyermek-cipők
(calksaentgyörcvO lakósok a házukba menő végrehajtót
28) naponként délután 8—5 éra köaött.
összeszidták. Hatóság elleni erőssak miatt hadbíróság
—
Halalozások.
Fazakas
Béla
vendéglős,
fo'
y
ó
nagy választékban
évi márona hé 14 eo, 47 évea korában meghalt Luoca- elé kerülnek, mert ostromállapotos Időben az Ilyen
Látogasaon el aa Balelbo, bogy
de-sns (Qvlmesfelaölokon) Elhuoytat neje aattl. András ti gyek—odatartoanak.
Hatósági köaeg megsértése miatt. Lázár Józael
kellően tájékoaódjon — minden
Erzsébet és nagyszámú rokonság gyászolja.
11 éves'gheorghenl-1 (gye-gyószentmlklósl) bankigazgató mait
vételkényaaer nélkül — aalveaen
—
özv.
Vsjna
Károlyné
ssül.
Baabó
Anna,
74
évea
év
április
15-én a hozzá valami agy miatt bekaidött Borsos
látják
korában, méretű* hó 14 én elhunyt Targut Sacuesc Árpid városi tisztviselőt gorombán Osizeszldta. Az Ugy most
tárgyalásra s a bíróság Lázár Józsefet távollétében
(K4rdlvá£árb«lyen). Antal Aronné főgimnáaluml tanárné került
két hónapi elzárásra és 2000 le) pénzbQntetésre Ítélte.
elhunytben
édea
anyjAt
eywaolja.
,
„_
Letartóztatott szülésznő. Kolumbán J i2-9
— Március hé 17 é«, hoszas aaenvedáa után, 67 noané—
szül.
Páter Viktória Chileni (kllyénfalvl) lakós
évea korában, Braaov (Braaaóban) meghalt Id. Saemlér pár napptl ezelőtt
meghalt A gyanua halálFerenc, a braaaol rém. k«i^őglmnáelum ny. igazgatója. eset körülményeinekhirtelen
tisztázására
aa ügyészség bonId. Siemlór Ferenc 1902'ól 1917-lg aa Odorhelu colást rendelt el, melynek megsjtéaekor
kiderült, hogy
A Budapesti Nemzetközi Váaár tömegnevelö kultur(4B<tkplyudvarhelyi) r. k. féglmnáalnm tanára voj*, mig a aaereocsátlen asBsony méhében egy fagyökér
van s
munkát végei barom korszakalkotó találmánynak: 1917—1932-ig a brassói főtlmnázlum igazgatója. O ala
a rövidhullámú rádiónak, a televíziónak és a kép-kltotta meg a RimánUl U<gyar Daloaaaövetség«t és aa okozta a halált. A nyomozás Borán a csendőrség
letartóztatta A'bert Ágostonná bábaasszonyt, aki Ilyen
táviratozásnak bemutatásával.
haláláig aktív művelője volt a magyar dalnak. Htlála lelketlen
módon akart vetélést előidézni, az állapotos
Rövidhulláma rádióüzenet közvetítések egéas Brdály területén oastatlan résavétet keltett.
asszonynál. A bábaasszonyt átadták az UgyeszBégnek.
Amerikába, a Nemzetkőzi Vasárról.
— Róth Márton P aesll-de-jos (káwou-altlzl) róm.
Nemrég kezdte meg müködeaet Magyarországon
kántor tanító, folyó évi március hó 16-án, 60 óva
aa uj róvidbuliamu Irányított rádióállomás Amerika kath.
Köszönetnyilvánítások.
meghalt Brassóban. Cialédj* Mercurea-Cluc
aaámára. Ka adja meg a M. K. Posta és Radló támo- korában
Ulndazokn.k a jó Ismerőst-'nknek, barátainknak, akik
Csíkszeredába
szállíttatta
és
18
án
itt
heíyaték
öröt
jó férjem, illetve édesapánk halálával é.-t veszteség il okgatásával a lebeióaeget arra, bogy a Budapesti Nímhogy közelebb legyen övélbsa. Temntésán drága
ben együtié zésdkkel osztoztak és 'ijdalmonkat réwvétukkel
aetköai Vásárnak aa eióaó erekben kocaed véltté vélt nyugalomra,
Kászon
éa
Alcai*
papjai,
tanítói,
tiaitelói
es
jóbarátsi
esyh
tenl
Igyekeztek, ezu'on mondánk hálás köszönetet.
európai radléüeenet-közvetliéael Amerikára ia kiterMerourea-Ciiio, 1938 évi március hó 18.
számo^n megjelentek és a sírnál megható sta
jeszthetők legyenek. — Ai 1938 évi április bó 29 tői közül
vettek bucsut az Igazán hivatásának éa f íjának
Ösv. Apponyi Károlyné és gyermekei.
májns bo 9 ig tartandó Budapesti Nemaetsöal Vásárról vakban
élő
kiváló
magyar
tanítótól,
a
pá
dás
családapitól,
aki
Mindazoknak,
akik felejthetetlen férjem temetésén rész;tehát barai Baeméiyeaen ttaenhet rádión nemcsak a szövetkezeti téren ls hasznos munkálkodást fejtett kl.
vetti k és bána' ómban osztoztak,fogadják ezúton isköjzönetemet.
kontinenbre, hanem Amerikába is I A haaéjuctúi évek,
Lanoa-de-sus, 1938 évi márolus hó 18 án.
— Bíjthe Lázár 49 éves torában, folyó évi mársót óvtiztdek óta elszakitott magyaroknak most eióaaör
Öav. Faaakaa Béláné ssfil. András Erzsébet.
lesa alkalmuk ittbon maradi caaiadtagiaik vagy barát c'ut hó 17 én tüdőgyu t^dá^ban rövid szenvedés után
jatk hangjai hallani. Aaok, szik a rovidau.lacun radio- városunkban meghalt. Rty ceendeB, Ideállá lelkületü
Drága
jó férjem elhalálozása folytán re^nkszakadt
Bienet koavetitest igenybe kivao|ak venni, aa előre- embert veszített el vároi-uak tárasdalma. A természet mérhetetlen fájdalmunk Iránt megnyilvánult őszinte
láthatólag rendkívül nagyaaamu jelentkeaeare való rajongója volt, Bkl minden aaabad Id-ját ott töltötte aa
hálásan köszönjük.
tekintettel ideje korán jaiontaez be eairanyu aaaadé- ó lényének leginkább megfelelő bókes környeaetben, részvétét
Mercurea Ciuc, 1938 március hó 19.
kukat a 11 «gyar Radio R T. Igaagatoságanai (Budapest,a begyeknek, a patakoknak klegyenm'yoaó világában
özv. Rotb Mártonná és családja.
Vili., Sándor ueci 7) es erteaitaek tengeremua hoaaa- Mlndaaok, akik Ismerték ennek a hallgatag embernek
tariosóikat, hogy a vásár tartama alatt áiütaak be d aatlngvált modorát éa Jóaágát. megdöbbenéssel állanak meg hirtelen elmúlásánál. Március 19 en temették
rádlékézzüiékelzet a budapeau rövid hmlámra.
Szerkesztői üzenetek.
A Budapesti Nemzetközi Vhsár mutatja el általános részvéttel.
Szakácséknak, Cslkcsotnortáa, 96 szám. A héten
— Ltiber D>nes a Smdomlnlc (cslkssenM írno- újra levelet hozott a posta Csehországból. Josef Stöhr vol>
be Hagyarországon először a képtaviratozást. Berki feladhat a világ bármelykom) .Victoria» Saövetkeset főkönyve őji 1938 évi tiizérörmester leírja nekünk, hog7 milyen meghatottság vett
részébe képtáviratot a Budapesti Nem- márclua 15-én saivenélhUdéBbrn maghalt. Biorgalmaa, erOt rajta, amikor lapuokat megkapta. Caak pár szót tudott
muikáa egyéniség volt, aki utolsó pillanatig dolgozott magyarul, de annyit megértett, hogy róla van szó. Mikor
zetkőzi Vasárról!
Fényképeknek távirati uton (dróton) való továbbí- kü önösen nagy -saeretetttt a siövetkeaetl gondolat pedig leveliinket is megkspta, amelyben részletesen beszátása ma mar a viiég aaamoa aiUmaoan rendszereaen mellett. 52 éves korában váratlanul ragadta el köaü- moltunk neki sz öreg Szakácaék sorsáról és közöltük vele
be van veaetve. Ra tesal lehetővé a világlapoknak, iünk a halál. Altalánoa résavét mellett temették el. az önök szíves meghiv&s&t, könnyekre taksdt Közben egy
bogy a legtároiibb oraaagokban törtónt eaemenyekrői
Letartoatatt*k a olnjl (kolosavari) rokkant- magyar tanítónőre is akadt a cseh taluban és most a csen
kéaaúlt fenyképek percek alatt birtokukba juaaaaak es ssövetaeg elnöket. Dr. Ju .a Jusztin nyuţ kapitányt Őrmester magyarul tanul, hogy magyarul beszélgethessél)
rövidesen megjelenhessenek lapjaikban. De jelentós a kolozsvérl rokkant asövetaég einökét hamis kedvez- ismerőseivel, ha a pünkösdi bucsun meglátogstja 8ket. Na
szerepre biva ott a keptavlratoaas a hivaiaios ea gaa- ményes vasúti könyvek forgalomba hoaása miatt letar- gyon vágyik a hegyes völgyes Csikorsz&gba és arra kéti
daaagl életben ia. A Budapesti Nemzetközi Vasár le- tóatatták, A romániai hsdirokknnt ügynek rengeteg Szakács Linnskát, hogy ismételje meg meghívását levélbei;
hetóve tessi latogatomak, hogy a keptavlratoaaa fel- saélbámo'a van. — Csak ugy lehetne megszüntetni, a is. írjanak pár kedves sort tehát és azt juttassák el mic'l
találójáról, Balln-ről .belinograf-nak neveaett kesaüié- nvomo u't hadirokkantak jOhlaaemUaégével va ó VIBBBB- hamarabb szerkesztflségünkbe, hogy továbbithassuk azt .losei
ken keptáviratokat kUidheBaenek Budapsat-váaárvaroa- élóBeket éa azílhámoaaágokat, ha a kormány végre Stöhrnek. Addigra talán ugy megtanul magyarul, hogy mei;
érti az önök levelét.
ból a világ mindaaon pontjaira, ahol beiiaograf vevő rendesné a világháború áldozatainak ügyét.
késaülek mar működésben van.
— A vaeati kocáik tolvaja. Bratu Itan és
A televízió elaő bemutatása Délkelet- Condor Dumitru M billeni (calkaaentmibáiyl) vasutasok
Hirdetmény.
Európában ée Magyar országon a Buda-egy, a Ktaa Dánea-cógnnk aaóló vagonból nagyobb
A
Mercu'ea
Ciuc (caiksaeredai) róm. kaib.
pesti Nemzetközi Vasáron lesz!
mennvlaAvQ ca-Bieaitalt elloptak. Egy-egy évi elsáráBra
Egyház tulajdonát kepeső s a „ B a r a n c s "
A tslevlaló lényege köatudomaauíag aa, hogy és 2000 2000 lej pénzbírságra Ítélték őket.
mig a rádió csak a hangot továbbítja, a televlalé a
— ErőaaakoakodO legény. Tőke Oyula Jigod'n d ű l ő b e n fekvő 1 hold 1200 • öl területű
fényenerglat is elektromos hullámokká alakítja át, ugy icaUziögöd) legény mnlt év jullus elsején a aaögödl s s á n t ó , 1930 évi március hó 27-en
hogy drótnélküli köavetnea utján látjuk la aat, ami a borvíz kútnál megtámadta Bójte Annát éa eróuakot d. u. 4 órakor, a Közbirtokosság székházá
mikrofon mellett mttködö fotocellás keaattlék előtt tör- akart elkövetni rajta, de aa elősiető falu>iak megakaban nyilvános árverésen 6 egymás ut&n követ
ténik. Aa eddig elért legnagyobb távolság, amelyen dályoaták. Hat hónapi elaárásra Ítélték.
belfil teievialés adáa lehetséges, 40 km. éa eaért ma
— Bilisetett a kínos keresésre. Flllmon lile óklrály- kező évre haszonbérbe adatik.
még gyakorlatilag ea a találmány nem teljeaen érte- ságl oigáoy
egyik este megjelent Andorlo Ioan békist gitdáMercurea Ciuc, 1938 évi március hó 10-éo.
keaitheiő, do joggal kelti fel már moat ia minden mii- n&l s előadta, hogy 6 híres vajda osalidból származik s most
őseinek
kínoséit
akarja
felkntatnl
melyek
ott
a
környéken
veit ember érdekiódéaét. Aa áprliia hó 29-en megnyiio
Gondnok.
vannak elrejtve U i r r4 Is akadt a helyre, de azt egy rossz
Budapesti Nemsetköal Vasár bemutatja a televíziós szellem
írzl, mely nem a<lja kl a kinoseket, m g 2000 lejt egy
ado- es vevősésaUlekek egyik eddig legtökéletesebb zsákba téve neki el nem ás A hiszékeny gizda bengrott a
j
e, be
megoldását, megelóave eaaei Kóaép- éa Daikeiet- oigány mnséjénok és az ígéreteknek hogy a klncsbdl 6 ls réhö'gyköaőnaög tudomására
szcsOlnl iog s odaadta a 2000 lejt amit a o'gány zsákba téve hosom, hogy a m*l naptól kesdve a "UághirB, e kor legEurcpa minden országát.
el ls helyesett egy gSdSrben. Közben pálinkáéit küldte a gaz- tökéletesebb PBIMA V E L L A ÖBÖKHULLAMOSITÖ
dát, hogy az érkezd szellemet kellően átszellemülve íog'dhas-
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A Budapesti Nemzektözi Vásár iiirei.

A höloíoztinseg:figysimbe ? > ? ". ««atavidóki

géppel állok • nagyérdemfi cöaönaeg rendelkeaeaóra. —
sák. Mire Andoria visszajött,már osak sz drea zsákot találta. A Príma Vella örókhuliamoslto gép a legtökaletesebb, a
A csendőrség, szerenoséjére hamarosan kézrekerltette s olcányt lagmegbiabatóbb. — A nói fodraasotba vagó mindennemfi
ktt átadtak az ügyésiségnek.
munkát garaaolával vaUalok I V Vas es vis ondotálas,
— Befej este tanulmányait Fodor Tibor, a
hajfestes bármely árnyalatban, mantoner "Wt A nagyEgyesített
kds.égek.
A
belügym'n'szter
nm
Klzesou
heiybell rom. kath. fógimoaaium igazgatóságának volt ingen ez edes, megyefőnök javaslalára, 8990 számú, márolns érdemfi hölgykőzfinaég sslves pártfogását k e r i :
titkára, a ciuji (kolosavári) egyetem jogi fakultáaáo S-ról keltezett rendeletével Cslksomlyó és Csobotialva közsé
3>Tag-3r A n n a
beiejeate tanuimanyait éa eredményesen letette n záró geket ez év április elsejétől közigazgatásilag egyesítette.
Coafora „Vlo'orla" a román gimnaslammal asemben. —1
viaagéit.
- u / M éUiaok a megyében M.-Cluo (Cs'kszereda)
— Egy helybeli ökölvívónk aradményaa J , , ' 0 8 Pályáztot
h l r d e t . k ö , e t k , z ő 4114a,-,kra : 1. Jogtanáososl
*fJr. V i , r o a S"4»1
3 Váios szolgai állás. PályázatiEgy oj karikahajós sülyeaztő Slnger varrógép
aaerepleee. Veieaa Bándor cukráaa helybeli fi ital Îhatáridő
márolns
hó
30
lg
oiadó. Cím a kiadóhivatalban.
emberről eliameréssel emlékealk meg aa erdélyi anort- .
— Gheorgh nl (Oyergyószentmtklós) város pályázstot
nl hé ten ö i b l n
hirdet áprUls elsejei ha árldőve) a következő állásokra : 1.
f f « ,
(N 'gysaebenben) megrendeaett
Városgazdal ál'is 2 Végrehajtói állás. 3. Kézbesítői állás. 4.
ökölvívó mérkőzéseken figyelemreméltó saép eredménv- Szolgai
állás 5. Utmesterl állás.
nyel Baerepelt. Ellenfelelt igéretea technikával és fö— Qheo'ghonl (Uye-gyószentmlklós) város v'llanyOz'me
lénnyel verve dicsőséget
hozott egyesületének. Veress Pálvázatot hlrdet egy fógíplszl és egy vUlanyszerelől állásra.
A .VIOTOBIA" Általános Qazdaaági S z ö v e t k e z e t
Marea
hó 1-lg
Igasgatóaága és tagjai fájdalommal tudatják, h-gy bajll*, n iíV
(®mo vásárhelyi) mnnkáaotHatáridő Dáprilis
,
társuk,
a szövetkezet egyik alapító tagja s tevékeny
— l » ' ? 1 községben egy kOsségl tisztviselői állás vsn
munkása
üresedében. Pályazn lehet április hó 1-lg.
. „ . — Szirhegy község pá yáxatot hirdet : 1. Kiabesltőt
é a e g y , b i e | t 8 , e b Ulfara.
b
2. Három erdőőrl állásra. 3 Mező'elOgyelól állásra.
4. Nyolo moíőórl állásta. 5. M>sőőrl fő. Bkl áll£ra. 6 Utmesa ssővetkeast főkönyvelője
tert
állásra.
Pályázni lehet márolns hó 31-lg. — Az á lásokra
folyó hó 15-én vágatlanul elhunyt.
^•"ü 1 7 /. 1 1 felvilágosítás megkapható a pályázatot
t .. ZIJM ? " v w t , ntisat
Se , einer
József
uavölnlk?
Mozgalmunk egyik erős támaszát veszítette el az
a l lviselő.
e 4n
le
kl
hirdető hivataloknál a hivatalos órák alatt,
vé í .LÍ k«.h.n
íf
« y
».
«' munkája
e hunytban, kl gazdag élettapasztalatait önzetlen készIrA ^ .
! 1 1 ® e « ve "»- A verekedő legény n tett,
osztogatta szét a rászorulóknak.
— Alalraat hamiaitott. Kóaa Károly Mihailen! séggel
elkövetéae után eltttnt a telepről.
A ssöv tkesetl mozgalom tSrténete há'ás kegyelet(calksaentmlhályi) lakós egy vétlvra aláirta Baléss An- tel fogja
, . J u h t o l , v » J - Ambrua Péter Coanea (kóstelek.)
megőrizni emlékét. Nyugodják b é k é b e n !
Sándomlnlo—Cslkssentdomokos, 1938 márolus 16.
ltéíték MVét ' K M M S l a á r á a i a 4 1 2 0 0 0 '*) P^nsblrságra
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Gazdasáip szervezet, mn
it anyai erőnk alapja.

Börárpáa duhajok.
50•/,. A !e7egó nedvesség tart >ima 100 fok tndnü lik a
Z iboivértt fiatalemberek.
agyak légnomüekké vá!«a>, eí-től viszont a i'raéay
Kukoricáaó kiBasBzonyok.
H» a magyaraág lelki világát a kultura értékké, puha
és tagmeilek puhultak meg. ÁllagoB hőmersskiei
KomlókeaerU vénklaaaazonyok.
kiileloüflégiodó fegyelmesettaéggé nevel!, szinti ösztön- srsllér fok.
Kalászos anyéaok.
iierilleg fogjuk éreanl, hogy baaanoa éa ?<z4p do'gokat 38 C.Várhaté
Időjárás
s
következő
24
órára:
„K^eti"
Kosaras vetemények.
a mai gardaaágl rendsaerünk mellett elérni nem lehet. réaaen hevesen tombolé belső viharod, helyemként sok
Petrezselyem áruaok.
Migy reformokat eaen a téren egyelőre nem várhatunk, csapadékkal. .Nyugati" réaaen manyd irgés saerü hor
Mákvirágok.
mert biaaea ehbea nagy anyagi befektetések ssükségG- tyogások, nehezen fújdogáló orlyuki szelekkel. Északi
Spenottáraalgók.
a«k, am»íyek végee, kia erőnkből nem telnek kl. Muo- részen, ahol csak a sarki fény világit, 1.1. a várakozó
Babszemre játszók.
tánk lényege gaadaaágl téren aa kell legyen, hogy aa feleségek égve maradt lámpája, vlllámütéBek következTökrésaegek.
eţymâflon valé segítés elvét vigyFk át a gyakorlati
tében ritkán észlelhető elemi csapisok lesznek.
Tengeri
betegek.
;
t!.e.
Szerintem
esael
a
collal
ket
Igen
fontoa
dolgot
e e
Hölgyeim és Uralmi Elhangzott a báH Időjárás
Arankák, konkolyok éa egyéb élőediek.
érnénk tl. E ó ziJr la az egyminoo v^ló s?gltés elvét jelentés.
Közvetítésünk máaodlk réssé a báli termonyKedves hallgatóink. Tekintettel arra, hogy a bor
vlgvük át a gyakorlati életbe. Máaodazor psdlg anyagi tésade-jelentéa:
éa a Bór a viaet annyira ktaaoritoita, hogy aa már legté.omlás senkit Bem érhet, aki a gaadaaágl aaövetaég
Tekintettel
az
általános
zűrzavarra,
meiy
a
teremfeljebb néhány koponyában található, a báli vízállástagjaben uralkodik, a termények még nincsenek kellő kép- jelentésünk elmarad, eiőre láthatólag azonban a lump
Bz a footoa kapoca, amely keretet ad a ssövet- pen
jegyezve és Igy kénytelenek vagyunk aa árjeiaé- férjek koponyáján vlzea borogatás melletti dagályok
aégcek a város éa a falu között.
kihagyni. Egyelőre asooban olyan aulyoa «reaéaek tesznek. Éppen eaért a pontos Időjelzésről ia lemondunk.
Ezen a téren felvetem a cserekereskedéat a városi aeket
uralkodnak, melyhea fogbatót még a cslkágól börce Majd ellnteaik helyettünk öaagyságáék a hasa téré
ipar, kereskedelem éa a falusi termelők köaött. Igen fekete
napja aem látott.
férjek gondfején.
Üdvös do'og a tejszövetkezet jk létesítése is. Da nem
Hügyeim éa Uralmi A rádió-bál köavetliés véget
Moat filBorolJuk a báli terméayeket:
ugv, síiként aazal jelenleg néhány helyen kísérleteznek,
ért. Pontosan 5 perc mu'va Dr. Panama Pál „Miért
bogy eivooják a falu azegényeltől, hogy aat feldolgoava,
M .rosvidékl bnzsBzőkék.
pipál le minket Amerika* c. felolvasása követkeslk.
v»j alakjában a piacra dobják, aminek következtében
EgyébasármasáBn bnaaaaőkék (pénamaggal).
T. I.
megtörténik oz a visszás helyzet, hogy a tej — külöAnyarozs.
oö.^d t-M idftjfa — drágább fa'un, mint a városon. I;t
,tartromiért,kell berendezkednünk. SzOkséges jól tejeié
Vlaiok tartusa, amelyük nem jármoznah Mlndan köz
•iijb p,e 10—15 f(aeda r^id^aJfedjék be ^gazdálkodásra,

.-y syea tej ujy a falu, mint a város népének tejes
;egji«cfdésére.
Lehetne kisebb fonó-szövő, feldolgozó telepet 1«
a iveúezeti alapon létesíteni. Szintén Ilyen mídoa rái-rnáilzálni lehetne — modern gaadaaágl gépek beszerfío által — a mai or^zdilkodist, amely nagy előnyt
•-i nti-ne a közre. 11 f jlho?ok egy dán példát. E kczr 80 kisgazdája két traktort tart. Esek recdes idő
kot elvégzik az évi saántáat a ha keil, a cs^p'ést ia.
E muaka alól felazabadult tejelő állatok tejtöboletmenjiségéből bőven kitelnek az évittaemkőltaégek, feltéve,
bogy rindea tejszövetkezet működik a községben. Hátra
vao még a munkaidő megtakarítás, amely egy 15 hol*
das kisgazdánál legalább la 30 napot teáz kl.
Ez csak egy példa, amelyen ml talán csak mosolygunk. Ds mosolygásunk megkomolyodik, ba lelki %rcuok
a ttiiHuedd világ baladása mellett éazreveaal a marunk
mai életét. Labeina bankok léteBitéaérél la szó, amelyek
a.acsooy kamattal dolgoanáoak; továbbá terméoy-értéksíiiő szövetkezetekről.
Mindzek mellett mint Igen fontoa kérdést felhokérjük rálrol: Név. Pontoa olm. Kép elme éa azáma. Oip
zom az öosegélyzést. Falusi kisgazdáknál állat elhullás, Aa újságírás borkeibűl:
Objektív. Negatív anyag. Pozitív eljárás.
halaiéit, vagy egyéb sorscsapás. Városon halá'eBat,
4. Részvételi dij, egyénenként 6 képig lej 80, — minden
August© de Villemessant
kiházasliá», Ipar-, kereskedelem pártolás. Mindez nem
tov&bbl kép lej 20, — egyesületek, amennyiben tagjaik képelt
(1813-1887.)
egy oaoportba küldik be, a nevezéal díjból 25 százalék kediizérlsdési alapon, hanem önzetlenül, egymást támofrancia újságíró, a „Figaro" megalapítója, egy alkalom- vezményt élveznek. Az egyesületek ntján btküldött képek az
gatva, szükségből.
engedmények ntán pontozva leaznek éa Így az Egyeaüle— 1868-ban — mint tanú jelent meg a bíróságod. elért
t'k la kUlBn díjaz tatnak aranyozott, ezflstőzOct, Illetve bronz
lég- és tüskár ellen lehetne falnn közraktárak mal,
Hosszasan
kellett
várakoznia
aa
e'őtzobaban.
A
bíró,
plakettel
én oklevéllel.
felilliias&t kezdeményezni, ahol a biztosító évente bl5. A kiál'ltáarn azánt képek tartóa éa visszaszállítóra
i'oma mennyiségű gabonáját helyesné el egyik évről kinek a szobájába be baiiataaott VillemesBant méltat- alkalmas
módon oaomagolva, 1938 április hó 6-lg kell, hogy a
lankodó morgása, kinyitotta ajtaját és nyersen aaóit az
a mwiWg.
következő olmre beérkezzenek: Erdélyi Fereno, Oradea, Str,
újságíróhoz:
Kóbb vonásokban ezek lennének ezok an eszmék,
Aurel Lazar No. 14.
— Az nr pedig itt fog maradni, ameddij nekem
6. Későbben, vegy nevezéal dtj nélkül érkezett kipak
amelysK megvalósítása nemcsak kivánatos, de konz^rtt
n°m
vétetnek figyelembe.
i" I cán r*ánk nézve. Lehetne még számtalan életbe- tetaaik. Hivatali álláBomnál fogva nekem nagy hatal7. A beküldött képeket a legnagyobb gonddal kezeljük,
vágó kérdesről beszélni gazdasági téren. Da ismerve mam van ÓB ezt tudnia kellene, tisztelt újságíró ur. azonban esetleges sérülésekért feleldsaeget nem vállalunk.
o keidst nehéaaégelt. egyelőre megelégedhetünk a leg- Ha én holnap beidézem Napoleon hercegei és ó ldese
8. A beküldött képeket egy válogató blzottaág fogja
eieibevágóbb problémákkal, amelyek alkerea megvaló- Bemre nem jelennék meg jogom lenne két zsandár kö- kellő szakértelemmel és tárgyilagossággal felülvizsgálni ia a
kiállításra
való boeaájtás felett határozni.
sitása majd ujabb mag ujabb lökéat fog adni további z'itt elővezettelnl. Erii, tlez elt újságíró ur?l
9. A kiállított képek, a kiállítás tartama alatt el nem
Vlllmessant, kl közben nyugalmát visszanyerte, vihetők,
muaiára.
mig a kiállítás zárlata ntán, a portóköltségek utánvételezése mellett, a képeket azonnal visszaküldjük. A kiállítás
Most csak ennyit. Próbáljnk közös erővel meg- egyszerűen válaaaolt:
— Tisztelt bíró ur, ha én az ön helyébe lennék, katalogasát minden kiállító díjmentesen kapja meg, ogyazlntén
KÖnn)i,-ni Urbeink súlyát B ha ezt megtettük, méltók
dijtalanal látogathatja.
leszünk öamagnnkhoa.
Páffy Miklós. én nem tartóztatnám le Napoleon heiceget, aki elvégre a kiállítást
10. A bl áló bizottság a legkiválóbb képeket (mnnkákat)
Bsenátor, tábornok ÉB Algír kormányzója la.
aranyozott, ezüstözött éa bronz plakettekkel
— öa nem értett meg engem, — felelte a bíró csoportonként:
jutalmazza, azonkívül az arra érdemea képeket müvéaal kl viHallóll! Itt a rádió-bál.
én caak megakartam önnek vllagositanl, bogy megtel- te U oklevéllel tünteti kl. Ez?n
dljczáson kívül értékes tiazteletdljakat ls fogunk klosztan1 a nyertesek kOzött.
kímélem címnek elég feltűnő, aőt meg vagyok róla hetném, ba....
11
A
bíráló
blzott>ég
ítélete
A díj— AB biztos, hogy ön azt fogja csinálni, amit ön nyertes képek, a rendező egyesületmegfellebbezhetetlen.
í)ósó'i7e, hogy már önöknek ls feltűnt, mert máskép
tulajdonába mennek át.
tem kezdettek volna, de ha már neki kezdettek, a legjobbnak gondol — tette hozzá tl gmatiku^an az
12. A kipek beküldésével minden résztvevő fenti feltésifct-k a felvilágosítással. Ne bogy aat higyjék, hogy ujaágiró, — de Napoleon herceget letartóztatni ily mó- teleket magára nézve kötelezőnek lamerl el.
fiu .an az éther hullámain kereazlül fognak táncolni, don, ea már mégia csak aok...
H I REK.
tavo levő kedveseikkel, felhőkből aláuállé müzdkua
— Dj nekem nem ea volt a szándékom...
—
HolyroigasitáB.
Elírás folytán lspnnk előző
tai<óira B nem 1B egy televislÓB bál-rádié közvetítés— Es amikor a caásaár megfogja tudni, bogy aa
azámában „Eţy Bzál fát lopott' dm alatti hírben előre. vau szó, melyen keress'.ül a mamák megfigyelhetik ő legközelebbi rokonát 2 aaandár között..,
la^ny mk harci modorát, canpán annyi as egész, hogy
— De nem, de nemi klálltotta a bíró magánkí- forduló aaemély keresztneve nem Vencael hanem
V in cae.
vsUmi miater Keniuczky nevű amerikai nrl ember ba- vül éa lelki uemeelőit súlyos büntetést látott.
aasfcifzdget keresett azzal, hogy bevezette a báli
— Rágalmazáaért elítélték. Ferencal Baláaané
— Ami engem illet, nem mulasztom el, hogy ezt
ke• > sziai közvetítéseket. Máma már ott tartanak, hogya kijelentést le ne köaöljem lapomban ÓB a cikknek Cili leni (-tyergyókllyénfalvl) lakós 1931 május hé 8-án
minden jobb fajta amerikai bált hüségssen bemondanak ent a elmet fogom adni; „Napoleon herceg valóaalnü nyílt uccán a faluban kikiabálta, hogy a Balázs CBalád
« N. B. C. leBdójal. Van benne társadalmi, divat, han- letartóztatása."
megette a Közbirtokosság vagyonát. Két hónapi elzáii uat és Isten tudja milyen csodabogár jelentések.
A blré megrémülve veaette be aaobájába Vlllmes rásra és 2000 lej pénsbüntetéBre Ítélték.
— Elitéit ruhatolvaj. Fülöp István Gheorgheni
Éa terméssetesen elszoruló ulvvel olvaBtam erről sant, ahol a legnagyobb udvariasságot tanúsította iránta
8
(íyergyóssentmlklós:) szolga gazdájától, Burján Józsefpriktltuj kezdeményezésről és megvallom őszintén, és amikor bncsut vett tőle, sz ajtóig kiklBérte.
tő: egy ret d ruhát ellopott. Egy évi elzárásra éa 2000
osRjon odavoltam érte. Rögtön meghánytam vetettem Oraaágoa müvéazi amatőr fenykepklállitaz.
lej pénablraágra Ítélték.
* ktrdaat, hogyan lehetne nálunk la ilyen leadásokat
Oradea
(nagyváradi)
foto
snakoastalya
— Megdobálták a meifiöröket. Borka Antal
^tözöltj, de rájöttem, hogy ea gheorghenl-1 (gyergyé 1938 évi iprtlle hó 17—27-én, Ondéin (Nagyváradon) rendezi és Bálint
Marton Chileni (kilyénfalvi) meaőőrök szolgá^zea.m'klósl, viszonylatban egyelőre még teljesen lehe- meg
IL-lk oraaágoa mtlvészi imttOr iéayképklilllt&sit, melyre lati körutjukon ráakadtak Vajdos Petru és Bucur
eo Pedig nagyon kár.
az oraz&g Foto-Clnbjalt, Turista-Egyesületeit ia agyéul amatfir
Vosiob»ul (vaslábi) lakósokra, amint azok kővel
Képzeljék el, milyen nogvszerü lenne, ba egyszer fényképezólt. a kiállítást teltételek mellett tlaztelettel meghívja. Toma
megterhelt
szekerükkel át akartak hajtani György SánI.
A
klállltáara
bármilyen
tirgyn,
de
legalább
18—24
otn.
ciak felcsendülne a hangaaófóban:
méretre megnagyított, aaj&t felvétel, kartonra ragasztva, lehe- dor kasaálóján. A két meaöőrfijyelmsatette őket, hogy
Halló, halló Hölgyeim éB Uraim I Most helyszíni tőleg üveg alatt keretezve, de mlndan körülmények között tl'osban Járnak, mire a vaslábi gazdák kövekkel támadkéazen küldendő be.
kozvetitéat adnnk a gheorghenl-I „anyagi gondokkal feliüggaaatéara
Minden kiállító tetazéa azerlntl aaémn képpel vehet tak rájuk. Most a hadbíróság előtt felelnek tettükért.
küzdők- báljáról. Eisé rész a báli időjáráa jelentés: réazt a2 kOvetkezó
— Elgázolták a földjét őrző gazdát Csáki Qyörgy ia
oaoportokban:
A bá.ozók agya Itt ott ködös, feihőmélység 6000 méter,
Oá remetel lakósok 1936-ban a Vákárlmre felijén utat törtek.
1 Torlaatlkal falvit-iek
Mikor a gazda azt iszrevette vaavlllával elébük állt Oaáklék
II. Ziáner kipek ia néprajzi felvételek
>• legtöbbje már a felhők fölött jar. Aaok, akik »
keresztül hajtottak az előttük álló emberan • agy megaebeü111 raendélet, portralt atb.
felhók alatt maradlak, minden oldalrél fújdogáló pletykatötték, hogy sérüléseibe néhány napon belül belehalt.-A tárIV.
MOvéaal
tájképek.
Ulajmentl aaeleket éreshetnek. Látás fénypontod alapV. Kaadik aaoportja (akik klállltáaon még nem vettek gyaláson azzal védekeztek, bogy a lovak megvádolták éa ék
ién 6—80 enL-ig, mert ennyi a aaompárok kösötti kü- réazt)
nem tudták azokat magfákeanl. Egy-egy évi fegyházra ia 13
eaer la) kártérttiare Ítélték éket.
lönbség, Aa agyara átaaámltott borgőzös légnyomás
3. A baküldOtt képek hátlapjára a ke retkeid adatokat

CSIKI

4 Ik oldal.

12. szára

LAPOK

Cassa de Păstrare S. A. dir^Pifrău, judeţul Ciuc.
"înscrisă In Registrul Bancar sub Nr. F s. 2-1934 Judeţul Ciuc.

Meghivó.
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XLVII-ik évi rendes közgyűlését

„ « ^ I O . I Q I S óví március hó 27-én d. u. 2 órakor larlja az intézet helyiségében
,938 «vi nurci», hö 20-i™. K a . â r o . a ^ p . ^ ^ ^ . s e . e n ^ p . d ^ , ^ „
^
,

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Igazgatósági jelentés.
4. S ^ ő t e ^

az 1937 évi nyereség feloszlása tárgyában.

5 Felügyelő bizottság választása.
.
6 Pénztárnok szolgálati szerződés meghosszabbítására eloterjesztes.
7. Alapszabály szerinti esetleges indítványok tárgyalása.
D i t r ă u , 1938 évi március hó 4-én.
"
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JUDEŢUL

înscrisă în Registrul Bancar s: ib Nr. F. s. 2 1934. Judeţul Ciuc.
Mérleg-számla 1937 évi december hó 31-én.

Vagyon.

Pénztár:
Készpénz készlet
Értékpapír lárca: Román címletek
1 fix jövedelemmel
Állampapírok tárcában n. é. 5.000,—
Váltó-tárca:
Belföldön fizetendők, tárcában
Külön fedezet nélkül
Jelzálog fedezetlel
Adósok: Belföldön fizetendő, tárcában
Adósok árufedezettel . . .
Adósok különböző fedezettel
Konverziós adósok, 1934. IV. 7-iki törvény értelmében,
redukálva, tárcában
Ingatlanok:
Tisztviselő lakóház épülete
Más ingatlan
Különböző számlák (adósok/
Átmeneti számlák

46.015.
4 400.
132.809.174.020,—

306.829 -

44568,25.430.-

69.998 2.484 275. -

92.307.51 390,-

143.697.102.532,20217,—
3.177.963,—

.
igazgatosag.

ciur
Teher

Részvénytőke
Tartalck-alapok
Törvényes tartalék
Amortizációs alapok:
a) Kétes követelések tartalék-alapja
b) Ingatlan tartalék-alapja
Betétek belföldön
Régi beicíck
leszállítói! értékben névre és határidőre
Hitelezők: belföldiek:
leszállított értékben.
Nem esedékes határidőre
Különböző számlák .hitelezők)
Áimeneti számlák
Tiszta nyereség:
Folyó évi nyereség

1.000 000.

040.551.
178.804.
3.004.

1.069.701.
79.51 i
7.H92.
288 852.

9.64."

számlák

Alapszabályszerü letétek
47.000.—
Jelzálogok, cessiók elzálogosított áruk, más fed.
420.700.
Megőrzésre átadott értékpapírok és más értekek, belföldiek 207.041.---

674.74

Nyereség

Veszteség-nyereség-számla 1937 december 31-én.

Adminisztrációs költségek:
a) Fizetések és javadalmazások
b) Különfélék
Adók és illetékek
Amortizációk:
a) Kétes követelések tartalékára
b) Ingatlan tartalékára
Tiszta nyereség:
Folyó évi nyereség

97.906.
25.899.-

123.805,10.393,-

3.004,3.004.

Ü74.74:

674 741,—
674.741.

Veszteség.

181.808.

3 177.963.

Nyilvántartási
Alapszabályszerü letétek
. • 47 000.Jelzálogok, engedményezések, gázsban lévő áruk és egyéb
fedezetek . . .
. . .
420.700,Megőrzésre letett értékpapírok és más értékek
207.041.—

.

6.008.

Athozat a mult évről
Beszedett kamatok:
Váltó-számlán
Adósoktól
Ingatlanok jövedelmei
Különböző jövedelmek

24 n-i'i.

91.114,4.855,-

95.96y
9.900 •
19.W

9.645,—
149.851.--

149.851

Ditráu, 1937 évi december hö 31-én.
A Dilraui Takarékpénztár R. T. Igazgatósága és a Felügyelő bizottsága.
#

ELADÓ Saomartla (CilkszentraártoDOn), a fó4H« 0"-<p
ur lakásán egy nagy taragottfábói épült C 8 Ü R.
E deklódal lehet Sumuleu (Cjiksomlyó'O özv Jakab Antaloé tanárnénái.
9_3
Két belsőség éa két drb kaszáló asabadkóaből
eladó. Érdeklődni lehet 1-cae Litvánnál, M. C uc
Egy ló utan való, jokarban levő ruganyos
tárasekoret valamint nagyobb monnylaégd pz-p
burgonyát kereaek megvételre. Clm a kiadó
hivatalban.
• • • • • • • • * • • v V V

MODELL KALAPOK
tia naponként aj formák oloaó
árban, m a g t a k l a t h n t d k

*
¥

¥
*

VKNCZBL TANÁRNÉNiL *

ügy amott káaaftlaak mlndenaeantt nöi kalapok *ia6rea««
k o m t l á i i v a l . Kalapok
átahkháaa a legrövidebb ldó alatt.
•aranraa-OIno, I. c. Bratlamu (QlmnáHam)-ueoa 111. ai., a SArháa kőselébom.

¥
¥

ív

*

Hirdetmény.

*
KALAPOK
A MircureaCiuc (csíkszeredai) L=>geló
N társulat Igazgatósága, az aptállctok tartására
KÉZIMUNKA ANYAGOK
árlejtést hirdet 1938 évi április 1 tői 1939 évi
ÉS ELÖNY0MTATÁS
április hó l-ig terjedő időtartamra. Aján's»AZSUR!
E
N
O
L
I
I
H
GÁBOR ÁRONNÉ-nal, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC) M tevők árlejténi ajánla u'iat folyó évi máicus
Dr. Zakariás Testvérek kásában. ?ö—J6 * hó 25 ig Holló Gábor legelőtáreu'ati elnökhöz
W adják be.
Előnyben részesülnek aron ajánlattevők,
HL ADÓK: jó Állapotban fcnó htaznált ablakok, ajtók, akik kötelezik magukat a Székház udvarao
takaréktűzhely és egyszerűbb bútordarabok. Mer lévő gazdasági udvarba való beköltözésre, mely
curea-Ciuc, I. C. BntUnu 10. azAm alatt.
t - t gazdasági és lakó épületek a L'gelőtársuW
által díjmentesen adatnak át használatra.
Mercurea-Ciuc (Csikssereda), 1938 évi
március hó 1-ón.
NŐI

»

i

9

Nemzetiszínű zászlók

lakóié >n*k
községházaknak
keresked&knek
magánosoknak
áUaaióan késsen raktáron *s r e n d s l é a r s bármilyen
nagyságban k>ssitek. — Ugysalntén nagy késalet

premilitár sapkákban.
Tinateiettei:
4-6

„Keztyü Királynő"
Qroaaberg ¥., Meronrea-Oiuo.

l y m a t e * Váfcar U u j n n a t t u u i , Metsvaa^as

Holló Gábor,

3—8

legelőtársnlati eloó^

A Sftatimbru (c<ikssentimrei) B ű d ő s - f ü r d ő o
„ fe,parcellázott villa telkek és késs v i l l á k
^ olcsón e l a d ó k . Érdeklődni Gibor Áronnál.

