Meroureft-Ciao (Cslksiereda), 1988 április 17.
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VICTOR RÉSZE

C I T J C U L T J I )

igasaégBgyminiscter figyelmeztetése, amely jelezni kívánja,
hogy a* 1 állam belső békéjéne.' és fennmaradásának alapja
as ignssáj£ A polgárban as igazaágtalanaág érzetét telébreszteni t nem subád, mert ás egyenetlenkedést szül, amely
adott alkalommal megbosszulja magát.
Hámn különösen nagy szüksége van az országnak
a m , bogy polgárai békében é'jenek egymással éa lehetőleg
semmi se zavarja azt • jó viasonyt, aminek az egymás
mellett élő állampolgárok k9a>Ht oralkodnia kell. Azért rögzítjük le még egyszer ezt az igasságogyminiazteri nyilatkozatot, amely mérséklésre iat' i s as államvezetéshes szükséges bölcseséget áralja el. D - ezt a bölcseséget as alantas
hősegeknek is gynkorolniok keil s ez által viaasa kell aduiok
a polgárnak as igazságba vetett hitét.

a férfiasságot, az egyenességet, a kulturl'ohot, a műveltséget,
a7. ember megnevezésre számitható jogot ahoz a legelemibb
kívánsághoz köti, hogy leleíősséggel tartozunk a cselekedeteinkért.
A névtelen levélíró a legaljasabb, a legbecatelenebb
undorító Ürge az emberi együttélésnek. Amihelyt névtelenül
kellemetlenséget kőzöl, rágalmaz, feljelent vagy elvidol,
abban a pillaoatbao megszűnt embernek lenni.
Olyan szomorú, hogy ezt mindegyre magyarázgatni
kell a fejlődés csúcsteljesítményein száguldó század emberének. Pedig kell. A gyül'ilet mir egymás között is olyan
elvadult irama, bogy uem ismer semmi erkölcsi kötelezettséget, semmi emberbaráti érzést. Különösen nagyok vagyunk
abban, bogy lesből, aljas módon, hátairól leüssük egymást.
Ennek a lettlésnek legalkalmasabb formája a névtelen
levél. Ea élnek ia vele olyau hihetetlen méretekben, ami
szomorúsággal tölthet el. Uegdöbbenthet, mert azt kell
érezni, hogy a mindenre kapható aljasság, a mindenből ki
vetkőzött sötétség jár közöttünk. Az a lelkület vilik naponként erőteljesebbé, amelyre nem szimithat semmiléle kultura, semmi magasabb rendű életcél.
Hunyadvârmegye prelektnaa tisztáo látó, jóérzésű ember kell legyen, amikor hivatalosan is megtette az intézkedéseket ennek a beteges tünetnek kipusztítására, amely ellen
sajnos olyan nehehezen lehet videkezni, amíg aljas, a húsvét szellemétől egyre inkibb eltávolodó emberek ilaek a
loldöu.

hogy semmiféle névtelen feljelentést nem szabad figyelembe
venni. Felhívja a közönség ügyeimét is arra, hogy névtelen
levelekkel ne zaklassák a Prefektnrát, mivel asokat eddig
Az igazságtalanság érzete.
Uraandi igazeigttgyminiastar nyilatkozott a jasi-i ia tűzbe dobták a ezután ia az lanz a aorauk.
Egészen primitiv, alacsony lelkit emberek szokták
<>'ví|l kamarában. Ez a nyilatkozat ngyan általánoa jalil«s tartalmánál togva magamlitéare érdemes kiilön ia. használni a névtelen levélírás .m&taj&t". Ebben a vármegyéAz "Ui-.ág igazságügyeinek legfőbb őre u n hívta fel az ben mindig divatoa volt az elterdUlt jellemnek, a gonosz
'e-tzsâţ védelmére hivatott testületet, hogy óvakodjanak a sötétségnek ez a fajtájú munkája. A hatóságok naponként
t'i'záaoktúl éa ae ébresszék tel ezáltal senkiben az igazság- gyönyörködhetnek abban a förtelmes romlottságban, amalyet
' U n i g érzetét. M'gezivleleodő es a nyilatkozat nemcsak szemük elé tár ennek a népnek agymást jelentgető kedve.
*z ügyvédek testületébe*, akik leghamarább helyezkedtek De példátlan a névtelen levélírásnak az a változata ia,
1 v;
" ny«lleaee álláspontra kisebb*«gi azakmalársaikkal szem- amely társadalmunkban az egymás közötti érintkezés lebo-

2 ökröt és 2 tűhenet valam'nt 2 vetógépet kapaekét éa négy
ló a szerszámot Most-n sznljllk a vnttat, Lt'en vin e(»y nagy
vatta-gyár éa odaadjak el 20—25 ezer le] román pén?.ben egy
tonna. Egy jó szedő naponta le ta<l Szedni hatvan kg vattát
és Uz oentet fitetQnk kl kilónként. Kedves Bátyám írtam vo'na
eddig la de ahogyan átvettem a földet rögtön építkezni kezdettem. Építettem egy házat, iélaiereket, ntána megkezdettem
a szántást, annyi dolgom volt, azt sem tudtam melyikhez kezdjek. De moat már alnoa annyi. Ha Innen moat már megmozdulok, oaakia h>zt, de még egy hamar nam lesz, az 50 évet
azonban o'th n akarnám megérni. Hoat léptem a 44-ik esztendőbe. Jnla nem nagyon kívánkozik haza, oaak az édesanyját
sajnálja. Címem Almaoen Gotteadlnei, Gergely Salamon, Villa
Angéla F. O. S. F. Argentína, Chaeo, Südamerlka.

ée szól es miodeukinetr, akinek bármilyen formában nyolítását szolgálja.
"••gadhtott a lehetőeég, hogy aa igaasággal aáfárkodjik.
As emberek itt már csak a névtelen levélen kereaztül
érintkeznek. Egész társadalmi életűnk a vadak nivóján mozog. Mintha soha eemmiféle knltara nem ért volna el idáig
Jlyen (Beteknek inditó oka readeeen as as egyéü vagy a maga jótékony tanításával. Ugy írják itt a névtelen letokalia ambieió, amely a falaőbb államérdeket öaaie szereti velet, a névtelen ieljeleatéet, mintha nem hallottak volna
tévaaztani a maga kia hnaoifaaekával. Kzokaek asól Jaaaadi soka arról a világról, amely a beesületst, as őoslataeégat,

Ogyvédet küldötte kt a további törvényéé lépések megtétele

Húsvét illata és olaja.
Irta: Oyá.rfáö E l e m é r .
lUatexersket viairottnak, hogy
elmenvén, magkcajik Jóaat

A zierate. fénye ragyog « legkletleaebb setét• nrleglt • legsivárabb bldegbea la. Mikor mér
fiadén elsötétült • elnémult; Ionéra tok aa oktató,
«Idăst oszló ajkak a elhallgattak a gyűlöletet rikácsoló
«ajak, azitfutottak a pár érával elébb 8r5k hűséget
esküvő tanítványok a elaaaledtok dolguk végeslével a
vadlók, kinaók éa héhérok; mikor a meggyötört a
syo ciokba takart aaont tsat ott plheut már aa uj airfcan. a fölé] -i hengerített aohéa kő alatt a ugy létezőit, A mi népünk mindig a törvény népe volt Tisztelte,
miciră ea a bébi vágott alr végleg leaáraá a Bsthle- becsülte n törvényt ía ragaszkodott hozzá, mert abban látta
h-mben kiindult életpályát; mikor látaaélag aemml, d* az igazság megtestesülését. Eat a népet ebben a hitében
semmi további tenni valé már aem volt ói nam lehe- megingatni nem szabad. Aki mégis ezt önös érdekből meg!ett, akkor a jámbor aaaaoayok, bleoayára szűkös UJ csinálja, saját basája ellen vél A hazaárulás pedig a legpinzlkbő', drága i'lttoa aaerakot váltottak és elsasn- nagyobb, de legaljasabb bűnök közé tartozik, amelyeket az
emberiség valaha is ismert. Igazságot kérünk tehát minden
tak, hogy megkenjék aa Ur Jisaa aeeat teatét.
Ismerték aa eajéeaet kegyetlen törvényeit. Nam vonalon, a szó legnemesebb emberi értelmében.
^álltak pírbe velük. A lerontott éa harmad lapon feleriieadö tímplom páldáaatát: a faltámadás nacv lgéA polgár áldozatkészsége.
m:->t nem fogta át végaa asuoayl értelmük. A Mester
a mai kornak legnsgyol' i höae a polgár. Az a szürke,
văţtelenbe saárnyaló Igéinek blataté va óságát nem
eriatté'í át sobi egésaea. Di saamük előtt helyeaték a mindennap forgatagában el-eazö ismeretlen katonája a
sírba a megkínzott, véres testet. Bat megóvni a puw- társadalomnak, amelyet nevén nevezni nem lehel. Beleolvad
••u'w u:álatosság«tAl, drága Illatokkal elfojtani a fel- teljesen a közös főnév gyűjtő rágalmának óriási birodalmába
bomlás bűzét és halasammal elejét veaal a rothad ás- a a nagy közösséget mi sem "ellemsi jobban, mint a vele Salamon Oergelynén
óik — rnnylnek látatott mladössse, amit még érte turténO események. Egyedei u* .-szólva tel.esen ismeretlenek.
a törvény aem segit.
megtehetnek s dk kora hejna'ban megindultak, hogy As államformák asámára csak a nagy gyűjtőnév, • polgár
Az élet örökös körforgásában sokszor reprodukálja a
létezik, amely as állam alapját képezi. Az 3 vállai a pillé- regényt. Minden rembrandti színezés nélkül ezt bizonyltja
a Mereteinek eat a szolgálatát elvégeznék.
Mire a célhoz értek, a sir mér ürea volt, a bal- rek, as állam fenntartó oszlopai. Ezekre van építve a pénz- Sa'amon Oergelyné, született Bádnly Anna tomeţtii (eslkszentrsamosásra szánt test magdlcséllve eltávozott onnan. ügyi alap, as ipar és mesőgazdaság öt évea tervei mind az tamisl) székely asszony balladai mélaságo lelielA alábbi esete.
„A magyar népkőatársaság nevében-."
A Szentírás nem bessél arrél, bogy ml történt ö teherbírását al számolnak s végül 0 képezi as ágyutölteiéket.
Salamon Gergely inenl (jenófalvi) molnárnak megtetszett
A polgár pedig hősiesen teljasiti kötelességét. Alija a
4 jiinbor asszonyok Illatos olajával, amit annyt szívdolgos, jó keaQ tomeş il (eslkszenttamásl) Rád :ly Anca.
re te buzgósággal vittek kl húsvét hajaalán a sseat küzdelmet az államért, magáért, családjáéit. Es a küzdelem aAnnak
rendje és módja szer nt megkérte A házasságból négy
pedig egyre aulyoaabb, mert miudegyre súlyosabb terheket gyermek született már, amikor Salamon molnár egy kaoir
iirlioz.
Ml aioaban kéteser év távlatábél is éraasttk, hogy «pitenek a polgár áldozatkésze. i;éie.
,iehérnép" miatt ott tiagy'a a osaiádját, a legnagyobb nyoée nélkiliözásbe döntve. Salamonon nem nyrţoH b
t. kősziklába vágott ssent Bir'oéi Illat árad éa alaj
Ha csak ugy itthon b i l r ^ H t V a polgár szürke éle- morba
dologba, hanem néhai Dr. Kováta Qyárlái agyvéd utján
ün^lk felénk, a tiszta ttiadik illata a a szeretet tébe, nem mnlaazthatjuk el eliamerésüuket kifejezni a köte- atartásdíj
megállapítása végett keresetet indított a merenreailxjt oi betölti bnavét raigeién ma is a lelkeket.
lességteljesítés e rabjai iölött. A csiki polgár adói nyolcvan olnol (csíkszeredai) járásbíróság előtt.
I'latoa as a tiasta aaándék, mely nem torpan meg százalékban folynak Le, ami magában véve ia óriási teljeAz ügyet 1919 jontns hó 23 án tárgyalt* néhai jó Veresi
a tir előtt, nem bénul meg kudarcok láttára; melyet mény az adókivetés mai rendszere mellett. De ez a teher Árpád járáabiró. , i magyar népköztársaság nevében* hozott
a bíróság kötelezte Salamon Gergelyt arra, hogy
nem külső aikerekba vetett hln reménység vizet és csak egy réaze annak, amit a polgárnak viselnie kelL A ítéletében
f-lesége ée né(y klskorn és pedig An~a, Gergely, Dénes ós
nem öoró érdak moagat, haasm as őaainte odaadás, beruházási kölcsönlfil a tűzoltóság felszereléséig vagy vala- János
nevU gyermekei részére 1919 májas 15 'ól kezdóíőleg
bt'sorsban, bukásban, lót a halálon tul 1b szo'gáiul, mely pénzügyi szaklap előfizetéséig egész sora van azoknak havonkint elAre és pedig Salajaon Oergelyné részére a válóperben
határodat jogjróre emelkedéséig, a nyormekek
- iiienl, tenni akarás.
a kisebb-nagyobb terheknek, melyeket az adón felül kerülfl lé.zére hjzanJó
nagykorúságok, illetve keresókópességak einyerésé<g
As Ilyen tiaata asándók előbb-utóbb leküzd min- uton m A g a polgár nyakába sóznak luibuzgó hatósági közegek összesen
(IP-J e'lenkea^at éa megnyer illatával a nagy célnak a ezeknek nem teljesítése mindig egy vidéki kisi.sten haragját sen meg 220 koronát, Talsm'nt 112 korona perköltséget fizes;c,nien köiömbös lelket,
Ilyen formán a törvény szallemében, a méltányosság i s
vonná maga után. Azon kivül a kisiparos könyvvezetési
Ai önző siáodékból faksdi, legnagyszerűbb emberi kötelezettségétfii a kereskedő torgalmi adókönyvének kicse- igazság nevében hozott bitói Ítélet meg volt Következett vo na
most
már,
hogy az Ítéletet végre is hajtsák, übból a óéiból
C'Í:.K',• det is legfeljebb hideg bámulatot ébreszt, de réléséig vagy a munkás munkakönyv becserélésétől az államÍtéletet a járásbitóság megkllldötto, t<-klutettel a kiskorn••mj^ri n vífcet egymishoi hajlítani képtelen. Az Így polgárság felülvizsgálásáig olyan óriási bélyegillelékek sza- az
ak/a, ez árvaszékn»k. Az árvaszék elrendelte a blról vígr< hajlitr.-jijii akotiaok kőp raal^okká merevedhetnek, he kadnak a polgár nyakába, hogy amúgy aem kicsiny adója tást, azonban anntk aorán derült kl, hogy Salamon Ge gely a
tr-e^ké nőhetnek, könyveket, könyvtárakat tölthetnek éppen kétszeresére nfi. Ha még ehez hozzá azámitjuk azt a kiB azékaly ialnból Iameratlan halyra távozott....
entorek millióit fűzhetik rabjáromba. As emberi kötelezettséget, ami társadalmi, vallási és kultúrintézményeiLevél jön Argentínából.
fii'»k azonban ciak akkor nyílnak meg, ba a tiszta nek fenntartásával a polgár nyakába szakad a e mellé száTöbb évi köröaéa, nyomozás az oltUnt Salamon Gergely
uirMk (hom, haaiBlthallan illata árad fsléjttk; caak mot vetünk azzal, hogy családját eltartania, gyermekeit ne- atán, eredménytelen maradt. Víg'e levél irk«ze>t Salamon
bátyjáho-. Pélamerlkából Noszi a família, mily sajnálta uz
ts tudja
őket lenyügöanl, meghódítás!, bensőlégesen velnie, iskoláztatnia kell, ugy joggal kérdezhetjük, miből alhagyntt
aanonyt éa uégy árváját s köiOlte a elmet a bíróság<M.ai--> apcîo'ni.
teremti miudezt elfi a mai egyre Bulyoebbodó időkben.
gal a Salamon Ö'rgely réazéról Irt ered ti lavél basaalolása
H
a aok
érdea'^get,
súrlódást,
egymásba
A levélben Salamon olyen iszlnta hai gon acaetell az
jó volna számot vélniük azoknak, akik a utján.
argentínai vlazooyokat éa olyan körülményekre matat rá. melyek
i'
üaármr>só horasolást, -mi naponta felsérti, polgár Mindezekkel
sorsát
intézik
s
akiknek
megadatott
az
a
azerenose,
éreleklódéa'e
tarthatnak szamot. Bár lr gylésreméltó jólét szítt-gvw«i, ao'tiior össsesnasa lelkünket, csak egyetlen hogy a polgár éleiét ne éljék. Szól ez mindazoknak, akikkel nesedik leveléből,
mégsem lehet alkalmas arra, hogy kivándorfc-zsun "udjst ismét almává, éppé tenni és begyógyi szemben az állam az eltartó szerepét játsza a akik, ha egy kis lásra osábltfioD. Nehéz,
kibírhatatlan éghajlati vl'zouyok m'att,
'•'t a szeredet o ltja. At aa olaj, amit a jámbor jóakarattal bele pillantanának a polgár mindennapi életébn, a aaokatlm megorőltető manka lázában alig kertll v>ssza hass:z juyok annyi léas'éggei vittek K'isstus *irjáhoa. meggyőződhetnének arról, hogy az államfenntai'táa, melynek zájába kivándorló, testileg, lelk'leg megrokkanva. Éppen a?ért
Haavét illata éa olaja áradjon ki reánk éa bennünk, polgár szenvedő részese, milyen óriási áldozatkészséget éa lévaiéból átemel vényeket pasztán érdekessége miatt közlünk.
hr
A vatta termeaató saékely.
«y érf zie mindenki rajtnnk tiszta Bzéndékalok illa- acBüggedést
ismerő kitartást igényel. Eonak magéléae a
melynek nem lehat ellenállani; a szeretet olaja mai időkbennempedig
a Igon mélyen tlaztelt Kedves Bátyám és Trézjl Néni!
polgárnak az iameratlan katonáéval Tudatják, hogy ml Istennek hálá mindnyájan j j egészségben
«im tsa el éa gyógyltaa bo mlndaat a sebet, amit test- vetekedő hősiességét a jelenti.
vagynnk, amelyhez hasonlót kívánunk magáknak la számokra
ejtett ember aslveken a akkor jöhetnek aoraa jó Iatentól. Ezek ntán tudatom Kedvea Bátyám, hogy ne
« Pisok, elsötétülhet fejünk fölött aa égbolt éa m»guehozteljenek a késól Írásomért, mert a fővárosban levó házamat eladtam és kint vagyok vatta termelésnél, mart B'snos
' duih-t a'attnak a föld, húsvéti vig örömünket mag
A
névtelen
levélírás.
Airesben
akkora znunkasz'rájkok vannak, hogy 3 hónapig nem
n-m ronthatja, oi nem veheti tőlünk, mert tudjuk és
Hunyadvârmegye prelektnaa körrendeletet adott ki, tndtam dolgozni és ezerkétszáz kílómét»rre elnt atonk éa kl?rt **0!r, hogy mtfé akadályokon keresstül segítő, fájó
vettem az államtól egy da-ab földet ez3r métar hossza éa 300
amelyben többek között szigora utasitisokat közöl arra, méter szépségben éa vattát termeaatflnk rajta Vettem 4 lovat,
"beket gyógyító balssam tölti be lelkünket.
* ízben

Dlplomáolai oton aem lehet
végrehajtást foganatosítani.
Az árvaazik a kapott olm alapján Ingyenes Ogyvédl képviseletet ki»t az Ogyvédl Kamarától, mely Dr Karda Oaaba

céljából. Dr. Karda ügyvéd megtette as öasaes törvényes lehetőségek keretében ast, amit lehetett, végQl la aaonban dlplo-

mirtal utat tartotta asttkségesnek a végrakajtAs foganatomtáaira. I eilbél feltorjeaatist mMaaM as OgyvMlKaMan^ia

1-lk oldal.

C S I K I

L A P O K

az Igzzaágűgymlntsstéilam Illetékes osztályához annak kO«lé«e a máslkat, hogy magérái beaséljen. 6. Szórakoztasson
végett, vbJjoj Románia és Argentin* köiflib létezik-e valamelyes egyezmény blréi jogsegélyek, végrehajtások stb. Ügy- aa, ami a másikat leginkább érdekli. 6. Hagyjad a
ben. Az igaaségOgymlniaiterlnm rövidesen értesítette as Ügy- máalkat, hogy magát fontosnak éresse és cslaáld est
védi Kamarát, hogy Románia és Argentína között semmiféle óaalatéo.
bírósági eljárásra vonatkozó egyezség nem áll fenn.
„The Llterary D'geat'
Igy tehát 19 évvel ezelótt hozott blrol Ítéletet nem lehet
New-York 1936 november 21.
végrehajtani akkor, amikor a legtörvényosebb ée legméhányoÁltalában a testnek
zabb szellemben sietett segítségére egy snlyoa nyomorban
hagyott osaláln.k, akkor, amikor a hatlen elhagyást gyakorló éa fogaknak a fejlődésére legjobb, minél meszesebb aa
férj idegenben n a g y n előnyös anyagi körülmények között él lvóvla.
vadházastáraá val...
„Hlppokiates*, Stottgart, 1936 dee. 24.
Nem lehetne-e most megkérdezni az lgazságügymlnlsz
terlumot arra vonatkozólag, jelölje meg azt a Romániával barátságos viszonyban lévé valamelyik államot, mellyel a külföldi képviseletet Argentína f. natartja és enaak barátságos
segítségévéi lehetne a végrehajtást megoslnálni, mert nemcsak
Károly román király O ' a d e u i . Károly román király
a házasság ssentsége, h^nem a törvényes és társadalmi jogrend
volna megsértve akkor, amikor osak egyetlen egy Ilyen eset folyó év április hó 13-án kíséretével meglepetésszerűen Oradea
(Nagyváradra)
érkezitt, ahol megtekintette a határmenti erőls büntetlenül maradna, nem is szólva az ntánzásra alkalmas
dítési munkálatokat
romboló, rossz példamutatásról.
Albert István.
Tflaoltó sserveietek aa orsa'gban. A mait héten nagy
ittivész pn'Ztltotta végig Dlostl regátl falut A tUz színhelyén
megjelent őfelsége, aki utasította a kormányt, hogy az orazág
Saszes falvaiban eOrgósen szervezze meg a tűzoltó egyesületeket. A belügyminiszter már utasította la a megyefőnökségeket
• roller aa a gyormok. a falvak tűzoltó osapatalnak felállítására.
aa utóbbi Időben a 4—10 éves gyermekek köaöti
ötéves gazdaság) terv. A gazdasági tervek korát éijnk
román nemzetgazdasági minisztérium a nemzeti bankkal
egyre elterjedtebb „sport* a rolleresaa. Pedig ea nem A
egyetértéleg szintén megkezdte egy 4 vagy 5 éves nagyszabású
memd károe hatos nélkül a gyermekek fejlődésere gazdasági
terv kidolgozását.
Saámtalao gyermeken megállapítottam, hogy as a láb,
A lapok anyagi forrásának ellenérzése. Közelebbről
amely a rolleren nyngssik 1—l'/j cm-rel vékonyabb megjelenik
a Hivatalos Lapban az a rendelettörvény, amely a
marad, mint amelyet a hajiáshoa hadinál. Nemcsak lapok anyagi fonásainak ellenőrzéséről Intézkedik.
a lábnál eazieihetó es a fojlódaai kíilönbBég, hanem
A német klsebbaég panaszai a német sajtóban. A
aa egesa feltdasen ea ami mindennél fontosabb a roller .F/anklurter Zeitung" buourestl tudósítás alapján tsmeitetla
haaana atu e.f-irditl a gericc oszlopot és ikeziabakat romániai német klsebbaég ellen foganatos'tott Intézkedéseket
kell flaetni a oselédek és napszámosok ntán is.
eiedmetyea. Szükségesnek tartom a síUlő&ei flgyel- Az uj Adót
adótörvények megszüntetik az eddigi 750 lejes létmininiestetni, hogy gyermekeiket óvják és eltiltsák ennek mumot. E szerint adó alá esnek a jövőben a háztártáai alkala lábhaj lánynak a haaanálatától.
mazottak éa a napszámosok fizetései. Ezek az uj adónemek
Dr. Fritz Lioknit. már áprllla hó 1-én életbe léptek.
A német birodalmi választások. A Német Birodalom
rMünohener Metlzlnisshe Woshenaohrift"
t-rületén áprllla hó 10 én zajlott le a népszavazás, amely dönMflnohen, 1935 október 18.
tött Ausztriának Németországhoz való osatlakozása ügyében
• ssójabab hasanossága. és megválasztotta a birodalmi gyűlést. A vá'asztások az egé-z
Távol keleten ahonnan ered fóupiáiók a ssójabab. birodalom területén csaknem teljeB egyhangúsággal mege őslAusztriának a Birodalomhoz való osatolását és ugyanEgy emberöltő eiőtt as Egyesült Államokban kizaróisg tették
olyan egyhangaiággal választották meg az a j bl odalml gyűlést
taiajjavitO ta ármány növenynek baBinálták. Ma nagy
A spanyol nemietl hadak folytatják az egétz frontvoeíerep^t játsaik az iparban. Njveabbn ertekes tápláléka nalon előny - i l á s n k a t A kormány osa átok Igen sok helyen
at kíséreltek meg, de azok n?m sikerültek.
Berteanes es m«a aiiatnak kitttnő takarmány. A babezsm el lenti"A franoia szenátus elfogadta aa u j kormány pénspedig aBztaiUúkon ia éívezhető zöldaegfale. A szójababA franoia szenátus osaknem egyhangúan
ból préselt olajat fóíaahea ls használjuk. Da nagy BZ-Í- ügyl javaslatait
a Daladler ko-mány pénzügyi javaslatalt, ami kedrape van afczippankeszlteansl, a festek eiőállitaaénál, elfogadta
vezően befolyásolta a tőzade hangulatát.

BEL- ÉS KÜLFÖLD.

A világsajtóból.

firnelsz, email, lakk, linoleum, vlaszoaváeson, nyomdafeBték, keaó anyagok gyártásánál. A praaeléBnéi visssa
maradt olajpogácsa nagyszerű takarmány kiegéazitó,

azonkívül a kenyanisathea ls 15—20 Bzazalekig kever-

hető. Eaek az oiajpogacaák aiapjat kepealk a legjoob
növen., eeyvnek, amelyet furnirboa haauiainak. Aţonki-

\ü! n>gy huz^coa^ági van sz automobil iparban Éppi-n

ezert 1909 bün az É^yeaiiit A lamokban BzojHbabbai 45
czjr hektár voit bevetve; 1929 ben nur 800 eaer ha.
éa 1935 évben 2 millió hektárt vetettek be eaojjbábbal
„Rcvlew oi Revlews" New-York 1936 szeptember.

A tojás tápértéke és a burgonya.
Régotben a tojás tápértékét (u becsülték. Tenyle
gsBen a tójáéinak naromnegyed róase vlz éa a megmaradó uo^yed '.ek ia aat kisebb résza a fuhírje. Egy
tjjă^ uvm >úr;<ilmaa több hasznos fehérjét, mint egy
nagyobb krumpli, de egy kruo.pl nak a tápérteke másfélszer u-g>obb mini egy tjui ojáaé. Tehát a lojáan^k
Ci-.» ht elvezeti írtezét úmerh^jlik el. Kttlcnöeen
num tanác>03 öt éven a'uii gyermekeknek tojást és
hun adni, mert a btnne ievő iec.thln ea choilu a gyermek idegrendszerére karos befolyaau Sarddió korban
fíiaicü elóvi^yazaioaak legyünk a tojás éa hus adagolóival. Egyaz&r egy heten hui vagy tojás elegendó.
Eactfk pótiftsara gondoikodjuak megfelelő zöldség ÓB
gyümölcs táp á ékról.

Április hó ll-én megnyílt
a

„Dermata" — Kozma cipőüzlet
Mercarea-Ciue—Csíkszeredán, a Vákárdzlet szeanzédségdban, I. C. Bratlanu
ucca 54. sz. alatt Nagy válaazték áll a
melyen tisztelt Mzönaég rendelkezésére

női-, férfi- és gyermek-cipőkben
a legváltozatosabb készítményekből —
előnyösen szolid árak mellett.

A „DERMATA" KÉSZÍTMÉNYEK
oreságszerte általános közkedveltségnek
•rvendBnek, mert tartósak, izléaeaea
csinosak és ami a fő kényelmesek 1
a-s
At Erdélyi Kárpát Egyesület ealkl osztályénak
— 1938 évi tara tervezete.

16. aaám.

KÜLÖNFÉLÉK.
— 96 éves találkoió. Felkérem volt o«ztálytáraalmat, akikkel aa Odorbeiu (uékelyudvarhelyl) róm.
kath. főglmaáalnmban 1918 év junlusában érettségit
tettem, bogy a 25 évea találkoaó előkóBiitéae végett
lakóhelyBket velem kőaSInl azlveakedjenak. Dr. Réxffy
Andor klr. tSrvényaaékl biró Nagyknnlzaa (Magyar
orsság).
— Teljes egy hónapig érvényesek a budapesti nemsetköil vásár utaaáit és vlsumkedveiményel. Románia valamennyi ntazásl és menetjegylrodájában árusítják már >z
> 29-én kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár vásárIgazolványalt.
április
hó r~ Az Igazolrány pontos és részletes
- .felvilágosítást
— ad mindazokról > lényeges kedvezményekről, amelyeket ebb'o
az évben élvezhetnek a vásár látogatói. A leglelentősebb ezek
között a kedvezmények között aa utazási kedvezmény, atuul v
már április hó 19-én érvénybe lép. E naptól kezdve május bó
9-ig utazhatnak a látogatók Bidapestre és onnan vissza peJIg
április hó 29-tól májas hó 19-lg, agy bogy a vásár utazási
kedvezménye végig rendelkezésükre áll. A Budapes'.l Nemzetközi Vásár utazási kedvezményével tehát akár egy teljes bóus.
plg tartózkodhatik a látogató Magyarországon. He hasomos:,
nagyjelentőségű a vtzamkedvezmény ls, amely abból áll, ho^y
a vásárlgazolvány tulajdonosa vlsnm nélkül lépheti át a hatan
és Budapesten atólag Bzerezhetl meg a vízumot, amely a vásárIgazolványok tulajdonosai részére személyenként mindössze •
p-ngő 50 fillér és e?y hónapra szóló ta tózkodásl engedélyt
jelent. — Az összes kedvezmények Igénybevételére jogosító
vásárlgazol^áoyt, amely természetesen a vásár többszöri lugyenes látogatására ls szól, bárki megszerezheti magának,
lapunk szerkesztőségében.
— A posta veiérigaigatóság ludomására hozza a nagyközönségnek, hogy a posta-telefoa-távírda használatáról szú
törvény 1 oikke értelmében aenkl nem küldhet autóbuszos
vagy más uton levelet, oeomagot, újságot, pénzt, vagy egyei,
küldeményt, osakis postán. Ezen küldemények továbbítási joga
monopolként tekintetik B akit ezek kü'désivel és torábbitásával tetten érnek, osempészként börtön és pénzbüntetéssel
sújtható
— A DénBÜgyminisztérium bélyeg éa forgalmiadó Igaz.
gatóságának anloinobil adókivető osztálya 7. számú, április l.ú
elsején kelt rendeletében ugy Intézkedik, hogy a Diesel-motorral dolgozó autókat a motorok nagysága szerint uj adókksl
rója ki, miáltal behozza azt a külömbságet, ami a 2 iejes illetékkel incgteihilt motorinát használó Diesel-motor és a 8 leiu.s
illetékkel megteili.'lt benzint használó benz n motor köz. .',
van. Az automobilok, illetve teherautók adójának emulése ttL.i'.
0S;k a D.ei 1-motorral dolgozó automobilokra vonatkozik. 4
többi autókra vonatkozólag a rendelet ugy intézkedik, hoţv
azok 1937—38 évi adóját át fogják vezetni az 19J8—39 adc
évre ls

— A haatartásl tanfolyam véget ért. A,:
Erdélyi G sdaBági Egyesület által rendezJtt nri oáztarláal tanfolyam harmadik előadássorozata e bó 10 tn
•aru t Suxu eun (Caikcoalyón. Ai elméleti és gyatorlatl tudniva ókbsn gazdag háatar ásl tanfolyam taveszi
tzuikája ezzel befejezéat nyert, de reméljük, hogy
óaaael uj anyaggal, uj keretek köaöti tovább folytaidnak rgek a kurzusok, melyeknek a S jékelyfild gazd-ie?-ló<'it«n oly fomoa azirepük van.
— Felaru vaauti kadveamény a roman
húsvéti ünnepeken. A CFR igazgatóságának •>eseménye szériát az or;odix húsvéti llanep^k alatt
óa-zea belföldi voaaiakoj féláru utazáai kedvezn é JT
lép éleibe. A ked Msméoy április 21-én ójaaaka 12 o i
tor keadődiz és 27 én éjaaaka jár le. Aa utazaat 24 óra
leforgása alatt legfeljebb egyaaer lehet meg»akitaui.
— A közhivatalok hasvéti azünete. A kóz

hivatalok buf véti aaliaete Cnlltórtöknc, áprilia ho 21- a
bbzdód k HH Bz-rdiig, aţriiis bó 27 délután 4 órág
tart. I;t említjük meg, hogy a mtniaztereinökség no2z<ijárul ahoz, miaaarint a róm. kath. v*ilisu köz Uz'-viselők, tisztek és ka oaák április 14 1es 18 között, a

húsvétifinn pak a.kaiméval menteau jenek a fi=oi&álat alél.

Mtlaaoiinl életmódjáról.
Aa alanti ujaág egyik riportere meginterjúvolta
Mu.eo.lal o asz áll&mfói, bogy mondja el eletének
azokat a esabályalt, amelyeknek nagy munkabírását
ea egaazaégót kimzönhatl Mussolini ezeket mondja:
Aa éíUüa'a főaulyát arra helyesem, bogy szinte otak

— ORVOSI HIR. Dr. Fejér Emánuel fogorvos
fogászati rendeléseit Uerourea Ciuc (Csikszerednü
Bulevardul Regele Ferdinánd 26 uzám atatt, az
emeleteu megkezdette. Rendel délelőtt 9—l-ig es
délután 4—7-ig.
_-4
— A „CSÍK" Gazdasági Szövetkezet kc/gyú
lééiről szóló részletes beszámolónk a kőzgyúleiea
riszt vett muokatirsunk elfoglaltsága miatt nem
kiezülbetett el. Miu'in a szövetkezeti mozgaiom
csikmegyei történetében fordulópontot jelentő kői
gyűlés fölött mt olvasók érdekében átsiklani nem
akartunk, a közgyűlés részletes ismertetését jövi
számunkban hozzuk.

sabbnak baagiük. 4. Ligy hálás htllgató é« bátorítsd

— Tilos a vonaton a hasaló ke; ojkedslam.
Az államvasutak Igaagatóa^ga saigoru inte<»I1JJ-HJÜ «
foganatosított azok ellen, akik a vatuton b .a-- "'
oak és hása'ókereBked*lmet Őznek. Ha mitsodMur kap
ják rajta as Illetőt, akkor elkobossák ber.etit, aöt a
jövőben nem is kaphat bérletet.
— Haláloiáaok. özv. Botár Jjaaefaé aziil. HJ.IJ
Veronika. 78 éves korában, folyó évi április hj 11-e-i
elhunyt Topiita-C.uc (Cdktaploczác). K.huiytbsn dr.
Botár Benő és dr. Boiár Adolf Ügyvédek édesanyjuk
gyáaaolják.
— Biró AidráB kereskedő. 69 éves korában, foit ó
ifi április bó 14-én meghalt Frumoisa (özipvizjr).
— ÖÍV. Koims Vincséné szil. Caáky Terji^
76 éves borában, április hó 10-en elhunyt M -C uo
(Calkaaeredibac). Zakariás lasáknéédesanyját gyá^io ja
elhunytban.
— 330 millió lej a Ulefontarsaaág nyere
sége. A romáoiai toiefontánu ai áprilia 12-eu tanon»
évi rendes közgyQléaét. A aárssámadások 8Z»rint a
vállalat 1987 évi tlaata nyeresége 880 millió 115 enr
lej volt, amiből 60 milliót oaatalékkent kioaataaak, tnij
a többit átviaaik az Idei mérleg javára.
— Elítélték a oukor-tolvaj vaauUzt. Eftimlu Conatantln Gylmeaben saolgálatol teljesítő vaeutei
ea év márclui 5 én éjjel egyik teherkocal ajtóját feltűrte és oaeaa hat Mák cukrot ellopott A csendőrség
aaonban tetten érte éa átadta aa Dgyésasécaak. Most
miatti ivl elsáriara Ítélték.

„Arztlioher VVcgwelzer*
Mainz, 1937 febr. 1.

Májas 1 Hargita-fürdő, Bagoly kő éa Kosaath-szlkla,
vezetők: Máthé József és Lőrlnoz Fereno.
Május 8. Sinmea-kő és szentlmrel büdös. Vcietők : Lódno
Fereue és Bartha Lajos.
Május 10 Edeavlz-pusztája és Három, vezetők: Máthé
József és Lőrlncz Fereno.
Május In. Menaságl bükkös
Május 22 I. Egyes-kő, II Xáutuiz-kápolna.
növényi keazton elj»b. Az slkobol fogyaaztâBt az emMájus 29 Opál-barlang, Harg'.ta-llget és Klroly. fürdő.
beri egeazaogra knro.inak tartom. N m vagyok ellenJun'us 5. 6, 7, 8 I. Egyes-kő, Gyilkos-tó és Caalhó. II
aógö a méribkUtea dohányzásnak, de sohasem iázom Szemea-kő, sz-ntimret-bUdCB. III Ur-völgye.
Junlus 12 13. I. Kormos, almáéi-barlang, Klroly. II.
erősen alkohol twtalmu italt. HivatAlOB étkezések alkalmával iázom egy kevóB bort, de a háború után Egyes-kő és Sugó-barlang.
Junlus 16. 1. Szemes-kő. II Szellő-hegy.
soha sem clgarettáatam. Tíát vagy kávét nem lasom,
némelykor hársfa teát. Tjati munkával foglalkozó em- iürdö Junlus 19. I. Bálványos-vár, Üzent Anna-tó. II. Harclta"
bereknek a mértékletes nor fogyasztása hasznos lehet
Junlus 26. L Egyes-ki. II. Széphavas.
Jnllus
3.
I
Maaaraal-osnos.
II.
Zántosz-kápolna.
„Wendepnnkt", Zürioh, 1937 ápr.
•lullus 10-16.1. Kelemen-havas Istenszéke. II. Csiosól-vár.
A Papai Tudományos Akadémiának
Jnllus 17. I. Egyes-kő, Fekete-hagymás. II. É lesvlz-p.
Jullos 24 Opálbarla' g, HtrglU-ltget, Klroly.
XI. Piui pspi által klnevesrtt 70 tagja között proJallas 31 I. Egyeskő. II. Szemes-kő ée szentlmrel-bQdös.
teatane tudósok is igen nagv Biamban saerepjlnek.
Angasztas 7- I. Egyes-kő. II. Harglta-fflrdő.
Augusztus 14, 15 I Tarkő, öoaém, Egyes-kő. II. Nagy„Eaerne Bliitter", Mflnohen, 1037 április 18.
kő-havas
Ha aa ember éjsiaka felébred
Augusztus 21 I. Harg'ta-fűrdő. II. Andráal-oenos.
Angasztns 28. Szent Aooe-tó.
és aem tud ismét elaludni, a következőt csinálja: Aa
Szeptember 4. Homorod almást-barlang.
ágytakarót dobja le magéról éB mtradjon t akarón at len
Szeptember 11. I. Egyes-kő. II. 8z4mes-kó.
mindaddig, amig kellemetlenül lehűl. Atuián takarosSzeptember 18. I Egyes-kő. II. Madarasl-?sacs.
zon n > ea amint megmelegazlk azonnal elalszik lemet.
Szeptember 25 Hargita-fürdő.
Október 2. Hatom.
Ha azért olvatuak, hogy elálmosodjunk, válaasannk
Október 9 N*gyaomIyó, menaaágl-bükkös.
ssáraaabb, nehezebb tárgyú olvasni valót A saérakoa
Október 16 I. Egyes-hó. II. Cslssól-vár.
tató regény vagy novella nem alkalmas álmositóaak
Október 23 Nagyol és Három.
,¥edley", London, 1937.
Október30 Eleiviz pusztája,Hirtelen,Atzalvány,Három.
November 6 A Haroot, 8uta.
Hat féle módja van annak,
November 13 Biemet-kó.
hogy megkedveltesd magadat aa emberekkel:
November 20. LenfOldalja éa Három.
November 27. Harom-vár.
1. Mutassfiazlnte érdeklődést a másikkal ssemben.
Deoemher 4. Harom-vár.
2. Nevese barátaágoean. 8. Tartsd saem "lőtt, hegy a
Deoember 11 L HarglU-fürdő. II. Három.
pánibnak | l t v e minden ásónál aaebbnek éa fontoDecember 1& Bsemes-kó, isentlmMl-bűdBi.

Deoemher 25, 20, 77. ij^n-kó.

Ifl. siám.
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8-lk oldd.

L A P O K

őytrgyói ţlţt

volt egyének meghallgatásából ugy neki, mint jó magamnak Is aa a bnnyomáaunk támadt, hogy ha arany nem
icaraeztényB^e' •rod.otéu.els: l a g e z o m o i u t b , losrnamerrétssó'b'b d á t u m a . is találtatott, de a barlang feltárása turisztikai szempontból o'y Idegenforgalmi lehetőségeket rejt magában,
„Aki megaláakodik, felmagasztaltatik; a'< i f^nnhé
Hiába minden.
amely reudsseras és arannyal felérő jövedelmet hozhat
i«o, megaláatatlk."
Vetkőzzetek kl a régi embBrből éa a cselekede- a tulajdonos kösblrtokosság és az egéas Tekerőpatak
J?zus, az alásatosség, a szeretet éa Jósig, a kö- teiből a öllörzítek fel abba sz újba, aki msgujuit lakósaága részére.
nyörületesség ét a világ minden szép erényének köve- a teremtöja képmásának megisle'ő hmeretre".
Igy és ilyen aaellemben Indult meg tehát a fel;5jP, vallotta ÓB hirdette oson isteni eszmét, ami az O
Megtudnék-e eat valaha cselekedni? Törtónhet- táráal monka.
éíi AHjának dicsőségére, as emberiség réBsére pedig nek-e csodák, melyek romlott emberi életünkből a lélek
Azóta állandó összeköttetésben vagyok ngy Bányai,
ütivö.' felmagasstaláB lehetett volna, A keresztényi erény. költéasetének, a hit, aa erLölca éa becBÜleteBség ma- mint dr. Balogh Ercő tanár, barlang tutató urakkal,
m!n: hitvallásnak egyik legssentebb, legmagasztosabb gaslatára emeljen?
B akik kíváncsiak ezen ssakértők véleményére azok
éí l,t°nh?z legközelebb álló Igazsága, melynek kővebármikor megtekinthetik nálam B amelyeket s a ssükÉ'etünk
lelki
éa
fizikai
nagy
komplexumai,
mlat
tővel. betartásával lenne ugy a fö'dl, mint a menyei a nagy világ egyetemes kormányzásának sarkalatos séges ntasitáaokat rendszeresen köalök a közbirtokosboldogság.
lényesői nem e fakadhatnának egy azebb, nemesebb, ság veaetőségével.
As IdőkÖBben véghez vitt mintegy 70 m. mélységű
A hitnek és vallásnak, a béke és sseretetnek ezen vallásainkban gyökeresé, magasztosabb elgondolások
úttörőjét, aa isteni eszméknek hirdetőjét, még akkor alapján, amik könnyüBserrel tudnák kidobni magukból barlang feltáráB teljeaen igazolta felfogásúakat a bara kicsinyeskedés!, gyűlölködést és ármányt, melyek langnak idegenforgalmi jelentősége szempontjából ugy
Brm értették meg, a hatalmasok.
annyira, hogy máris több Iskola és Intézet vezetősége
minden roasanak ÓB szánvedesnek okozói lehetnek.
Eteiőtt 18 századdal történt.
a közbirtokosságot affalól, hogy mikor és
Az uralmat féltők, pogány hitükben tobaódók,
Lsíz-e már öröm és béke tzen a világon, amit megkereste
milyen körülmények kösött lehetne növendékeiknek
megvetéssel, Irigységgel ás sok-sok gyűlölettel fordul- Isten adhatnB nekünk vezeklő bűnösöknek?
megtekinteni a barlangot, sőt a barlangbél kikerült
nak ellene s csakhamar akadályok toroycBultak e*en
Mert mi es a földi élet? Ht aem egy folytonoj különböző ásványoknak egyes Intésetek asványgyüjteeezra-.k elé. A farizeusok és tévelygők mindent elkö elókécz
ilel
a
halálra,
nap-nap
utáni
kózilt
des
a
temető
vu'.tek, bogy fellángoljon az ellenszenv. A hatalmi té- felé. Legyen az Plato, Arlszioteles akár Cicero elgoa- mónye réssére leendő megBsersés tárgyában 1B tettek
nekem éssrévételeket.
boly cem ismert batárt. A jóaan észt éa akaratot igábade egy bizonyos: a halai gondolata és annak
tjro kényszer alattomosan dolgozott, hogy nemsokára doláBábBo,
Ezeknek a különböző ásványoknak szakértői vegyborsalmai fogjak eBz'únkbe juttatni öntudatos lelki élem'-eialá'ja macát a halállal, 0 aa Isten ÍU Éi kő- tünk, vagy annak megtagadását.
eiemaéae éppen általam jelenleg is folyamatban van B
IÉIG''!» BZ idő, midőn Jéaus, az é latenl érzésével még
eddig boasám beérkezett véleményekkői határozolHiába mlodm külső pompa és máa vakító látBsat aa
legkedvesebb tanítványához la igy kellett szóljon: .. és
tao
megállapítható, hogy a Sugó-barlangban éa környéoi re a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. éa ragyogáa, mert ssiv es leiek nélkül semmit Bem ér. kén ha nem ls arany, de fordul elő olyan ösazeiélelU
!•; < jött a vég, a kereszténység eredetének legsso-Vagy kl meri tagadói, hogy uadoritébb a bün éa a ásvány, amelyeknek kitermelése még jelenthet aranyat
mocsok, a szép es cifra köntös alatt?..
moru^'b. legmegrázóbb dátuma a Golgothal
a kösblrtokosság réssére.
.Jaj nektek, képmutató Írástudók és farizeusok.
Harcolta, cipelie a fájda'mas keresetet, hogy köaKözvetlen tudomásból tudom, hogy a blrtokosság
ben 1 köpdöss k, arculcsapkodják, mint egy közönséges O yanok vagytok, mint a bemefezeit sirck, melyek kívül vísatősége Idáig a megszavazott Összegnek alig felét
izjpekntk
Iáit
zint
k,
beiül
azonban
telük
holtat
csont;o;oBztevő; Kereszrí feszíttette magát, hogy megváltsa
költötte el az edd>gifelt«.rá;ofcra B ast is tudom, hogy
jaival és mindenfele rothadáseal. Linz >tra igazak vagy- a veaeíÓBÓg azért bagyoit fel a továbbifeitáraui munte., » világot.
tok, di belfcő;ök csupa hamisaag és oüa"...
Bívégiz etett.
kálatokkal, mivel eiőssör megakarja baiigainl a aa^kI tenségí) megvan örökitve.
Ohl EJ ezarezer jaj, tz>k mi vagyuak. Az elet érléknek ujabbl ssakvéleményét a további feltárási
És kiontott vére meghozta-e gyümölcsét?
számtalan változata éraéavllagunk sokasága, melyek munkálatokra nésve.
Nam.
A blrtokosság vezstŐBége tehát nagy ovatosságot
lokább as Istentelenség, aa anyagiasság es a mindennapi
H < számot vetünk lelkiismeretünkkel, hacsak egyelet küzönsrgessege fels voaziaak. Többre becsüljük éa előrelátást tanuBltott eddig IB és taausit mostan ls
parányi Igazsággal méringe'jllk lelki él-tünk, n?m e a lóllakotsagot minden más szép eraasnel... Valláloaaá- az egész ügyben, ugy amint az szükséges ls egy közis
teli leknk aikoltson egv irtóztató „miért", egy borzal- gunk képmutatás, ami legfentebb csak a templomba vagyon krz stégénél.
ma' balál a keresztfán ?..
járassal merül kl.
Nagyon helytelenül cselekszik tehát mindaukl,
Tnennyolc saásaddal kéaőbb, ma esorkileocsjáamikor egy teljesen őozMlenttl, tieztán a köz érdekében
Mit
gondolsz
rólunk
Uram?
L,-net-emég
külómbhi minenyolcat irnnk.
séget tenni mi előkés a balottak között? Tudsa-e még teljesíteti akciónál Üyan és hasonló gyanúsításokkal es
Nígy idő
törődol aa embari sorssal ? L ttsa-e, hallasz-e ea tudsz-e gáncsoBkodásotksI el akarja venni már a ktzdet kezErtö caelokben, szokásainkban,
mindennapi
éle
dőiénél a vezetőségnek kedvét a további munkalatok
r
ütuben, mit vél óztunk zótaV Mi a küiönb3»g az akkori meg mindent? Lahetez-e meg továbbra is a mi élaiünk ttkintetében s egyben elhibázott doiog még oiyankor
kútforrása
?
e» mostani ember között?
Látod milyen vakmerők vagyunk? Mi, akik nap- mondani véleményt vaiamirői, mikor a munkalatok naezS*mml.
nap uián megtagadunk AB megfeledkezünk Rólad osele- ooa eredményei még CBbk ezután jeltn k zietnek.
Keraazténye'í vjgyunk V
Hogy mit bozhal a Sugó-barlang további feltárása,
sedeteinkben, ugyanakkor kepeaek vagyuak Tőled várni
Kétséges.
azt moat még tudai nsm lehet. D« bogy milyen lehutőJudások éa tévelygők vagyunk, mint solar, ugyan- a Gondviselést es aa Életet.
s»gek3t rejt magában arra a(z/e hivatkozom a „Toiuai
akkor, H aaen egy fájdalmas éa azenvedő nagy Gügotha
íme as Ember!
Világlap* folyé Ovi 12 Ikezámtban egy .Tündarl cseppbt egész világ, tele Farizeusokkal éa képmutatókkal,
Akik sohasem fogju : megérteni Istenséged magara kőbarlangot kutatnak az Alaó-B<>kk melyében* cim ai iit
min; ugyanakkor.
logságát és igéid,faktfc sooaBom lesziltk méltók Hozzád, megjelent k z'eményre, mely uţyanazt az eseményt és
1
rAz ő vére miraj uak és fiainkon *...
mert aem is akarunk.
jsleos^get tünteti fel, mint a Súgó-barlang cs^te úgy1. n.
Földrengés es döghalál, tüzesedő, vagy v zizia, annyira, hogy ha az Alsó-Blikk aln^v. z is hdlyotí Súgót
Mi vsgyuik ez a nemzedék, nmolynek mindazon
bÜ5:;' rt pu-ziu'ala, Bzsnvedale ke l Az átkos Ítélet Sodorna és Gomora megismétlődése kell, ho^y ujia írnánk, senki s m gadolaá, hogy n^m er.ól vau tzi s
amsly ckkben az. irji a ez;zó, hogy az Aisó-Bukk
ü'.e jej-de'.t 3 még mindegyre tar*, Aa c-mberis^g pa- Hczz.d terve rád eszmeijeik és kérjünk, ho^y:
uavü
Cijppkóo >ruo; feltáráaára >uár a magyar kirmany
jöjjön
el
a
Te
orsságod,
legyen
meg
a
Te
akaratod,
dig a o» mindig dacol. Iiten és BZ á t a l a feí-'pitott
is fe.figye t, sől az ezuiáai ciuakilatok már a Kormány
rt.1; egye-eraes hittel, hogy eszét veaaetten rohanjon mlkeppen a menyben, ugy itt a földön is.
Csiby Lajos. anyagi tamogatásJtval foga:k k>retz.tilvitetni
Sodorna felé.
A Calki Néplapban megjelent c kk Írójától ezután
tehát
töob óvatosságot, több tárgyilagosBágot s főként
Néhány szó magunkról.
I
több jóindulatot kívánunk és várunk.
A „Csiki L^pok* — Gyergyól élet —rovata b-:-l1 a valea-atrAmbal (tekerópataki) „Sagó"-barluig kárdeaéDr. Csibj Andor.

Hozzászólás

V.;- ifMáw',

a második évfolyamba lépett.
hes éa a „Oalkl Néplap" folyó évi IS. aaámában megjelent
Kan kika'oinb'!, n'.m eredményekről és külön„aa órem máalk oldala" oimft oikkben.
fcozí siclgilattételekról akarok beBzámolót tartani,
*
H
A „Csiki Lapok" több saámában sorozatos cikkecüLp&o kövességnek tartom azokat a tényezőket
l<
Hölgyek figyelmébe! »»
srxm.ii v.nni, amelyek a lap ÓB — Gyergyól élet — ket inam a valea-stramb&l (tek^rőpataki) nSugó -burlacgról, egyrészt, mint akiismtram ezen ügynek mic*
roT a é'etében szerepet játsaanak.
Érteaitem m t. hölgykSzönaéget, hogy elkerült
részletét s a közbirtokosság vezetőaegénelc mladen
*
M cdenek előtt, egy lelkes, önsetlen iré gárdáról den
leszerződtetnem
H
o
l
l
i
n
e
k
B
ó
b
e
r
t
clujl
nevea
egyes o téren végsetl ténykedését; másreszt, aki jelen
iáiéinak beszélni — ba volna — ame'y szellemének, voltam
hölgyfodrászt,
>kl
üzletemben
a
legkényesebb
IgéBányai János geologns tanár holyszini saemlé-ríé^e^pk legjobb termékeit adná e parányi akarás- jón ; harmadsorban
nyeknek la megfelelően áll a n. á. hfilgykSzönaág a
»
nemcsak Buyal tanár úrral,
hoz, araeiy g i r d i sátán állandó növekedésével biato- hanem a Balogh Ernőmivel
rendelkezésire.
tanár,
barlangkutatóval
ls
áliandé
sittata.. ugy a Baelleml réBst, mint újság terjedelmet levelezéat éB érimkeséBt tartok funn a „Sugóu-bi>riang H
Villany-, góa-, vas- és viaondoláláat, valas sscit mán az olvasók asámát ls.
mint minden e azekmáhox tartozó munkát apesláiia *
kérdéaében, — hivatottnak éraem magam megBBÓlalnl
S 'jnoa, nálunk es még mindig hlányslk. A nagy- ebben az ügyben, amely ugy látsalk, régi kosblrlokoBszakkipzettaiggel végez.
li<*ngu igc-rgetoBek, tervezgetések és ssólamok semmit ságl recept szerint, már kitermelte aa első személyi
• ••
áró beszed, ami csak annak Is marad éB aminek kivi- ellentétet éB gyűlölködést.
H
tnuhsD az „Ember" hiányzik I
Villsny-oadolálásak a legmedernebb
Aki ugyanis elolvaaaa a Ferencz József tekerő- H
Ut, amikor Gheorghani — Gyergyó9zentmiklós éa
marká|u vlllanygéppsl kéazfilnek.
Vidéke hílyi | S p nélkül áll, u{y goudoltuk hézagpótló pataki gasdának a Calki Néplap idezatt Beáméban megjelent
cikkét,
elBÖ
olvasásra
la
megállapíthatja,
hogy
vállalkozásunk és lessnek munkatársaink, akik
m ilettUnk lessnek, támogatni fognak s munkásságuk- az nem elfogulatlan éa tárgyilagos bírálat akar lenni
a tekeiőpatakl köabirtokoauag vagyon keaelése, da fő- k
FRIZERIA tyÜLLERáÁBOR &
kal Beglieégünkre lessnek.
leg György János, elnök müködéae felett, hanem mog- O
Qheorgbeni, Piaţa Beg. Mária 8.
<1
Hogy aaonban mégis létesünk éa hétről-hétre
koakolj hintés, főieg pedig elgancsoláaa akar
.Gyergyó"-ról la besaélhetttnk? As maradjon ami gyanueitáB,
lenni egy aaépen megindított, tisztán éa kisáróiagoaan
titkunk.
a közbirtokosság érdekében megindított akciónak.
Kiréslink aa év fordulé alkalmából mindössze
H Í R E K .
Mert miről la van asó? A tekerőpataki köabirtoCink
hanyl, a ml kedves olvasóinkhoz és híveinkhez,
f;0
— Megtörtént nValea-Str&mba (Tokeröpnteki) „Sugo"
ry tartbanak kl továbbra is mellettünk. Lsgyenek kosaág mult evi köllaégvetéaének öasaeáliltásakrr 60 oaeppkóbarlang
belsejében aa elaő fánykepfálvótel. A tiEtgiiBigtlnkre nekünk, egy két embernek, bogy kltü- ezer lejl Baavasott meg a ,Bogé*-barlang feltárására, tokzatoa „Sagó" barlang
belsejében, az úgynevezett n létrás
•ott célunk irányában fo>yUthas»uk feladatainkat. Mi melyről az a néphit járja, hogy belsejében aranyat rejt. résznél" megtörtént az elaő fényképfelvitel, moly Ízelítőt
ad
a
további
a
még
elrejtve
levő oaodáa réazetből. A felvételt
mindég arra fogunk törekedni, hogy olvasóink ssereA köabiriokoaság jeleai veaetősége — nagyon Ambraa Uhaorghenl (gyergyóaientmlklóal)
fényképészet
ké'etöt, elismerését éa támogatáaát ho^a tovább minél helyesen — legelőször la szakértőt akart meghallgatni aaltatte a a nagyon Jól «Ikerült ia kidolgozott képas levelezőjobban érdemsljük kl.
ebben as ügybon a igy hosatta le a halyssinére Bányai lapok már la kaphatók agy aa Ambraa rényképiazetnél, mint
a tekerópataki közblrtokoaaág elnökénél, György Jánoa keresA . Oysrgyói élet' rovatvszstójs. János geológus tanárt.
A helysBlol ssemle alkalmával a barlangba még kedőnél Valea-Str&mbă. — Egy levelezó-lap ára 6 lej.
— Lopáa Bloaaon. Dudu Oheorghe békáai
nem lehetet bemenni, Így tehát a ssakérlől vlsagálat
ffedvea oivaaóiaknalc, maakatirsainkasJc és
osak a barlang környékének geologlal felvételére ssorlt- lakós jelentést tett a gyilkostól csendőrérsöa, hogy a
Jó barátaiakaafc boldog és keiiamea húsvéti Aaae-koshatott Tény éa való, hagy Báual tanár ur aranyat tó köaelében levő csűréből Ismeretlen tettesek ellopták
P'kst kivin a
SsorAesstéséf.
•am taUU aa agy aapl vlaagálat alatt, aaoabaa a jelea a uéaát. A oiaadőrség beindította a nyomaiéit.
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Itt tartottam én egy hétig mlessiót. A millió, a
— Teaest A helybeli Leány Klnb tea-e*télyét
aa elsőrangú, milyen lehet a tarta'om? A aseáprilis hó 24-én, v-aárnep eate 7 órai keadettel a keret
mólyaetl
réaaban kapNm azálláat, mnllet't>m ia ura- T UTÓLÉRHETETLEN OLCSÓ ÁRAKI
Bncurestl' aaálloda termeiben tartja meg, ame.yre
dalml kertéia lakott. ÜgyeB, aglliB. flUalember Bzépen
ezúton îa felhívjuk aa érdeklődök figyelmét.
Tisz'e'oUel értesítem a mélyen tn ^ p't
a vlrághéaban, ott la gőiffltÓB van, mint a w
— A munkakamarák zzövetzóge eaoton adja dolgoalk
k'•zöngét, hogy 1938 áprilia VI tő!
a
kastélyban.
Caik negye iparoaainak tudtára, hogy a Bwllnben renAz
elFÓ
meglepetésem,
Illetve
élményem
volt,
(aaerdMól)
egy h ó n a p a l a t t
dfzandö nemaethöal Ipari kiállltáaon kl
* »tani a aaékelyföldi háziipar termékeit. Kfllónoa érdek- hogv aa elBŐ alkalommal aa ágy öasaeroppant alattam
ágy, előbb súroltak, takarítottak i m
lódéa volna a Gylkoató és környékének falpari termékei ö«Berakható
iránt melyekből a muikakamarák aaövetaége nagyobb ágyat hevt nyébe n rakták öaBae, azért történt a kaA
mennyiséget aaeretne kivinni, hogy azokat árusítani is taaatrófa.
Mindenféle rófös árut. Cipók, bör, vászon
Má*odlk meglepetéaem, hogy egyik eate eljött »
lehessen a klállitáaon. Felhívjuk aa "yen c kekkel
éa poaztó. Kalapok, sapkák, e-ny ók, harisDomnu
Pu
onsr,
meghallgatott,
majd
utána
ptt^pKtl
fozlak-ztt firyelmét, hogy termékeik kiállítása éa
nyák, kesztyűk, osipkék, mindenféle kenérTéíealtéae c?.ljából forduljanak e hó 27-ig a munka- a prefektusi igaaolvényok, illetve engedélyek után érdők, ••állagok, gombok, zsinorok, táskák,
kamarák rzivetaégóhez (Ualunea Camerelor de Munca, deklődött. Mlvnl vállá"! dolgokhoz eddig nem kellett,
legdivatosabb ridikülök, p o t o m á r o n .
hát nem volt. Uţyanla közbe jött meg egy prefekmut
Bucurat), Str. Calomflr-ncu No. 8)
Tehát, ba nem ellensége a péiz nek, hagyja a
— A aaekely babona megelóaött egy modern rendelet, bogy minden valláai öaBzejöveteihez kell envásárlását el hddlg s jöjjön el saját érdek >bea;
gsadaBági felfedeaéat, írja a SaekelyBég legújabban gedély. Az őrmester ragaszkodott a betűhöz, Igy pár
mert ilj'en olcsón nem kap árut Beho<. 2—5
magjelent aaáma, amelyben Bltay Árpádról, aa elhunyt napig atagnáltam. Saólott a telefon az Oradea (nagynyeivBBeniről van kegyeletes megemlókezóB. A csíkiak váradi) püepökséghea, saolgablróaéghoa, aaéplakl plebáTi zeettel: K E Z T T Ü KIRÁLYNŐ.
nádm^főaéaárói, ifj. Piái Elek veraei, góbéaágok a aa noahoa. Állítólag a prefektus a marglttal preturáhoa
Q B O S S B E B Q F , Ueroorea-Ciuo.
apró uj adatok töltik ki a most már havonként meg- letelefonált s engedélyt adott, ds ea még ezidelg sem
jelenő lapjaémot. A nnllókleten a SaékelyfŐld termé- jött le a bályogl őrahSa. Da az uradalom Intézője Ve
szeti kincsei éa caodáa ritkaságai" c. önálló munka aeakedett, bogy a fenti Igazság áll. valahogy belement, •
1. kötete fejeződött be, amely nem kerül könyvárusi hogy folytaaaam. Folytattam la. Borsos bltteatvérem Egy kloai (Póni) jóindulata ló eladó.
forgalomba, caak az elóflietők kapják meg. Még a kereskedő, aa ő jósága teremtette meg egyik szobájáIfj. Papp Karoly, M.-Ciuo.
1-3
tertaíomjegyzék és pontos tárgymutató jelenik meg s ban a kápolnát, buzgólkodott feleségével s Mtnclka
akkor a több mint 200 lapos terjedelmes munka késs leányával, hogy telt hásuok legyen.
Egy
majdnem
teljesen
uj
Síuger
varrógép
és
küAz ő kla cea'ádj» B a többi buzgó lelkek éneke
ii lesz. A lap ezután kétszeres terjedelemben jelenik
lönféle
bútorok
és
kiény
nélküli
.Uj
ldók'
és
oly
lelkes
volt,
fcogy
az
egeket
Is
meghatotta.
D
jlelőtt,
meg a rengeteg rendslkezéare álló anyag leközlésóre,
„Képes Krónikau évfolyamok eladók.
abban a reményben, bogy asért ls fokozottabb figye- délután, este ÖBsaejri»«ünb, bogy latén izéjét meghalliumre tarthat aaámot. A mellékleten folytatódik majd gaaauk a lelkünket 0 hozzá felemeljük. Valóságos egy
a Székelyföld természeti kincael lamertetéaének a Il-lk saiv, egy lélek, egy család lettünk vallás és fuj kükötele. TámogaBBuk eat a hiáaytpótló folyóiratot, amely- lönbség nélkül.
Szabad Időnket legkellemesebben töltöttük el.
nek minden Bora tiaitán caak a Siekelyföid éa népének iBs.rsetéBére van stánva. Megjelenik Odorheien. Gulyás Kálmán kenyéradó gazdára, a kastély tolumElőfizetése *>gv evre 100 Lai. (Tanügyiek, lelkészek,faktja, Nagy Imre voH intéző éa én, szép trióbin,
i d i l i c ,
példás egyeBBérban elszórakoztunk, közben Guyásné,
nymdijaBok 60 lejért kapjak.)
jó Mariska néni gondoskodott finom hurspn'vAlóról,
3
meg ltókáról. Saját borát te'te az a*at3lr«, K'^min
CSARNOK.
© Q & a i á H f é s
bécal apsclálls borvisévei tettük még ihatóbbá. Td'sj
L e v é l a faluból faluról.
don találmány: egy liter vízbe egy lej értékű sroia
Kedves Szerkesztő Uram!
blkurbonát kell tenni s zamatos Ízt ad B a gyomrot
M' gigérttm, illetve bejelentettem a múltkori leve- rendben tartja. Patentet kellene rá kérni B mint elnó
lemben, hogy beszámolok Bilc—Balyogon töltött Időről. rangú ásványvizet forgalomba boinl.
Bilc kis falu a Székelyhíd és Sarmaság köatl
Az Iit^n áldja aa én kedvsa környeaetjmet, hogy
vonalon. Körül-beiül 1000—1200 lakÓBa van, akik In- ottlétemet oly kedveaaé és felejthetetlenné t9tiék.
kább reformátusok, Igen gaidagok, mert ökörblalaláaaal
s y á a i ies&fe&tfi
Mit írjak még Bályogról? A kertben van egy hely,
foglalkoznak, azért Igen bölcsek, hitközönyösek, hldeg- hol fű n^m nő Boha. Legalább íz emberek ezt álllijái.
i s a k k t a
lakatoBok. Legnagyobb nevesetessége, hogy Itt van a Régebben, a háború ntán egy Díbr^czeni J. nevű földgróf Kirolyi Imre kastélya ÓB uradalma, moat Pinkása mi VB Igen kötekedő természetű volt. mindenkivel kiM. JjíBif es Gaita György herceg tuiajdona. Gyönyörű kezdett. E« a kommai alatt történt Taraai m»i?lestók
helyen feksaik a kastély, 70 hold területen, külön B fejbe vágtak s hova a frfje suiu't, ott a fű kiazáKARÁCSON/ JÁNOShelység a szemelyaetnek, ea is emeieten, 23 Bzoba van ridt s aaóta nem nő. Mint Intőjci szolgál a nép -knak:
nal, Mercurea-Oluc
ben se, mig a kastély egjik oldala két, a maalk három Emberek Baeresaétek egymást és aa egyességet.
emeletes, 25 acob.-ból áll. Mind berendezve, modern
Str. I. C. Bratianu 13.
Egv bét a faluban tele eseménnyel; örömmel éa
filrdószobaz állanak rendelkezésre, külön óra, üt, jelsl
B é l é s á r u k b a n nagy választék!
ü2 időt. Több kijárata van, fu.ő szőnyegekkel ellátva, lÚ7a). Nam bántitn meg migis, hogy eljöttem, mert
balkonok, a kastély fedélzetén Dap'htdő-terraeg. Fenyők, ldibet B embert láttam a megifm rtem. A Fz^plttkl
a—
rózaaiugaaok, virágssegélyek, szökőkút, madárdal... plebánoa urnák, Hidreva Nándor bsrácomnak köszönöm,
hogy
meghívott
a
lehetővé
tette,
hogy
a
fi
iák
életébe
El»dó
2
szoba,
konyha,
kamra, üveges veranfóldl paradicsom.
dás h'ti, me''ékh tíyiseg;k:.«l, udvarral "i kvrue'
Még megvan a gróf Károlyi Imrefiainak a „macaka- ls bepillanthattam. IstenfizeBBe meg jóBágát I
Ezcel l(-veicm vé^et ert, beaárom soraim. Sz^reBor» Cíi'iian. Mercur.is-Ciuc, Strada C-mpu
s-ztaia', olyan mint a máa gyermekeké. Mutogatják
de IiHtrcc'-ie No. —
azt a vendegaaot'át, hol gróf Tisza István meg boidog tptt(=l kösaöntöm az én drágn Viktor PZ 'tkesílő Baráálmai; aludt*. Rjg;bhen 60—70 erab.ír kapott munkát tomat óa b kedves OIVHBÓ'I P. Réthv Apollinárisz.
egc<2 év^n át, motiian á; ny&ron 9—10 muakáa dol
T J Z L E T - A T H E L Y E Z E S .
goaik, redukálni kell b acemólyzetet, mert nagy a rezbiErtesiiem Morcurra Ciuc (C.ikszer^du)
kiiltB g, M nden ugy van, ahogy gróf Karolyi elment,
T szto'ettel 4-t.ositBm a nagyéröi-inil
város éa vidéke m. t. közönaéjtét, bogy
nom vitt h1 magával semmit. Míg a c more is ott di
kör.ö'jsípot, h gy 1938 április !-vol
:
a kaaiéi)on, a kocái epületekről már lekerült.
Et íj/áleitk ia diczére válnának aok falunak, két Bzemb- férfiszabó műhelyemet áthelyeztem
fekvó epllletaor, végükön toronnyal.
a Strada I Q. Du;a 101. ouăm a>a.
1. G. Ducs 74 az. alá, Vsress Elek hszaba,
(Híjdu Áron hág), %hol a szoíiutt pouMoaian'güzdálritkán látogatják aföldl édent,inkább
ahol een án Is a legazolidahb árak msltovságg*! és ulázékenységgo' állok
njsroa löitenek el pár hónapot, máskor csak nehany
ni.gyrabeeaUlt vendégeim ranieikezélett,a IcfŢBzebb khI «lü muakákknl állok
n p a mecsek el, hogy a gazda aaeme hizlalja a jószágo'.
1—1
s«ro. fpártfogást kér tleztelett 1
tisztelt
pAitfoKÓlmnak
rendelkezésére.
Ghi..a G>örgy turceg, 45 óves, volt ezredes, preBORSODI
GÉZA
FODRÁSZ,
MERCUREA C.UC
fektus, ó ttz egyik tu:a;doDoa, amennyiben pónae fek
Kiváló tlaztolettel:
szik a vételben. Jó lelkű, nemeaBalvü ur, mindenki
pjî'-T?t:, biíCBÜli. Közkedvelt egyón, híreivel Bíróba 811.
8-3
viri d i v a t s z a l o ó .
Valódi harcm^zeki lencse v e t; őa m a g cind
0 lette lehetósé, bogy ott a kevés számú róm. kath.
Adorján Imriiiinl, Sumu tu—C^ t om •i "
2—i
híveknek mua«;oja legyen. Közel a kastélyhoz a parkban van fíieaég^nsk a Birja. Oro^i nő voit, Natalis,
aki 23 évea korában tragikuson h*lt meg. Benelor el
ta^anto'.ta a kezSyüjót a ffirdőitobában a elegett. Ide
jár ki a herceg n-poota, hogy b kegy&lotát leró-ja &
A nagyközönség figyelmébe]!.
Szántofolded ts
hU tegea hitvuatárii iránt. A bir mellett van egy rogi
gör, keietl templom 1572 bői, más faluból hozták tde s álli
cs-izmad soh se tegyen
Értoflitpin a mélyeu tiazU'1'
töltik fii, hojy megmentaék a pusztulástól. Igea szépek
közöoBég'at., hogy Morcur-'HVemeny es repedt
a az ntkepek, élénk diniek, köröskörül vannak fsatve.
Ciuo (Csíkszeredában), B Jul
A második s igaal gazda Pinkása M. József ur
A"'! s2ántolóidednek
Reg. Ferdinánd 24 sz. ala'.'
uiu útrili'rttDOft. Spanyol isidé Bzáim»zá«n, háború alatt
'sö. csiíniadnan «
kü.óa híjója éa gyárai voltak, moat itt Bt.yokon 2 ezer
a Dávid szállodával szemben
hold Euánto a gyömö caöa a 2 és fáleaer bold erdő,
vadaskert. Dobrudzsában azintin nég^eaer told föld,
ép a- t'or vittük oda munkásokat, Bukarestben palotái!
FelFBeg'i Gfrka Mara htrergnő, György buga, eivált
megnyitottam, ahol ezo
asszony, elaő urától vau egy ieánya. Együtt nyaralnak
a 69 evea Pinkása s a 42 évea hercagasjcony. I yenlid, pontos kiszolgálással éa
kor jönnek a vendigek, megtelik a sok vendégszoba:
olcsó árakkal állok a n. é.
miniszterek, katoaatibztek, prefektusok.
közönség rendelkezésire. :-:
Lígaugyobb élvezetük a vadá?sat. Kéi éa félezer
K4rem RZÍVPS pá'tfogáeu'ÍHT
v^daaiertben kb. ketezer vad van: óa, Biarva» vad
dmanó, dánvad, A kü'önlegea átint arnnfl >D, V&diuhboz haH A J N Ó D ISTVÁN.
{ Ugy a helybeli, mint a vidéki
sonlít. Még gróf Ktrolyi Imre Idejéből ia aok (tganc v»n .
.
,
höigykörönaég
tudomására
3-3
azóta la kuporodott, valami 1200 szarvas, mtfl >u agancs
hogy a m«l naptól kezdve a "lláahlrh a kor
diMBiti a saobikat, vau raktáron, köaülök a diaipéidany hozom,
t ö k ,e tí
b b P H
_
l
.
'
'
?
.
V
E
L
L
A
ÖBÖKHOLLÍMŐSITÓ
géppel
állok
a
nagyérdemű
^özőnaég
rendelkeaesér.
_
J
kb. 9—11 még a bukaresti klállitáaon la saarepelt.
K e r e s e k egy jókarban l e v ő g y e r m e k kooait.
Az uradalom féltett büazkeaége a léáilomány, t ^ J ^ J r ^ n AVn ö*1 ? S é p * legtőkéíeteiebb, a
Cim a kiadóhivatalban.
Í
Í
S
.
7
'odráznatba
v«go
mindennemű
70 darabból áll, m»Raae vidékről felkereaik, hogy lo munkát garanolával vallalok HC° Vaa áa i l .
,1,..
valtat nsmealtaék. Gyönyörű pár ló repített engem 1B
p l o r l A b - • z^luW, tükrök, tükör márvány aBztsIUi.
Baóplakra, aaép, futó kocalval. Aa la van elég, minden
ÜfiSfí *
L i t a u u t v . 40-20 körégó lámpák, kredenc már
kivitelben 18 darab.
vány lappal éB fotelek] mind jó karban. — Cim.
érdemfl hOlgykOzfineég aalvea pártfogáaát kert:
Strada Ştefan oel Mare 42.
3-3
• l e u t e n Vákát ktarnyeMátAhM, ftemiea-Olaa
Ooafora „Vlo^orUV a román gimnáziummal aaemban. -5

I

kiárusítok mindent!

Diák egyenruha szövetek!

POSZTÓGYÁRAK
KÉSZÍTMÉNYEI

Bogos Mihály
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vas-, fűszer- és festéküzletemet

