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zajos és fo'ytou ismétlődő propaOrszágőrök parancsnoka gandaVannak
mbdszerek, amelyek egyáltalában neui

méltatta Tlteaon sajtóminiszter működését.

uia.

A kölcsönös hitvesi aaoretetit állandóan ápolni
kell a háaas'á^saknak önmagukban, bogy aa soha kl
ne alndjék. B«t a valláaos élettel a a naponkénti apró
áldosatbosatalokkal, kicsiny, kedves flgyelmeaaégekkel
lehet elérni. A ez ír etet a családi élet boldogságának
hőmárőj?. A szeretet emelkedése vagy alábbhagyta
szarint « caaiádi életben beáll a nyár vagy a dermesztő hid°g. A cialádl szentély a templomnak előcsarnoka. Oít fejlődik hton népe, az O háaának közönsége. A caaládl aaoba saarzetoal cslláhoa hasonlít.
Iit la, ott is mnilia és ima naponklot feluaáll a Magaaaágbollbea, bogy onnaa aláaaálljon laton Éldáaa a
család minden tagjára. A izarsetben a a családban Is
a tagok nssaetartanak, együtt dolgosnak-fáradnak éa
együtt plb( nnok-ssérakoaoak. A aaeraetaa egyik fajtája
rendből a másikba nem léphet, kl kell egy mállott
tartania. I<y a családtagoknak Is, főleg a hltvoatáisaknak ós szülőknek. A szerzeteseknél a szeretet kapcsolja ÖBBZA a különböző falu, nyolvtf, termésaettt tagokat, ugy a hásastársAkBt la a 'z^retet füal össze. A
szeretet kepeaUt őket arra, bogy egymásért áldoaatot
boa/anak, aőt ba kell, meg ÍB haljanak. KrlBatua mondotta: Nagyobb saeretete senkinek sincs annál, miit
aki életét adja barátaiért. Lshet-e egoroaabb barátság,
mint a szerzatenek között, Ukot a lelkiség láncol öasae,
vitgy a bltvestársak köaött, kiket a megengedett érnékiseg, vórszivetaég, test saava kőt össae, melyot latsa
a háasaság tzsstaégéboo megaaentelt ?

törekszenek aria hogy elpalástolják propaganda
ciljukat. V»n azonbai más felfogás ie; az,
!
TrioSi Sidorov cl, a Straja Tárii parancs amelyik a miénk is. Az a felfogás, amely csak
noks dr. Stffitn Soimeeou tanár, N.ssa Cama- a munkát és annak értekét igyekszik emelni
rsseecu kisasszony, Jugaranu firnagy és Ioan névtelenül.
Véleményem ssei^t as a tan helyes, amely
nongorozii társaságában meglátogatta a Wilson
uccábso levő sajté- és propagandaügyi állam- propaganda tevékenységet, tényeket és tette
lickárságot. A vendégek felkeresték aa állam - ket mutathat fel.
titkárság valamennyi tagosatát. A látogatás soA Straja Tárii vezetősége által nyilvánított
rii elBÓsek Teofll Sidorovici parancsnok mon- köszönet bizonyos mértékben hízelgő ránk nézve,
dutt beszédet, aki többek között a következő- ugyanakkor azonban rátrutat arra, hogy hol
ket jelentette ki:
van szükség propagandára. Kötelességünknek
Miniszter Url
tartottuk ugy tegnap, mint ma és holnap is,
Az országör intézmény vesetói síükstgas hogy segítségére legyünk ennek a királyi kez
De k látták, hogy meglátogassák Öaöket és hogy deményezésnek. Ei kell ismernünk, hogy ez a
meleg elismerésüket és köszönetüket ftjezzAk Lirályi kezdeményezés, amelyet néhány évvel
ki Öanek és az államtitkárságnak, amelyet Ön ezelőtt merésznek moudhittak voint, nem akar
oly nagy hozzáértéssel vezet, mindazokért a mást, mine R imánia megszervezését. Ma a belső
megmozdulásokért éB tevékenységért, amelye- átalakulások és a külső veszedelmek idején,
ket az országor mozgalom érdekében kifejtett. amikor az ország a király kör» tömörül, ami
Arra kérjük öflt miniszter ur, hogy a jövő- kor a nemzeti összetartás napról-napra erősböbsn la biztosítson bennünket jóakaratú és szere- dik, az egyetlen jelszó: A Király és a Nsmzet,
Milyenek legyenek hát a háaaatáraak? Végül ea
tetteljes támogatásáról, mivel Öa ugyanugy, mint Munka és Hiti B* nem más, mint az orstság a kérdés tálal olénk farsang tdajén s vár kielégítő
mi, meg van győződve arról, hogy mindazt, őröli jelszavának a visszhangja: Hit és Munka válasara. Erre la a jé eaeot Kláráról nevezett Pater
Ábrahám aegltaégét veszem igéoybo, mint a bajadoamit a mozgalom keretében teszüak, a H*záert, aa Országért és Királyért 1
ooknál. bogy röviden éa bimorttőea megadjam a fellőtt
a Nemzetért és a Királyért cselekedjük. A maNem fejethetem be szavaimat éneikül, hogy nagyon komoly kérdésre a foleletet. Hdljuk hát fesaült
gam részérói kidolgoztam egy propaganda ter mint káboru előtti cierkéaz és mint a Svaja figyelemmel, mit mond a jé atya I
vezetet, amely remélhetőleg az öa tetszését is Tárii kitüntetettje, no fejezzem ki köszönete„Ne legyetek olyaa háaaatáraak, akiknek hatmagoyeri. Arról lenne szó, hogy ugy a bel-, met mindazoknak, akik ennek as intézménynek szoros aaersetesl ambícióik, hajlamuk és igényük vaa.
1. Vannak, okik bánamágra lépve, legelőeair ia
mint a kü;földi sajtóban is ismertté tegyük és az élén állanak, föképpeu pedg a jelenlegi
epátaágba jutnak, ámda nem a salgoru Bseneközöljük a hasznosnak vélt és reáak vonatkozó parancinoknak Teofll Sidorovici őrnagynak. Az valami
tok egyikébe, bánom inkább aaép, gazdag, Mély—
adatokai;, valamint az őfelsége által meghono öaök köszönete, amalvgt egy látogatna formá- apiUigba, ahol dalolnak, mualkál valami a lelkükben
sitott nevelési randszert. Országunkat a lelkeB jában juttattak el hozzám, ujsbb buiditás lesz ea a szent szerzetesi szabályok nem eaaek neheaflkre",
fiva'siíon kensztül kell ismertté teanUnk. — a munkára mindnyájunk résa^ra. Mindenkinek A báaasság boidog éveiben mindent könnyűnek, kell»Esek s fltu'ok külföldre távoznak és a flatai ott kell teljesít nie feladatát, tth:va a köteles mesnek találnak, végtelenül meg vaaaak elégedve,
gocdolatait ellesik, bogy meglepetéssaerfl örökorb .n kö;ött barátságok egész életen át, őszül' aég és bizalom állította. II* mindannyian telje egymás
möket szerezzenek egymásnak. A sseretet most lángol,
ték és benaíeégesek maradnak. Az Öaöktől sitjük köteJosségünket, megerősítjük az országot nincs ellenvetés, félreértés, a sseretet kohójában mlnkapott propaganda anyagot mindenüvé el foggyarióBágforgácB elég. Bár oat a nipot meg leEszel a gondolattal zárom szavaimat. Éijen dan
hetne állítani, a Bziretetben ne lenso napfogyatkosás
juk juttatni. Az ifjúság nemzetközi ünnepségein Il.-ik Károly királyi
gohal
és öjszejoveteltíinfilmeket mutatunk be, a rádió2. ,Nem sokkra aztán belépnek esek a házasim klliön órát szentelünk a különbűző orssátársak a prédikálok rendjébe, amikor ia már mindenjókkal Vftló kapcsolatok kimélyitésére. Töreőszinte tanácsok farsangra.
fele kivetni éa kifogásolni vaiót talál egyik a másikákedni fogunk arra is, hogy minél több és válIli. U oijára ho£Z*to)r fZjJok buvestaraak, kis. a ban. R ggell éa esti prt dtkéciékat tartanak egymásnak,
;jztj'oáabb nemzeti ruhákat, nembeli táncokat hásasaag boldog ki&ötöj4be beleztetek haz neiköl íz. amiknél rendesen elmarad tz áldás*. A sseretet alább
énekeket gyűjtsünk egybe, amalyeket a MjgatOkra vett-ltek a n:hóz igat és fcuyoa tehorttk aagy, a kopjca Iszol, a néma ajk megnyílik. Amit a
fanyében nam vettek éssre, mert a aaeretst
kü földre távozó fiatalok által teszünk ismer tartjátok a caaládl életet, m--rt olyanank arzltek is, meretet
b 'fedi a bűnök sokaságát, aat a beborult aaoretetnél
saját
életetekben
ttpíbit
jijáioS.
Ufyla
van.
Aa
eiet
tekké. Visszaemlékszem arra az időre, amikor mlodig nehéa és tu'.yos vo.t a hltaestára knak, mert már meglátják éa nem hagyják aaő néikül. A nap
r
gy ro.naa cserkész-különítmény utazott a stock- nemcsak öomagnkert egyedtt', hanem többért kell ön- minden szakában egymásban, ujabb éa ujabb hibákat
holmi junboreera. A svédek nagyon keveset aotlenttl dolgoanl. Igyekezni keil aa Igát ódeBéé, a fidéznék fel a ez innal kitalálják ugy, ahogy jön. Nlntekintettel ae a gyermekekre, se a ssomsaédtudták rólunk, amikor azonban fiaink bemutat terhet könnyűvé tenni. Ezt iegbiatosabban a vallás cienek
által megszentelt szeretettel lehet leghamarabb el«rci. 3ágra. Ko'.nmbusa Kristóf módjára feltaláló útra indul'i«c neazeti Uociikat, nemzeti viseleteinket és Kgymás
terhét viseljetek, mert a szeretet törő, minden nak egymás életebe, bogy az iamoretlon réaaeket felakfeúnjég meghallotta népi éoekeinket, beha eiszenved, miodant megbecaát. A házastársak elve derítsék, klkutaasák. Fürkészik, egymás saavát, moatíai kezdett érdeklődni országnak és népdnk legyen, mindig megeJézai a másikat a nem várui az dulatát, hogy belekössenek; véli hibákat valódinak
•ráüt. A határokon tul élő testvéreinkkel a leg 6 kezdését Ekkor gyöates leaa a nem fog azomoru minősítenek. Meneküljünk el ilyen családtól I Aa Ur
SIUB Bsent Pdternek aat mondta a legenda saarlnt,
bensőbb kapcsolatokat tartjuk f-jnn. E Célból ienni soha. Jobb adn<, mint kapni; nemesebb szenvedni, Jmikor
tgylk házba lépve, olt vcea .-kedesben találták
mint
máat
megbántani,
ezeket
a
komoly
kipróbált
igaa
<t rádió műsorában egy órát szentelünk azoknak t-ágokat tartsa folyton aztm előtt. 8 j á t akaratát no a kázaspárt: Fauaik Innen Péter, mert ahol veaae» román gyermekeknek, akik as ország hátá- oiőaaakolja rá élete társára, kérje ki a tanáeaát, kedoa vao, olt nincs Iatea áldása.
éin kívül élnek.
egyeatease ösaae az akaratokat a meg fogja látni, hogy
3. .Ebből a rendből aztán a emrotlanek rendfi vagyunk ragadtatva mindattól, amit as aa ő akarata győz, mert 6 Is aat akarja, amii hitves jébe lapnek, ahol könyveket oeataaak és a kanyérgond
társa akar. Aa a karikagyűrű emlékeatesae vlssaa arra fakaaatotia panaea, sirás és jajgatás és nyomor éa még
áüiuuukárságon t-'.tt látogatásunk alkalmával aa
élotnak legfontosabb pillanatára, amikor aa oltárnál
mii karjait nohtaadlk rájuk". Amikor aa asszony
mi a Straja Tárii üdvözletét hoz gyttrttt caaraltek, Így életüket ia ktcaerahek, ogymáa- sok
zifogy a aaéoól, nem kap alkalmu hibát a férjében,
<*i öinek és biztosak vagyunk abban, hogy nak ajánlották a miként a gyürü kerek, nlnca vage, ito^y aat ara orra alá döraaölje, megjelenik szemében
ttmdüunyiuaknsk a .Hit és Munka az Ország-ugy aa egymáa Irántiflgyelmaa, türelmes, megbocsajté a teheiotienség jele, a könny, igy próbál erőt venni
aaorotoutok aem zzabad, bogy vage legyen. Ná tegyen aa emberen. Sajnos, oa már nem haaanál. A aaerotot
os u Királyén" a jelszava.
olyaamlt, amivel társának fájdalmat okoanv; vagy ami idősaakában elég voit, ha aa nra látta ót eléraékeTeofii Sidorovici parancsnok szavaira Bugen saját
magának faja», ha aat as élete párja mtgitona.
azonnal vigasztalta, faggatta: mi baj van
Titeanu sajtó és propagandaügyi miniszter a A farsang ae hoaza kl egyiket se a socraből, a rendes ayüloi,
asssony, caak airol ne lásaaiak; most a könny férjét
kerékvágásból. Nam aaert válasatották egymást és oem hatja meg. Bőt megfáaltja. Ilyen lolkl állapotban
következőkben válaszolt:
körűitek össze, bogy külön szórakozzanak, töíiaék kelle- aB embernek nincs munkakedve, tehát Igy keresete
Őszintén megvallom, hogy mélyen meghi- mesen
aa időt,- hansm ha együtt vannak a fájdalom
aa asfzanyt nem fogja a dolog, mlod9B ssépen
nt a S raja Tárii toljes vezérkarának látoga- idején, oaaioikodnak a szomorúságban, ugy legyenek sem,
aimarad, ciak fekete saárnyalval köaoledik a rémes
ssa, éián ennek a királyi kezdeményezésnek „gyUtt a boldogság óráiban ia éa együtt oaatoskodja ayomor, cinci kenyér, nincs fa, nincs rnha. A férfit a
aagyrahivatott parancsnokával. Eljött, hogy oak aa örömben. Ba aa igaaaágl Egyik ae rövidtut> randes n.untahelyérői olbocBátják. Miért? Mert al^^
k
o«önetét fejesze ki ásókért a szolgálatokért, moc a másikat. Cuk annyi boidogaatra aBasslthaiok «eretel. Aaoi hiányaik Iiten áldáaa, caőatől jSnnok
a másiktól, amennyit én adok neU. Poloant keU min- a bajot.
amelyeket tettünk, amelyekről mi nem szere- dent,
bui-örömet, bajt-aaoroncaet Caak a kölcaönös
4. „Ebből a szaraaetből néha egyházunktól |óvá
Jnk sokat beszélni. A hallgatás előkelősége 'gaziág alapjan állhat fönn a családi élet. Aa igazi aem hagyott
egyik rondbo jutnak, tudniillik afl tgelláa'snyegében a propaganda tevékenységének leg- aaeroUt itt Is segítségre alet, mort a aaeniet nem «ok vagyis máskép aa oetorotók rendjébe, amelybaa
irinkedik,
megadja
másnak,
ami
aa
övé,
nem
haragPGQ'osabban körvonalazott felfogása. Kétfele
lókdéaéssol ás Ütlogoléssoi ntasltjik roadro egymást".
ul". A aaeretst kepas a tüaol eloltani, a viaok wka- Mikor
ProP»gauda módsaer van éa minden országban lágát
már egymás iránt eihldegtlaok, ogymásranaaak,
megállítani, bogy a boldogságot aem romboljatöaömböaők
ogymáaoal saemboa, aőt magntáilák agybeknek a propaganda szolgálatoknak a vezetői
e
mást. Bgymiahoa kősoladaok, assritogy aiat régoa a
«yóm stiluit Vittek be » propagandába.

C8IKI

öttel.

LAPOK

8. Mám.

A mult hét.

Meretet Jelével Hasöntsék egymást, hanem hegy tettel
Ids Írnak egy pir adatot a viaagálat eredményéis klfe|ezzik gyűlöletüket Balgaaolédlk a legjobbak ből. 8iával János Ferenc M;naaágon 1911-beu mogromlása a legrettenetesebb, • fzsratet gyBlBletté válik. íBŰIetoll Szolga sors Jutott oBstályréaaeül. BlsaegődStt
Az Erdélyi Gazdasági Egylet 11)38—3«. telin 133
Amikor a art nm elég éles ée erői gyalázatak Ufo- a helybeli Barbat cAgbea. Egyldelg azolgált Aa értel- erdélyi magyar talnbau rendezett téli gazda-tsnrolyamnkat.
Jeaéaére, ami a késbe kerti, as lepttl a másik fejéhea, men, Igyes fla kitanulta as autóvezetést. Soffőc lati Szombaton i s vasárnap 32 magyar gazda vizaţizott t
a kéz ökölbe non!, hogy lesnjtsoo aa egykor dédel-I>t hagyta a klavárost. Braasőba került Nagyobb vároo, Brassó melletti Hosszufaluban, a hiromszékmegyei Xagy.
getett s hős aasretett saemélyre. A nő hátán a kék nagyobb lehetőségek. János Ferenc magára talált. Ott borosnyö is Nyújtód községekben. Dr. S z ű z Pál, az Erdélyi
foltok jelalk, hogy a fér], a teremtés koronája helyben kérdett előíaör munkába. Bitöréseket követett el már Gazdasági Egylet elnöke mindhárom községtien napy beBzé.
hagyta aa asBsoayt a a férfi össaekarmoláaaott arca 1982-bsn a sersosll poaatógyárban. máa helyeken. det tartott s ennek keretében ismertette a közelmúlt poli.
mutatja a feleség saorgoa női kéaimuakáját. Hiába, B fogták éa 4 évi börtönre itél*ék. Büntetését a nagy- tikai eseményeit.
hoan*a.Krlsatu* eltávoalk, ott a sátán uralkodik.
enyedl fogyháaban töltötte.
Nemrégiben — mondotta a többi között Szász Pál —
öl éa fél évig volt Jánoa Ferenc a nagveoyedl rendelettörvény jelent meg, amely az eddigi népképviseleti
5. ,H» már egy kla ideig ebben la voltak, akkor
tovább mennek éa a kartauaiai; rendjébe lépnek át; fegyhás lakója. Ugy veendő ea aa idő a Jánoa Forenc rendszert uj slspokra helyezi. A toglalkoziBÍ ágak választItt étkezéa Ideje alatt csend nralkodta, semmit som életében, mint valami nagy továbbképző tanfolyam. A ják meg ezentnl azokat s polgárokat, akik szakmni, köz.
besaél az ember egymással, mindegyik a maga cellá- fegyháaban a „szakma* legkitűnőbb kiválóságaival IB- igazgatási éa parlamenti vonatkozásban érdekeiknek bzojába vonul utána". A gyUlŐlat kead tetőfokra Jntnl, as memdett Buze. fii müviaae lett a mesterségnek. szólóivá válnak. A törvény azeriut caak azok élhetnek kiie.óbbi bangoaaégot a noma hallgatás váltja fel. Bár Sokat tanult, tapasztalatot gyűjtött a mesterség vénei- lönhözfl jogaikkal, csak azok lehetnek választók ís vál^t.
megfordítva lett volna, akkor nem mérgoaodik ide a től. Ba amikor öt OB fel év után kikerült, ugy jelent hatók, akik a Nemzeti Újjászületés Arcvonalának tr.ţj<j. ^
bolyáét Hiat teljes Idegenek Unok aa asztal mellett, kasett a piacon, mint a kaaaaa-fnráa legügyesebb spe- romániai magyar gazdatirsadslom, de sz egész magvst^
részt kiván venni az ország életének irányításában
,
talán még a gyermek tartja iaaae őket vékony szállal cialistája.
nemzeti épitó munkában. Komolytalan lett voloa. ha a ur.
Egy idő óta a közönség
la
érezte
és
tndta
ost
a
vagy aa érdek, mert nsm tudnak elhelyezkedői, ainca
1
egyszerűen jogfeladást eeinil és kijel«oli, ho(y
megoldáa éa kllátáa máakéat, a vlaaony rém fesaült. „kösMett-gyarepodáat* , amely egéaaen amerikal-lzü gyarsíg
nem él törvényadta jogéival. Azt hiszem, nincs sorainkon
tempóban
kezdett
munkához.
Jtaos
Farenca
aa
IndaKét haláloa ellenségként foglalnak helyet egymással
olyan józsntejU ember, aki ilyesmire csak gondolraamben, vájjon mit forralnak agyukbao, talán miként láahoa ssükaégea 60 oaer lef- tökét a brasaól Tallmaan egyetlen
hatott volna. Éppen ezért megbeszéléseket folytattunk $ >
ártsanak, egymásnak, hogyan álljanak boaaaut egy- cég kasszájából fúrta kölcsön. Azután egymásután kö- napokban
Bucurestiben alá ia irtuk azt az f^yp-zmínyt.
máson. E-vágy nélkttl veaalk magukhoa a kedvetlenül vetkoatek a iikereHebhnál-alkeraaebb váHalkoaáeotr. A amely a románisi
magyarságnak a Nemzeti Uijá«zttl«tl9
Süaaocsapott iaetlon ételt, alig várják, hogy ssabadul- brassói Scblaodt cég 80 eg-r lej, Z -rneat 30 ezer lej, Arcvonalába való belépését
szabályozza. A in»gálla|.i(|án
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aaohogy a csendben és magányban a földúlt kedély
Miklós, gróf Betbl*-n György, dr. Gyárfis Elemér és én. E>.
hullámok lecsillapodnának s a szenvedélyeket lefekea- rencsoa vallalataihan
a megállapodás koinnlv haledást jelent a kise'-b^-'ei kéii]£s
Bevallotta még a nagyboromyói községi pénztár- rendezése
betaék, baaem kt-kl rohan a maga ntjára: as asssoay
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köeőt jobban feihaseák aa nra allén, nom hogy lefegyvekara lesz 9 a legfelső tanácsokban 11 taggal krpvis- luii
reznek, telő betaélik a fejét, hogy ne hagyd magad, aág psciétjét éa nsvet változtatott. Eitöt kezdve Bede magát. A kormány engedélyezte a magyar n'-pi k;;f'iss<p
mert nálad vaa aa Igazaág. Pedig egyiknél ainca aa Károly néven jelentkeaett a világ előtt és uj életet szerv megalakitisit i s ezáltal elismerte, hogv a r-iniíniai
Igazság. A félj rohan a korcsmába bufolojtóre, ez még kezdett.
magyarság közössége etnikai egységet alkot. Ilyenformán
Uj élet — uj munkaterület. János Ferenc átlépett megszületik az országos jellegű átfogó magyar népi sz«r.
kisebb ro*az, mintha menne a pétaaaaooyhoa boldogsága
határon
éa
Magyarországon
tűnik
fel.
Dabreczoo,
pótlékra. 0.1 a féiflianaaág ugratja ami emberünket
vezet, amely felöleli népi életünk valamennyi kénllsi'r n
vagy Itt a rlváliafeleség Izgat a voit boldogsága útjába Szeged éa BikAscaaba rendőrségei üldörnl ketdték éa annak irinyitója lesz. Természetes, hogy ez alkalommal
a Batllőföld la vonzotta. Haz« jött.
állá asaaony allén.
számos fontos kérdést is megtárgyaltunk és a kormány
Ami aaután történt caak annyi, hogy ismét fel- garanciát vállalt arra, hogy kötelezettségeinek eleget teez.
0. .Végül la a remeték vagy a magányba vonultak rendjébe lépnek, amennyiben a fdrfi ide, a nőélénkült az njs^gok betörési rovata AB a rendőrségek
— Vaida-Voevod Sándor királyi tanácsos, a Curentul
amoda költöalk". Nincs máa megoldás. Ha iaznlnl kezd munka alkalma 1B meggyarapodott. Bautáni időr* esnek
a szeretet kapcsa, ugy egéssan szatasik. A réasásBzioü a báromezékmogyel adóblvate'ck Irassaálban történt cimü fővárosi lap fennállásának 12-ik évfordulója nlk-lmiviráglácc, msly kezdetnek ksidetén összekötötte B nagy pu-ztit isok és afcravaél OFA főpjnatárán végre- búi tartott diszvsesorán nagy b°sz>5d*;t mondott. A l 'szfd
számos érdekes bijelrntést tartslmaz. Mindenek iljit VíIiU
ösaaetartoUa a hássaiársakat, moit izétesakad, széthull, baj'ott sikeres (rútét.
Mitd zeknek s réastateü mo-t bonyolitja nagy igyekezett rámutatni a „numerusz valehihn.sz" és a I In mán
bogy ezután külön-külön mindegyiknek lelkén éa életében Bu.yoa vas-rablánccá legyen. Miit hova mennek? eréllyel a nyomoaáB. Nagv erőf9Esltö8ekk«>l tgyskezik front munkájára, «mely ma a „Nemzeti L'jjásziii'téii ArcA férfi máa nőhöz, a nő máa feiflhes. D« aa nem aaa« klháraozul belőle mirdan fittals-'ga dacára oívm viha- vonalának" cime alatt kiteljesült. Vaida iainítelt-o 1-sziibad. MáB feleségét, más férjét bírál nincs senkinek se ros murának teljes képét. — m JtnoB Forare, a geztn és hitet tett a n&ciooalizmusa mellett. Amint monmegengedve. Ha elválsz, egyedül kell hltvaatáraad saimpatikus BTOU Igazán szépnek mondhatófi -tal »r>er- dotta — igenis nácionálisták vagyunk. Ez a7.i>i:l>ar.
haialáig raboskodni, előbb nem BBaklthatod el magadat mek-ember nţy UI a csesdőrség vallató székében, jelent szembe helyezkedést a demokrata állsmokkal. Ha a
demokratikus Franciaország és a hitlerista X^iiKtt rsz^
tőla. Amit hton összekötött, ember ne valattaza széli mintha ő voiaa a vi ág el^ő BZ&ETU áriatlat S>ga,
megengedhetik maguknak, bogy jó viszonyban éljenek, miéit
— hangáik a leghatalmasabb parancs onnan falülről.
oe iehetna neküok ia azt mondani: ragaszkodunk FrrnüMég ha meguBjak egymást, akkor sem ? Egyáltalában
országhoz, de csodáljak Hitlert i s Mussolinit — mondotta
nem sammltele aaln alatt. A aacretet, még ha gyűlötöbbek között Vaida Sándor.
letté válik ia, nem aaünlk meg, a vlaeic sokasága nem
Történeti és raeiooáüs jogúba visszaoltja kl. Ne csodálkozzunk efelett I Ba a dolgok éaa
— A mult hét egyik legnagyobb eseménye a tpanyl
helyezzük as auarkiától éa bomlástól feaaarü kövotkeaéso. Btőbb jött a lelkek elválása, utána
harcterekre esik. A felkelő csapatok január 2(i-áa b-vonulJön a testek aaácváláaa. Btőiaör bonsőleg szakadtak el
nyegetett államot.
tak Barcelonába, Katalania tóvárosiba. Ezzel a ffiiroi
egymástél, mébb külsőleg. M»t ahol ssaratet nincs,
polgárháború a betej-zés utolsó fejezetéhez érkezett í< -gí»z
ott haiálban vannak aa olettaraak. Ki aa oka ennek a
Spanyolország elfoglalása már caak rövid idő kérdése khtL
Gondolatok.
*«3retüt-kimu\áanak, boldogság-halálnak ? Iiten? Nam,
A spanyol eseinénj-ek következtében éléuk tnvékenj
észA
nagy
Bzellemek
aai-azem*
ugyancsak
:
0 boldogságra teremtette az embaraket. A férj vagy
milyen bele látott az élet éa emberi sorsok r«j- lelhető Ugy az augol, mint a francia h&ditio:ta ié=zíiti .
az assaony? Mindakettő, egyik tlaeaktlanc, a másik
amelyek
erős
rajokat
vonnak
öasze
a
Földközi-tüi.getvü.
telmeibe. Életszemlélet éa élettapasztalat közben
egy hljján hu is, egyik aem különb a másiknál, kvittek
— Január 25-én RibliHutrop birodalmi kUIil/eymttiiüz*•r
támadt gondolataik nemcsak biztató ténnyel vimind a ketten. Amit keroatek, maglelték, öjmagukat
lágítják meg a sora utveactfiit, hanem a leg- Varaóbs utazott, hogy visszaadja B«ck lengjel kiilü^'vikeresték, önmagukat megtalá ták. öazéa vesotle mindalkalmasabbak arra, hogy előre vigyenek min- nissternek nemrégiben tett németországi látogatását ra m.gkettőt báaaoaág oiőit, alatt a atáa s most boldogok
ket a nemes életböleseeég magasságokba iveiö ujitsák a bevált német—lengyel egyezményt.
kellene, hogy legyenek. Vájjon valóban boldogok-e ?
ntján.
Gondolod, hogy akik aa Iiton oltáránál egymásnak
— Ezek a napok ismét a diplomáciai utazások j e l Hit és vallás.
örök hüaagot esküdtek, egymást megunva hűtlenül elben állanak. Ciauo olasz külügyminiszter alig érkéz-ti basa
hagyták-, egyik ment jobbra, a másik balra, elváltak,
11« az Isteni Gondviselés működését hisszük az a. n. a jugoszláviai vadászatokról, amint most megerősi:ik C'iar.o
gondolod, hogy a Mennyben találkoznak? Nambiiaom, nagy dolgokban, melyek nemzetek vagy az egész emberi grófot január 28-ra Berlinbe várják. Ez alkalommal » l'-lJ-

Ralea Mihály miniszter:

nem jólétére befolyást gyakorolnak: nincs semmi ok, melyirt
benue saját létünk intézésiben kétkedhetnénk. Azon lényhez
*
*
mirve, mely e mindenséget teremté i s töntartj», • földgömb
*
Farjang idején elmondtam a fájó, nagy lgaasigo- s u eayes embersziv egyaránt parányi; s as a gondolat,
kat, ósainto tanácsaimat. Hajadonok, ifjak, háaaatáraak, hogy mind e milliónyi égi testnak, melyeket egünkön látnak,
értsétek meg szavamat, tartsátok meg tanácsaimat, ntjit egy éaz jelölte k i : gyön/t-t «Iminknek i p oly mrgmart ctak Igy leh-luk risiaael o rövid nagyböjti éle- (oggatatlan, mint hogy saját ujaink fölött egy mindenható
tűn* ntáo aa örJfc farsangnak I Ugy legyanl Adja Iiten I Lény jósága Őrködik. Az isteni Gondviselést vagy tagadnunk kell mindenben vagy mindnnbnn ismwnttok. Mivel s
(Vége.)
P. Ritby Apollioirin.
tagadás ellenkezik a jÓ7.a> ésszel, tehát mindenben el kell
fogadnunk.

mart egyik sem jnt a Mennybe.

A cabzerelalralidétereüsiyes fyfca.

A vallásnak legnagyobb megvetöi nem győzik ismé-

M;ndan körülmény arra mutat, bogy a cslkísars- telni, mennyire aztthai^ea az a népn-ife; nekem pedig ugy
dil cssndőraég olfogta aa nsébbl hénapjk nagy betti> látszik, bogy a vallás azoknak, akik s nép fölött uralkodrabnak irányítóját éa legfőbb érteim; szerzőjét. A nak, még szükségesebb. MeutÓl tágabbra terjed valakire
caikmsgyet ciendőraaárny őriajtében mir lakatt alatt nézve a fizikai lehetőség* köre, annál több szüksége van
al a pjoasaeitrények réme, aa egásaoa n?mzetki)al arra, hogy akarata erkölcsi korlátok által szoritassik meg.
veszadelemig fejíőditt válla koaáí, amely ez e'mali Abszolút uralkodó, ki mindent tehet, amit akar s azt hísr.i,
hónapa* Idején olyan nagy aránvu betörésedet követett bogy mindent akarhat, ami eazébe jut — szörnyeteggé válik,
el Erdély legkülönbözőbb területén.
akár egyes, akár többség legyen, akár Nirának, akár konA nyomoaáa aaálal Caikmegyéb) vezettek. Már ventnek nsvazzik.
régóta megfl jjfctéB alatt tartották a vármegyét éa végül
ls jannár 24-ao a nemastl ünaep alkalmával a esikEppan kitllnö embereknek szükséges a vallás lsgaaeredal panaűgylgasgitóság e'6u Juga Marin caendór- inkább, mert öii irszik igazin emberi elmiobnek szttk korőrmeaterfigyelmes lett egy csikBomiyéi János F.ronc látait.
nevű aoffórre, aki 1937-b»s saabaduit kt aa enyedl
fogháaból. As őrmester gyaanjái köaölte az Bont piégen
Vallásos kételyeinknek legtöbb oka azon határtalan
levő Badaleseu ueadórótnagygyal éa Bratoaeo c-;eed6r- bizodalom, mellyel saját sszBak koiUUaa hatalma a csalaaázadoaokkal, aUk aaoanal iaténkedtek a gyanuaaa batatlsaséga iránt viseltetünk. H« a tudományban tovább
viselkedőfiatalember letartóztatása Iránt.
haladva, elménk szük korlátait ismerni tanultak n korlátlan
Aa egéaaoafiatal, alig 29 éve», Igen csinos klné- önbizodatmunk elenyészik: akkor kedélyünk szttksige viaaa-

közi tengeri is a keletnrópai helyzetet beszélik ni'^.
— A kinai kormányzó párt, a Kuomiutang kó'i'o^ti
bizottságának ötödik teljes ülésszakát csütörtökön némították. AZ elnöki megnyitó után maga Cs*ug-Káj-s<-k tiUnnok is nagy beszédet tartott. Kijelentette, hogy rl~ik«Z'ü
az a pillanat, amikor Kina a végső győzelem kiUúmai
megkezdheti a támadó hadjáratot a betört j«pán baJ-'iők
ellen.
— A „Messagero" belgrádi b>rt közöl, siif-U- <?zeriat
Pál jugoszláv kormányzó-herceg a tavasszal mt-£-á'.v|P'i>
Olaszországot, mint • római kormány vendége.
— A lmouraati rendőrség v-^zedalmee terwri»t« «-rvezkeilést lsplez-itt le, amelynek az volt a célj:.. Iiogr a
fővároBÍ középülutek sllen merényletet kövessen el. .A reniiörség nagy letai tóztatásokat eszközölt. Az egyik l>'l<u'-óz>*tott, Dumitrescu Nicolae lőhaduagy, felakasztotta tnag*;-

A marosvásárhelyi (targa-muresi) kereskedelmi ós iparkamara közlemenyei.
— No. 188—1939. Aa érdekelt * xpertőriit tudómáaára horznk, hogv a kérósek éí .Cb>
c: beadáa<na<c hitárid«]e megbo' z^bbltteto't f:;i 4vé j^aít
hó 31 lg be*á-<Veg —A i-érís^is aj!»n 7 . r' U d 1
kösvetleniil a Direcţia Organizării gl ricuríj" ii x.rrtu'ul, Buinr-jati, Cilea V.ctorlel Nn. 100 Ch-- líooar ok
aa Iparkamarádéi kapbitók.
— No. 173— 1939 A Kwsk. és l?a-i-a<rik
Siövotaégéuk értfBlt^se alepián közö'jük ae érdekelt
U^kereBkedőkkcl. bo«y mladicok a kereskedői, kik
Hatot árulnak, kivétel nélkttl kötelesek a voo»ú«*
törvény 9 art alapján „reglatrn apeclah* v^satol, "
aa Intéak déa megjelent aa 1988 d"cember 23-1-1299aa. Man. Oftdalban, módoaitva ss 1988 autuaatcs 6-lki

(Eötvös).
aéaü éa atléta tenaetttfinaak Brateacn cMndórsaáa»- vezst a Talliaosai^hoz.
doa kosdto meg a kthallgatéoát. A caeadőrtiaat aagyaaatfl nyomoaé felkéaatttaégébaa percről percre bomlik
A vallásos népek, föltive| hogy müveitek éa nsm ela János Fcraao Malajatnma. Egészea fantats ikns logultak, ezek az igazi erőteljes népek. Vallástalaa és ermáiottt as • aaatsf, amelyet oa a Mjnaságoo ssülo- köleetsiea eabarskkal sehol semmin sem msgyibak.
tott ogjaoazű taaéáy aacfMott.
(Proháaaka). 8816 ia. Daorot Ragai agyas intésksdéssit.
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A Gyilkos-tónál minden csendes...
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ralnőv állandósítani, annál is l .:- átb, mlvul a tó .'üaidó
jelegű téli életet rsereto iss m jvalósitonl.
L ( b í t . , téli sportslelet állandóaltail • világhírű Iánál ?
Mint ártesüitem, a borcío j ^z ivetség i-lnöl e. DraMit aoedaeak az Illetéketek 7
gomlr S'.lvlu klsebbí^gl mlri«-»r j d'. S imodi I tváa
Gyergyóasentmlklós, január 18. alelnök a terv megválóáltasához tozzá is jítuli-ú
AQyilkoi-tó olyan erdélyi nevezetesség ihol télen,
A versenyek megrendezését f» ko'csolyn-pgyl't
«K nyáron, a természet csodáit egybefogó vulkánikus vállaloá, amit Időről-időre e kolozsvári l'ö'piitt*) egybevagy a vlrágnyiláa minden ssépségét • gyönyörü- hangzóan készítene alő. A vároB részéről történt segít
piy'zerre érezzük aa elmúlás fajdalmával. Ez a Bég, moly nagyban hoszájárul a megvalósithatásáhos
f.ra"*«ca kürayezet, a iportoláara kimagasló t e r p vél- mindenesetre nagy IdkéBt ad as egylet munkájának,
.L ti mindig éa irányította a sportkörök érdeslódó- melynok egyik éa legfontosab feladata a versenylók
. Gviltostó felé, aminek eredményeképp »e oraaá- elhclyezóce éB ellátása lenne a versenyek tartama alatt.
— A város rászóró történt megblsatásom, raeiy
iorc? olyézó szövetség Itt rtndezte meg Rimánla
B'erln* én vizísa^m 1i> a m-gH>,z'iléa?k»t éa küssHti
^938 évi műkorcsolyáié bajnokságát ls.
Aaldén azonban feltűnő lanybu'is ész'e'beiő.dncira hogy alkalmsa idó van és kedvező lentasásl lehe-

megá l .podáít aa Illetékesekkel, késaséggel vállaltam
ei v»g«em annál la Inkább, mivel ebben a munkámban
«vamciak Itthon, d« Idegenben is hathatőa sogitókre áa
b rátoVr» találtam. Most várom korcaolya-saövotaég
*ml ba kedvező lesz, ugy mária kéllek vagyunk a verseny beindítására.
Eldig f* n ilatkoaatnk, melyben a vlsshang egy
•a ngytnas. A gyilkos tol panzlÓBOk határosott érdeke,

bogy állandó lellegü téli sport legyen a tónál, tehát
áldosatokat Is koll hoznlok.

B mivel minden panziós a Cllmatlkua-blaottságnak
és a városnak adóalk, tehát a CIlmatikuB-blsottságnak
és a városnak 1B adni kell, ha a fejlődést biztosítani
akarja.
Ctiby Lajoi.

liiég (60 Fzázalék)

Eaael kapcsolatban folytattunk beszélgetés' Qyer,tón"n m'tlóa fport és a Gyilkos-tóért nggódó, még
rájongani tudó, komoly közéleti féifiaival, akik n követktii6tb;n válaszoltak ?
Jfit mond a po/gérmottor ?
Saban

Alexandra, a város Idelglsnai polgármestere,

,Kiini-- iiua bizottság elnöke, a következőket mondotta:
— Idcg°n forgalmunk aa Idén gyengének nuíatkoslk. Azoobi-n kFp'unk már msgkereséat a „Fíd-rsla

KneippiiFmncfe

Siiicc»! dtf Patinájától, Ka'ozsvárró*. Az idun Is a

iiyi.to9-'6í;ál akarjál: megrendezni — az oraxágo* korc . 0 lj S b aj'.oifâgot megelőző — úgynevezett selejieső
o I
A
n
/
/
már*éses í>et, amit ál Un dó dl «ani is szeretnének.
— ö. jJi.mei fogad>nk as ejántatoL Költségekre
12 (2)r IfjS mii*«jégp-alya frnctr.rtására és rendeséé?
0 jaira kli an 4000 lejt í-Zivas>nnk meg. Dr. Makkavt
•érttik és blz'Uí meg a korcsolyaasövetséggel leendő
l-.Tileaésrfi
s most várjnk a választ. Ami, ha kedverő
lesa, a ,:portlietf»" még ebben a hónapban megrenm u m m m p i t
drzzlk. A vvrseoyt a korcsolynegyiet vésetné le, term&jii-ben a város és a Kilma.ikns-b iot:iág legmeBs— A Kath Oltaregylot Ua-eatjo. A rám.
-i oimsDű támogatása m illett. A verser.y Időpontja
katb. 0.táregylet folyo hú 22 en, vasárnap tartotta meg
izio'én a választól függ.
I r t a : Dr. Kányák Ernő.
ta*-(Btjét a „Dada" ttrm ibon. A különben rendes
Dr. Ctiky Jino*,
míre'.U helyaa.-cek «zooban HzQtrcek b'aonyultak a hatalMost,
amikor
a
kormáay
igárf-teii
ts'.t
a
kisebb
a K-3RC3OLY?-3NYÍIST ELOÖ^E ezeket mondotta:
Kégek jogos kövatolóai ín b telje: it^B^re, nem érdi.kte mas töm»g részire ugy, hogy Igen sokan el Is távolMIDI a Gy. 8. E. egjlk alosztálya * nnnak vese- 1*0 mindnyájunk köz ud-itábn b^iAltsni azt, hogy i iak. A tea est megrendeaéBét éa bevezetését aa Oitáriüje, de trint msgánembsr le, a Gyilkos-tó fejlesztése, msgyarojnah n^pegé^s^gl^gyt probi' mái is vannak és egylet vea6tőaége végezte mlndoiki megelégedeaáro,
oiggyb, birssé tét»l9 munkájában eddig
ls kivettem a etsk sürgős megoldásra várcatr.
ak;k exuton ls hálás kö'sönetet mondanak mlndasoknak,
rari; a eiuiáu is azt fogom teanl. H jbAr vannak —
; 8
akik a tea-estéiy fényes anyegl ás erkőical alkeréhea
F^luai
magyar
népDsk
eg:tz«<<{;'
8J
mindnyájunk
aem annjlra — elszomorító, mint bo«szan»ó dolgok,
munkájukkal, adományaikkal éa réaavátelttkel hoaaásauor » váilait muaáa kivételében mindig egyedül szent Ugye 1
járaltak.
N-pünk
ember
és
crőt^rtalrka
fogytán
van.
A
maradok.
— Haláloaás. Buslig Péter caltmadla-meoter
fa'u általánsa színvonala az u'.ót b! ^vtlc díkben nemA ósuk téli sporiră taendő beállítását dr. Somod! hogy emelkedett volrs, hí-nim mudiokább sülyi'dt fo'yó hó 23-án, 84 éves korábaa elhunyt GyergyéoaentANDRÁS VEZESS.» ^B CZ okkor már oraaágoB bajookkal, As uj kórmányhatalcm n román fö d Messtá«a céljá mlkióson. Temetése 26-én délután ment végbe a 0 « .
Hjtoüí Baiárai még 1930 ban megkentük.
bél valósügoB egéFitégUgvi b>djáru«ot indito!t. Aa oly Kath Ez -rtartás szerint. Aa elhunyt igen ériékea tagja
Eskcr vo^tek részi n Bika—Bojakl-pár, a 10-sseres rövid Idő alatt elért eredminy mlcd^cnel többet beBaél. volt as iparos táraid alomnak. Sokáig volt aa IpartesortíÁ^oa bajnok )k ls.
A magyar faíu Igep. b< tcg. m>rt a feluvunka tület és a betegaflgélyző péeatárnoka. Jósán, munkásMîgi'li puaet nyert, hogy a tó 86—40 cm. jégrétege er dn^nyPH tifejleoztése (ddig rcm volt leh«t:ége8. élet», de akit. mint jó Isü, tréfacalnálőt is Ismerte aa
plr 8 - 1 0 fos Ublielt sem olvad. A dé:i órrkban. a P-dig íz egésaségügy KÍBŐ>orbtn m ország Bgye i'géez város. Peterbácalt gyermekein kívül Bséleskörü
1
-ía^gjoL-b hidegben ls, ha nspsU'.és van, lcgujjban csak azután népi Ugy I Vezető m&aypr köreink ezt igy rokonsága gyászolja.
'íb.-t kort-solyi sol.'
fogták fel már évekkel ezelőtt !-•. Sajnos, a legesebn
— Közgyűlést tartott a grergyósaentmikLegujsbban Mtsrepről la gondoaVod'uik, hozsá tarok vis la csak Igm kevia eredménnyel jirt.
lóai Székely Köablrtokoaaág. Vasárnap, januar há
ugrdiá^cc-^l. A város ált*! most megszavazott anyagi
Eg'BzségsB és rrőa n^-p tk<runk lenni éa épp?n 22 én tartotta nagyérdeklődéa melleit évi beszámoló éa
»f|ţlUtg termáEzatraen nagyban hoszáseglt elgondolá- esért népjgésB^:gUgyü".k r-polánt és atinik kifeji.';
tisztujitó körgvüiését a gyergyósaentmlklósl Közbirtosait, terveink megvs'ósilásáhoi.
kosság, A gyűlés tárgysoroantábau a jövő évi költségtése a legfőbb és legégetőbb kérdésünk.
Dr. Qail Alajos,
A magyar falu egészségügye megoldásra vár és vetést tárgyalták. 1 millió 700 eaer lej össaeget állaai.nl»; por-egjlat elnöke, a C imstikui-llzottság tagja, mindez rgyrészt a korm^nybatafom támogatásától pítottak, amelytől jótékonysági célokra 10 eser lejt, a
u ? A--I; k >»n ! yllstkoroit:
másrészt népfgészBégügyünV b iyes vez'léaétő!!, fdgir. h'ilyl t'irvahás f<alsegitéBÁre 6000 lejt, a tlastlkar fizeM
odjárt obbói n kérd^bő adódik az a Bil\iB gesség, tésére pidlg 90 eiser lejt irányoztak elő. A rendés és
— Ai a k >»eU:S8«gRíeril áldozatkészség, amit a
hogy
magvar falvhlokbB magvar körorvofoVat neves rondllvüli évi vázterületek éB etdőeladások tárgyalása
•'áros n,«jţ, tiitzl lehetővé a tónak nemcsak altft'áco»
mintegy 6000 köbméter széldontött fenyőfa eli^í-.rr- 'fni, de sport pssmpsnijából Is njabh fellcn- sennk kl Népit Inkább hmerő orvos ss áilam hatba során,
llletvn vágását, továbbá egy Birdoca nevű erdőliá íri- i Azosbsn a tó Igaal, állandó fejlődését, aa ev- tós támotatásáva), feltéten eredményesebb mllkid'si ad^iát,
r^f^zea 4500 köbméter fenyőerdő ené^esltését batárosta
vel j*ró kllzde'met és áldrzitokst nemcsak a várostól f jthet kl. D i elihez elegendő számú orvoj in kell. o!
a közgyttlás, az évi költségvetés fedesésére. Továbbá
vára;, bua- m r-z egysaces, a mindenkit érdsk'ő, R<ndizsék tehát a magyar orvosképzést, lev azután
a közgyűlés egy 20 hektár kiterjedésű vág'^•2 fujjó .karáétól le, amiban aztán csakugyan min- pótlás kordáiét A b&bak éB "géarségvédőoők klkrpse< jóváhagyott
sénél a magytr falu és város leányai ls ezót kaphas- isrület kitermelései a ts^ok kiiaött kiosztás céljából.
d-:nvic..k U kell vcnri a réssét.
A tl-z.lkar választása során csekély váltosáasal a régit
Dr. Caiby Andor.
hagyták meg, továbbra li.
Im« aebány fontos kérdéa, am?ly feltétlen rendss tómon::gr H j a és románnyelvtt .kalauz" ának sser— Agyonvertek a lovat faoiuintatAa k ő i nésre vár.
>oj* igy balizei:
ben. Baleca Lajos őa Ignác vaalábi lakóaok fáért
Magyar
népünk
cgéFaa^güzyl
politikéjiaítk
a
— A Gyilkos tó — minden tekintetbe veendő —
mentek a nagypatak nevtt erdőn szbe. Amikor a patakItjl'fz ':secek k^rde^e »u^yo4 és felelő«Bégt< Ijea prob- gerince cmk a praeveodo (-nege őzéo) lehet. Bat kel! ~ölg>be beérkeztek, hirtelen egy hatalmaa aaálfa caumajd
kiépítenünk
ós
m'nél
m
tganabb
fokra
emelnün*.
ietna, m >fcen a célt, aa öniulitos, ttr*. sierü, önzetlen
Ba aronbaa nemcsak a msgysr orvos figyc, ha- azott a saekérre. A két ember nagy üggyel-bajjal meg«' tttsrtó munka kell kísérje.
nem »z egén magyar társadalomé. I:t szót kell kérjet menekült ug"er, do a lovat a lecsusaé aaálfa agyenGy rryóezentmiklóa vámsának, mint minden más mindenki, hogy a magyar fnlu ogáasBéges színvonala v.rte. M^gállapitáet nyert, hegy a saerencnátleneéget
«iraenik is, erkölcsi kötelessége, hogy lakő»ságának emelkedhessék.
hegyen dolgoaó Fórika Forenc, Férika János éa Lajos,
Cd ^ndasígi Bainvon&lát emelje, amikor a Gyllkoavalamint Gynla Jáasef és Kovács Ferenc okeaták, Uk
Népinket
legltnnünk,
támogatnunk
kell.
Esért
14
r tcn meg Is van minden adottsága.
.'o előzetes jelzés v^gy figyelmestetés nélkül erekell megértés él minden ves&tő tényező támogatás^ mlnd
gettek a hatalmaa azálfákat a völgyben hasódé atra.
v , A tó <ia környékének fejlerz'ése ,szlvögyének" Is kérnünk.
- Uncia a víros mindenkori vrznőaég^nek, nem
kártevői almán egy a) fOset Jeleat
A magyar n p egészségügye nyiil kérdés, mert mag ai—E. AO|yűmölerfá%
E Irodalmi éa KSnjvkladó-VáUalaH asakosatályi*
itni: C:uiín az .-.dminlsatríciós
teendőjének. Ugyancsak
:
mindenek
felett
áll.
nak kladáaáhan, a aiakoaitály LZVL kiadványa gyanánt. A
' < e i 3 vannak a vil!a'u »jdonosoknak ia a tő Igaal
B;neQnket magyer nép'Snk egétzsígUgyérek kér fOaatat 66 iallagsotea kép dlaattt, amelyek a gyOmOlctlik legiV
^ frjlcsatése tírtn, «ml, hs a város vjzegyakoribb
kártevOtt és aa állalak okoaott károkat ábráxolják.
k zinsegévol k^rSltve történnék, nem marad dáaében is csak »a öröklött f*)l saeretot vezet, amely A fOcat kétitle OasuáUltáabu Joknt mtg. As «gyíkba* a kéminden
néppel
kösös
voná>
uck
pek falttáblán vaunak aao-Htrtoaltva, hogy az takoiikbaa éa
«I »z eredmény. A tónak nemcsak nyári, hanem
As élet Isteni adomány, mellyel szemben kötele- gixdakOrekben állandó aiamléltatéan UfOggoaithaták lágyéV*' -portóira való bevesetésa ls egyik jelentős tényenak.
másikban a képek a aaOveg kOaé vannak nyomva. A
D te :ök aközö's mnnka eredményességének, ba- settségelnk la vannak. Ez adja meg a> egé^égnek a ÍOaetatA TOrOk
Bálint az E. G. £. OyQmOleséazeU SaakoaxtályáBt
legnagyobb
ériéket
I
® B «6 és körayél a további hatha'.ós fsjlesBtéséaek is.
nak előadója Írta, tudományos alapoa, néplaa modorban, a
As igail megújhodását és megbékélését pedig ţyakorlitl uamponţok azemelóttartaiával. A füzet megrendal.
E' ri örülünk tehát anntk a nemes prándéknak
hetó aa E. G E%nél Clnj—Koloaavár, Str. Bagală 16.'
; »noiy Bsglátáfinak, moly szer'nt a téli sport állan- csak agéBiséges nép viheti kirefiitül 1
A megnnialéaaei egyldejdleg a füzet ára la boktUdaadó. Egy
«iltós&ra jelentős Kpia lenne a tó fejlődésében.
iflaat ára 10 Lel, mely Oasaegbaa a poztal aiállltáal dlla la

snuein e^

Magyar népünk egészségügye.

btnne foglaltatik.

H I BE K.
Dr. Măkkay Domokos,
— Feljelentén. Lőrlnca Lajos alfalvl lakós föl— Tűs. Hacht Emánuel gyergvótölgyes-hágótői
tyUkoitó egyik legráglbb rajongój* mondja:
_ - H a n e m la országos versenyek formájában, de Qslete éa lakáaa teljesen leégett, A Ma kéménysalkrá- jelentette Molnár Imrét éa Ignácot, hegy aaok kőt ssekér uáraa tütffáját aa erdőből eUopták.
Jualor és saenlor versenyeket OMkugyaa Itt ase- tői kelatkeeett.
1

4 lk «UsL

KÜLÖNFÉLÉK.

C81KI

V

L A P O K

- Mochlvó. A .Bomáa Vfirfl^Kerasft"
radM (Hkegylate klstadomlsra bosia, bogy óit raadoa

— taotr M Kaddaa, | m k 24-án aa t m l f kizgyüiéaét 1939 febrair bi 18-éa, vaaáraap déleMn

mám.

SPORT.
Pebraár 10-en leaa aa BKB ai veraenye.

ksgyecáiyoo féaayel lanapelto meg a fejedoleaíségofc 12 érakor fogja msgtartaal a Praftk'O'áa, kérve az
A re sági ai a'-egyssilatac «V.iiMţg» >t I r . i
üt.
egyssüleatatk 80 lk éfferdaléját Aa lutftt váróénak tfaaaao tagok azlvis m^gjaleséeét. — Targfsorosat: pát
EgyesíiM Cstk»«*«. Cuslályiiat a
«.y
1
;•
boa la a aaokám kilaóeégefc küsöit ülték Mg. D«l- Bsoaámoló a válaaztaáoyaak 1988 évbaa kifejtet; mü T-,vant<i «araaayi;* hbreát 19 .« aaţ>>
19-éu leat Hbát miţft* tra ai a at^rntváír: < •iftM.y
eiM hivatalos iotealUaielM volt aa Saaeao polgári éa cédMérői ás aa 1938 évi azáasdál o!ótaria*a:éto. 2 aí
Í»«I I aMMlyfi D;
•-ŢI»r-..«U ..
katoaal hatóságok, lako:ák réosvételéveL D*>atéa padig Kiitofelék. Aiia MMbea, b» a tagok m»*re'«!6 az ím Testatk. hor» fcnsitas^ix Mdirsáat
»« <
aa iskolai üaaepsegek felesték ka a fejedelemségek bia nem jelennének m%g. a kőzgyülé* 1989 február hí KSTONAÉGÉ^EZ'S EGY^*A ».RAGADÓ• . J J I I - I M M I TT I.-;L -a t
oa
tályitól
a»
a
gyîcjî-î
ssé»
t
u
t
i
k
M.-.-ţ**.
-,
évferdaléjáeak aeuaetf ünnepit.
19-án leaa magtartva. Calks*or*d« 1989 jaooir 26 an •e assyzó sgyeaSl«MB e T«r«eay Iijuíúm u u.u-.-II
—
— Caikvarmegye p n M t a i a a kaadtr- éa
BaSk: RxDULBSCU órsacrné. A serleg*rt a máit ótmb Cdvarc«:yea io "» •
len-termeloeének íokoaaaaart. Mihail Victor Cdk
akkor a tataiak ryertéz meg Es ÍTMS. k> a i í t »i j
— Logidoailaabb hashajtó, vortiaatltó, epi kedvsznek. vároaonk kOiOiiscge ia rjSîji.-tJli»» a
Táraagya aaradaa pr«fek«aaa mindm alkalmat megÍStdl sisóknek a ssrlagárt TÍTOII H d a a t M i »s».v t .•>.
hajié
a
D-.
Fi
dea-féle
Sa
vo
pirula.
Siakrakedea,
ragad aaaak hizoeyitáaára, hagy elaéserbaa aa épltó,
léá sportág á"rii-évre Ta.í fsceson
í?
komoly moaka embere. A katona egéaa fagyéi átesett balreayheaeg, roaaa oméoatés, gyomorrontás, faifuvé- szebb
látTáay-ssá válik a c«ki siséinknek !gea sag k*i:
aégéfel ütteti a predaktiv gondolatot éa egéaa Uta- dáa, gyomor oa belfájd*!máknál toljea gyógyulást nyújt.ka a sarlqgat sonbm la btnQkaxb*o atgianaa: u r . u
A csíki vacsesyt magelósél*g. istraár 12-ts
lásával támoga^a kannáayáaak aaekat a célkitűzéseit, Egy dobos ára 20 loj. Mtodeo várod éa vtdokl gyógylesz : n l « T « Htrgita tzţUn ss.r;: i
13—so BdTa-halyin
amalyak a lakóezág felemaléaét a meaógaadazágl ter- aaertérbaa kephaté.
évfcen
a BM*SÓ: Tir:aa-Z0alltl T M A F L Í I
mié* fokozását eselgáíjáz. I.yea aaáadékektél áthatva
A Hiqr.tt-kipUit vtvanM Tamayra »s ESE cs.x. ^kltí.
hívta lUiaa Caikváraaegye prafakiuta a moaógaadtságl
— Taayoaabika vaaár. A mosőgasdaaági Ka- n«k siséi la benevsaaak a aaaak <nedmé±ys-r«
t.s4.
aaemaetok képviaaletau folyó év Január 27-ére. hogy mara folyó ovi fearuár hó 7-én, aa országol állatvásár térOak.
Folyó évfobroár 5-én a Brasaói Tana-A-t^jtí ,.t-. r»-.
•egtaaácakoaaa aaokat aa latéakedsaeket am:lyek a alkalmából, leayéaabika vá'árt readsa CÜkaieredi vádsaéaébea tartják mag az onségoa «t?ifC»>iT;t« <:
vármegyében a kender- éa lea-termelée magkedvelte ras vásárterén Alkalmat óhajt osállal adni, hogy a eaiet
bolaakl
mely az ország leg«.vl
-.=:•;»
léiét caloaaák. Biek a háallpar fejlődésére annyira lenyésalók oladbaaaák nővisdék bikáikat, másrssat. A veiaenyta og-óaiicáa.
beatasa' arándékozccat B I I M U U a - i u a í s
foatoi éi nélkülözhetetlen növények haasnosaáanknt hogy a^Saaégek aaükaéglatolket basaeroahoaiék. Sián- sutóbosz várja, amely méraékala v.te.diiérs !u..:,t t;
Illetőleg la a leghálásabb növények, éppaa eiin meg daka a meaógzadaaági kamarának egyúttal aa la, hogy lédé kOsOaaéget az s tg egy éráayt távolság-a ÍÍÍTÍ
becaüieal érdemel aa a kosdsméayető lépéa, amely aa eladott jobb bikák után a toayéaa«ókaok péoabaii
gtzdáink köaött népszerűsítő maakáha kead eaeknok jutalmat *djon.
Paiyásati hlrdetmeny.
a termelése érdekében.
— Értoaltoa. A paata vaz^rlgugatófága ai nagyAz Erdélyt Kárpit EgyeaSlet Cr.«*zéti . Í I U . t :
— Februar 88: An adóvallomáaok beadá- ke ^inzég tudomására hozza, bogy a poita kiha Z)ála«i tatot hirdtt s antal Kalegedé-házácak f-lyi tv.
aanak ntolao hataraapja. A jövedelmi adivallomá- törvény 51 clkka értelmében a posta falhatsimasáit slaajével megaiessdé k t m é r é i á l l á s á r a
A pályázati Mtételek megta^hatéz a D2;r-:>.«
.:.«•
aok benynjtéaának ntoiaé határideje február 28. Eddig nyer mtndanfále kereskedelmi éa polgári Ugyekboai bíró- bea, ahová
az a;ánUtox is Írásban baadanidx Pă.Ti;».
aa időlf mlndankl nynjtaa bo a vallomását. Aa adó- sági periratok kőaléaéra. A pasin alkalmaaottai ooen ldé 1930 febreár
15-ig.
1-2
hevalláai Ívre 3-j-l lejen bélyeg ragaiataadó. Ugyancsak megblaáa végrehajtásában biróaágl alkaimasotu mlaőfebruár 28-lg kall beaynjtaal a ház adó vallomásokat la. seggel bírnak.

Hirdetmény.

— Varoiunk Jégkorongütő oaapata vasar
nap, janaar 28-an Marosvaaarbelyon mérkőzik
JjgkoroagBtó caapatank jaanár 22 iki varaaége után,
moat jaanár hó 29-én Miroaváaárhelyea játua la aa
ottaal Mores-ael a bajnoki mérkóaéaének második fordulóját. Aa első mérkóséat sok balaaerencae köaött 2:0
aiáiju vereséggel elveastette a csapatunk, amely p?d g
eleg lelkesen játuott. A ciapatuuk blaakodáaaal ledől
a csorbát klköuör&lni és varoauok sportkedveifi kösSaséga nagy érdeklődéssel kíséri a bajnoki mérkősésskoek erre a footos állomására A Murea ellen a csapat a kSvetkeaó összeállításban iodul: Bpraaca P„
B;dő, Cz rják, Scbmldt, Miklós II., Baontoa, Vákár,
Miklés I, Dr. Gf örgy.

— • törvényasék gyorsított olj árassal Január 31 re targralaara tüsto a pénaügyigasgatoA Ciikmindstenti közbirtokosság a „B:rd&~
aagnál loloploaott adovlziaaoloaak Agyét. A Cilkmegţ el pénaügyigaagatóságcá' különfele adó vlasaaolesek uivtt határrésisn as 1937—39 évi VJZ e-e;
nyomára jöttek rá. Aa ügyben Laacu fóügyssa m*r 4 66 ha. termeten 982 m' dit, 10 kUié ?b?o
össaeáiiltotta a vádiratot, ameiyet a törvéayaaek ma- a ciiüszjredii erdiiivttalnii 1939 febrnar
gáévá tett éa annak vádtauácia megeróaisetto Tomeacu U - « n d . e . 11 ó r a k o r oyilTáüos árv-resei
Luca issatmárioni adáallenór, C«ramaltu Vaailo ado- elad. Ai árverési f«lté:aíék at erdóhivd-.aináí
lóallaafir éa T^máa János adóvégrehajló letartóztatását,
aa ügysak tárgyalását pedig gyorsított oijárásaal már magtékiathotóg.
január 81-ro fötárgyalásra t&zte
Csikmiodueot, 1939 január 25.
— Halálozáaok. öiv. Baláss Anta'né szül. B.ró
Siiló L a j o s ,
D a k a J&aos,
Apolloala 76 óvea ko'ában fo yó hó 21-én reggel megb.
eloOk.
b.
halt Caikvacsárcalbao.
— Emlékirat a anékoly kóabirtokoaságok
— Sjáas Károly fö'dmövea életének 86 ik évében EladÓ
* darai 800 ma. Korir.k gyá'ta. n
helyaeteól. Annak Idején réialeteaen ismertettük, jacnlr hó S6*áo elhalt Ca kcs ciOb<Mi.
o$4pi6*l«kr*sy, te'jes /e.'«er».'«»; é«
hogy aa alcalki köablrtokosságok nacyiztbáau érteke z
egy Chewrelett 4 beageree motor, teljes ti a—
OJV.
Bwbt-né
azül.
R.iin
Lukrécia
77
éves
letet tartottak 1938 évi december 27-én Czikcsekefal korában jaaaár 26-ás meghalt városunkban. Temetéao reiésiel. 2 dareb vatbordo, 2G0 literetek 1 dfú
»án. Ennek során egyhangúlag kimondták, hogy em'ék- 28 éa volt aagy réazvét meílett. Bituaybau D.ciaa keroe merteg. Játtá Ferece gepesizól. Dila:ta
lrat keretében lim^rletik a aaekaly koabirtokoaaágok GjU áaé azül. Borba Dóra éde*aa,jat gváwalia.
Cioc, Citkdelaéo.
1-J
keletkezését, jogi él gazdasági helyistét, sérelmeik
— KIsiaaAatQak néaaotonoigt gaadaaégl tanulmányi 3 szoba. Jronrba ésme'lékbtly ie égek Stefttn-ce. • ilut
sokaságát • a fsliorakoilatoit adatol alapján egészsé- k'rándoláaa.
Az EOC, m(o« tolaéea ávbaa, as t4éa ia ftoStz
gea megoldásokra taizjak javaslatokat Az emlékirat aa erdilyt kiagudalijak
•coa 21 emele'éi bérbeadó. FflriUgceit6$'
á:
róssár* Némvtoiszégba Sf(y tt óvea
eikéeziteséra megbízási Ábrahám J.zaaf dr.. Kován gazdasági tanolmáayt klriadaliat. A kirtadaléaon HIK?«T{ üx. Cseh htr»o. E'ulturkir (fosztat) 'Jsiks firrdi.
Károly dr., P«1 Gábor dr., Pitner Árpád dr., Baóko p k i i q i k egy téliket tOhensk Xémetorezigoaa *gy kisgazdai g k i beosztva ahol megismerik a mode-n gaz lilkodtM icsdMihály éa S «tanké Zoltán kapuk. A kiküldött blzott- •az>nk«t,
termelés és t i r b termelés. Jobbtermel éa
ság a nagy nordsrejü kérdaa kl tánalmainak megfelelőén{altételeit aéamlataégt
módjait. A tanolmiayi klria-olia máiCtoa végéegesaitbetl kl magát. Aa elkéizitett emlékiratot febrnár i t l októberig tart A ktriadoliaoa olyan 16 életévet betö.tött
Varrógépék
Kerékpárok f

második felében, aa o célra Sasaehlvaadó áilaláao* Ifjak vehetőek részt, akiknek azUlst aaját gazdasággal btmak,
Alkatrészek
közbirtokossági értekezleten, Caikanendta kall bemu- miutia a taanlmáayl kirándaláa célja a kisgazd > aeveléaa.—
liUivéisze-sésrél i ktiáalolé gondoskodik ütikO to<K « s a t e
tatai a blaottaágnik. A nagyaaabSea aa aek ága munkaBOU
1«| fizeteadé; amely Saaaegb* bennetoglaltatik ax oda éa
eitéazitéBéhea fontos adatokra vaa nalknigo • huott- Tiaozaataxés.
valamint egy két bxea taanlminyi ut Német
aágnak. B célból Pimor Árpád dr. a hlaeHaág nevében onatgkaa. As érdekeltek magkaiaessBaksl lotdalyaaak az
o agy választékban
és megbízásából fölhívásáéi fordalt as iuanaa caftaae- • S E M C'ij, Str. Bagaia 16
— m M w p W w k éa a»aksKadtsok. Az Etdélyréasi
gyei v»g>onköaöaaégek vezetőibe*. LivotaeHapoe kéri
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc.
EgyesOlet fsbraát kó 2 é o , Oyenyaszeatolő B>ldoga küablr.okoaaágok Igazgatóságait, bogy a lakaié leg- •Vdkén
b w j aanáa tatja meg as 1939 éti reade* kOzgyOiéaéi a
rövidebb ldóa beiül jattwaék bessá aa 1937—38. évi kozeydléa csattal la Oaaepilyas kentek kOtOtt fog lezafíaal.
költaégvetéeek máaolatát aa 1937—88 évi adéalmléri • • n M T i t i e igaa magas es-.av*aalo ataksMadásokat reales as
jagyaékSeyveket Ha ea aam volna labotoégaa. agy qn«oB!ot a halaié aéhéezek aatmára Elóadásokat foguk 9 kaiénbejnratu asoba kiadó. Az eg.r»
Stltz Jiaoa as E JI. B. alelaOke éa dr. OfOsi Pél Zolköz Hal kell aa aéékivetéa alipjáu sailgálé famwnyi- taitaal
ie alkalma?, bútorozva. ö:v. C;Uz-ír 1-nr
i a rgyateml magántanár. A méhészek kSrébea már ls aagy
aígit, a kirótt adSt, aa adéki /eiaaaél foihasaaáít éa a t«rdeklfldés
nyllvánal míg a kírgyfllés Kánt. A kOzgyOléere as
Griktap'ocz -.
vágtér értékét felMntetó erdógoadnikaági blaonyllványt egreaulat esalidtagokat éa vendégeket la ssivsaM iát. fist*
Poataian kSaSinl koll a blaottaággal az ogyoa vagyon méhész bankett lesz, amelyre aalstéa vendégeket la sslvsaen
küaöaaégsk ingatlan vagyonának holdakbaa kifejaaiu
— Oaadanapok KOloaavárt. As K. O. E. uokáaoa tatjrüiotét, miiveléjl ágak aaarial: erdő, loga'6, aaáató. vasal vetómagktálUtiaát
tdéa iebraár 23—27 napjain tarti >
kannáié, a birtokossá^ tagok számát és pontos kataaa meg KoloUTirt, a Kath axK9r
helylaéga.b«. A kláUltás Iráot a
Ieri adatok alapján a blrtokoaaagl tagok magántulaj- gazdatársadalom széles rétegai bea már la élénk érdeklódée
meg. A kiállításon bjmatatbttók taraszl gabona,
don átun lóvé tagnUan-vagyoa területet, müveleai agak nyiiTioal
kapás, t-karminy, konyhakerti, vttég, gyógyaOvéoy stb. vetíI g e n s z é p b e r e n d e z é s e k kapna'.n:
aaenat — holdakbaa. Nagy, kőzöi érd lkok füaódaek nagrak,
gumik stb. A bejeleutéaek u E (> E e<mére Cin}.
különböző farnéroi,
abhoi, hogy a fanntl adatok logké8Ób február hé 6 ig Kolozsvár, B ga'á 16 elmére kQld?nlók febroár 15-sg. A kia biaotlaag aaatalára kerüljenek, mart a kikdlddtt szak- állítás alkalmából as E. 6 E utazási kadmméay engedélye,
politúros kivitelben,
ké.ta a CFR-tél. A gaadaospok ta:Uma alatt as E. O
emberük, aalnt aa adatgyüjtéaból láiaaik, kifogástalan, sásét
E fiók gyanánt mOkOlé tObb S;áz gaziakSr vezetól értekeae
l
e
s
ő
f e m t e t t l v a t e r étr"bac.!
panloa maakál ikinuk aa inaaehivaadé kizgyü'éa 1«M uitaaak Kolozsvárt Ez alkalommal tart.ák mag as r|(y«.
l a g y «k I M
majd • karaáty oM Wiamloa' A vagyoaköa iaoagek
egyaa erahowitá'yal aUbo'4 k«tgyOlé*ake« 4a es a'ktíőmVüM.éíaok meg koll érteaiik, hogy o ugy maakál
itedea asakosstálj ártákaa saakll»éésoka' la rendez —
Zaögód
isootiooM vállaló aaakéitükneK aom idS, aom pina nemOj a tóinkat tastaaak as E. O. E Igaigaté-válatxtmáaya, a K i -
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a Msgy.r Színház dlaze óadást reades
adatok éoasaáUiiáza éa elkü diáéért kiaárélag a Ma Igazgató-választmánya,
A gaadan-pok rásalates M«graiam|i* aaaakldajéa Ismertetat K i a d d 2 h o l d t e r j e d e l m ű b e k e r í t e t t
birtoaosságl voaoitkM twhoU a faUiéMég.
fMrtak. AkálUtAaéa a gazdái e*«k tráat écdekl«d«kaek késsb o l s ó s é g , kb. 160 drb fiatal gyootölcjaSSal éa dljUlaaat aya|t lelvUágásltáat aa E. O. E. Cluj. Str.
— 8aaaa Kadra •agyaronzigia táfowtt Bsgsla Ut
fával. — Felvilágosítást ad OySnőa Gyuts
A roaaéalal magyar njnégliáal nagy lumkzoag éne.
— Szakoly sora. A halá>nak otyau fnrcaa namol
Csíkszereda.
Haáaa Badre, a KoioU Ujaág-nak fdoMn aaírkoutója ii vannak aokszor, amllyearói álmodni sea merünk
eltavoaik Innen és a bndapaatl Friss Újság aw
Aa ember megazokottaa végsl roadiS napi muakálát
téoét vasat át. Bzáss Bodra a mogváUoMn vm
n aem ia goadol arra, hagy oa a araeke életvenélyt
Néhol Béke Blekaé hagyatékából as aien.i fenhnia osstoadejét hncsülotssan aaalgaiu. Miaiaakor aa rajtegat aaámára. Kölöeödea á l es a aaékely emberre,
Itt élé népek teatvériaaülésát hirdatle. Tavoaaaa alkal- akinek n«pl mnnkaja la állandó Játék a htlállal. Aa ték ÓS kaesálék nvllváaos á verésen a Közbirtoko ->t
mából molog aaerotettel baosuaott Baáaa BadrátAi Ko- ordő, a Jó aig keaaléso látsaólag Joleatéktelea dolog a asékhásábaa, 1939-os évre haaseabéibe adatnak, 1839
loaavár, ahol élete javát aMMUa. BMsaalaiáaábél • •égis aniiayl baleootokeok vágynák taaal néha. Caedó február hé 6 én.
1. Bal. R>g. Férd. 48 saám alatti fcelaA
la kivotto rácáét aaaoiy allznurizaul o biakfalvl lakés is fát fnraroeott a caikzaratktrá'yi köa
2 Caapeláa mellett levfi kuaálé 3 h. 1236 ow. öl.
Urtekoaság otdejéból. A csaisés talajon lova eleausnett
3. Szabó Oyörgy félo wdoi kwzüt 3 h 780 aw a • mikor a gasda felállal segített a kln'édé éllaiaab.
4. Z4gMI betárbaa lévé eaimté ia kaaaálo 3 b.
aa orfUniés kfsbaa fejétől agy megliötto, hogy has
fala mmnpodt. A atareeoaéMaa omboc sslrayet halt 308 aaa.-»,
6. Bncatetóa lóvé aaáató 100 raa.-öl.
évi 360 le)eadijat,aláapái
— KóaaAaotaylI vánttás. M adaaekaak, akik
6. M l ée legeltetési jog 1989—1940 évre.
600 lej bolyottéat7801441*1
felejtbetatloa Jé faajern oUtaayta alkalmával idaaaéWIol
Cdlksaereda, 1981 Jaanár 21-Oa.
"
la fogadják báláa i _
Osv. Albert Tlbora
t—s
Gondnok.

