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Amíg Gyergyó népe a lehető legszomorúbb példáját szolgáltatta egy kisebbségi nép faji összetartásénak es politikai lBkolázottbág&nak, ameddig Gyergyóban valóaaggal eszet-vesetették az események, az alatt
a világban egyre jobban bomlott kl a nemzeti erőknek
érvényesűleaert folyó harca. Amig Gyergyóban agyonvágták a nemzeti öntudatosságot, az alatt minden nép
élbteben eleven erővel lobogott fel a nemzett kizárólagosság elve. Amíg a gyergyót nagy barátkozás, kibékülés és a kamatok elengedéséért, a vagyonok feloaztáaáért az ördöggel is szövetkezni kász nagy elscédttles tartott, az alatt észre sem vették, hogy a Curentul és egyéb hazafias termékek
elitéltek mindent, ami nem román.

B Bzép jókivánattal köseöntik január első
A K'.tbo'tkus Népszövetség közművelődési aaaknapjaiban egymást aa emberek. Lehet, hogy osztáyának keretében Dr. Hirech Hugóné elnöklete
Asiinte szivböl fakad, vagy álnok ajak pro fa alatt alakút Mttk'dve'ól Koré, PhuI Antheime ez
nicálja, kétszínű lélek szimulalja, az mellékes, „\bbé" vagyis „A gyónás szentsége" című három falnem változtat a dolgon. A kifejezés mindig vonáí és öt képből álló érdekfeszítő, izgalmas, nem
mindennapi, mély értelmű, erkölcB nemesítő, a gyónás
szép marad, ha mindjárt gálád módon használ- szentségét
glorlflkáló kímo'y ezirpRdl művel mutatkoják is, mert A nem felel ós.
zik be, a komolyabb mú ajban. A darabot francia
Mert hány esztendő elmúlott, elszállt fejünk eredetiből Orbók Attila ültette át költői nyelvezettel
felett! Mindegyik elején elröppent ajkunkról magyarra. A budapesti Kamaraszínháznak ma la állandó
j<t. Világszerte, ahol Bzinre került, a legs nekünk ia kívánták: boldog újévet 1 Bizony müsord^rat
nagyobb Blkert érte el.
AUagyar Párt gyergyói tagoaata december 30-ára
a végén szomorúan jöttünk rá, hogy meghivta egybe a gyergyói medence magyar
A
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a
hiúsult, mert boldogtalan évet éltünk át. Mert körülmények olyan helyzetbe sodorják, hogy gyllkoi- népét a tisztújító nagygyűlésére,
ezért nem A a hibás, hanem az emberek. Az ság miatt halálra Ítélik. TVrméPZ.iteaen ez a szomorú
esztendő lehet boldog vagy boldogtalan, sem- hlr h-hetetlen riadalmat okoz az Abbé hivel közölt.
Módjában volt megleges ő, teljesen az emberektől függ, CBak A gyilkos felesége gyónás V őzben fe'f- di, hogy férje győződni a Magyar Párt gyűlésére impozáns tömegekmódosítják, alakítják változtatják. Hogy lehet a gyilkos és Így a papnak a gyónáson keresztül tudo- ben felvonult gyergyói magyarságnak arról, hogy a
mása van a gyilkosról, azonban a gyónásl titok szent- mai nehéz körülményét között egyetlen módon maradaz, hogy mindenki boldoggá szeretne tenni sége
megtiltja neki nz Igazi gyilkosnak a kiszolgálta- hatunk meg: ha összetartunk, ha az egy fajhoz való
8 m^g sem Bikerül? Egyszerű az oka. Kihagy- tását. Hollga'ásáért börtönbe kerül, halálra Ítélik, azon- tartozasunkat ápoljuk, ha egymás szeretetében összeják a számításból az elet célját, véget, a lét ban az uto'só pillanatban az Igazi bűoöa lelkiismeret fogjuii
Ha
furdalása miatt öngyilkos lesz és igr az Abbé meg- szeuilUünk, ha az erre irányuló demagógiának sorainknagy egyesét: Istent.
menekül, példájával megtérítve istentagadó régi orvos ban hulyet adunk, ha megfutunk attól a küzdelemtől,
Kezdjük hát az 1035 esztendőt jó Test- barátját is.
amely a sziilaHsael azaicadl reánk, akkor elveszett
minden reményűnk arra, hogy emberi sorsot érjünk uj
véreim I s t e n n e l ! Ha Ő segit,misem nehéz,
Az Abbé tárgya az igazi BzlnmUvek gyöngye. hazánkban.
ha A elhagy, erőnk elvész, ö legyen az igazi Etvformán érdekel mindenkit. Törvényszéki és slralomA látó embernek nem szUkségeB magyarázni arról,
szövetségünk, aki soha sem hagy cserben s házl jelenete psdlg a legfrappánsabb színpadi alkotábiztos a sikerűnk, mert Isten velün, ki ellenünk? sok közé tartozik és Így máit in számíthat általános hogy a romanţai kisebbsegi magyarságnak az élete
altoi fúgg, hogy meddig tudja megőrizni nemzeti önFolytassuk az újévet tovább I s t e n b e n , éa nagv érdeklődésre.
tudatai, meddig tud fegyelmezetten összetartani és
Várost és vidéki Jtkósok, akik erőt akartok egységéén megnyilatkozni minden a léte ellen irányuló
mert ő a mi Alfánk és Omegánk, V.-gc luak,
a mai nehéz viszonyok kőzött, jöjjetek venzbdulemmel.
aWíJr • érdemes éini s meghvni, mivel ö less mtriteni
ós könnyezzétek meg a kutholikus hitben telmaa mi igazi Dbgy juia'nuak. M hdenek Ö^rette gasztosult plébános kálváriáján keresztül a költőA gyergyói Magyar Part december 30 Iki nagyiettek s auiiuek nem A a colja és alt>pja, az nek azt a gy önyörű szép^mondát át:
gyűlése, az ott fuivunult nagy iömvgt.k iijCipa^iiS
n^mnii. <J ad miadennek érieket, érvényt es
„Szegénynek drága knes a hit,
magatartása reményteljesen enged Rrra következtetni,
sikere.
bogy a gotdviseles visjzasdta ennek a népnek tisztaTörni, remélni megtanít'...
S h* is;y h-ilttduak tovább, m*jd az óvet
A d.«r--»b s w - p ő i a v^roa drámai niilVcdvelői lamiát, józanságát. H t voluk oly in iiiődza^oí, anielyekhüiigatott.a magtevesztők caáb'tó azivára, jönni kalI á t e o b e n zárju'í le, mert beone vagyunk, zárdij -n^k Hejobbisibíil tr-rü net ki. — Dr. :Hr^cb bun
Itilt a fulebredésnuk, am^ly világosan muUtjt áa fijyelHüTÓné
me'-teri
rerd°z^f>a
püu
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n
zsu'olt
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.
vonz,
eiÜQk és mozguik folyton, ő a mi ÉiatUnk
azt már nfg'szokiuk, amikor ez az izig-véri* msztet, hogy kiaebbaégi népnek a mai szörnyű gyűlölet
ós Fenntartónk. Mert nem eleg csupán bien- amint
mlivés.Tapszony valamit rendez. A szerep őlf a követ- ea elpusztításra irányu'ó hangulatban caak a saját
nel kezdeni, hogy ha a kezdet jó, minden jó; kezők : Sz. Caeh litván id, Rincz Sándor, Albert erejeben, összetartásában, a küzdelemben való egyséaz sem helyes, csak a vége legyen jó, ugy I<tvánné, Szivart Lász'.ó, Bíró Zoltán. Sílvart Lászlóné, geB elhatározásaiban és a fajához való öntudatoa rarendben van, hanem a folytatás s a tartalom Keresztes Margit, F-r incz E vira, Jinos^y Q ibriells, gaszkodásában lehet mindan bizalma.
a fó. Ha Iatenn9l kezdjük s Iatenéri, folytatjuk, Pulchard Jánoa. C<rdő György, B:ró T.-rtz, B-)ke
Dr. Pál Gábor beszéde.
Vim^^er Mirtmka, Aiamicza László. Orbán
a'ikor Iitenb 'n is fejezzük be az 1935. évet. JAauus.
Dr. Pal Gábor képviselő, a caitmegyel Magyar
'nő. D tvid F -renc, KireBztea Gábor, Tarsay Eraő 6s
így lesz boldog az ujóv, ez a siker titka.
Párt elnökének szeleB látókörben mozgó beizéde nyi8a. Cii h Piiju.
P. Béthy Apollinár.
A bemutató előadáa e hó 8 án este 9 órakor totta m>>g a gyergyói nagygyűlést.

Kisebbségi postások katasztrófalis
végű nyelvvizsgája.
Emlékezetes, hogy a mult nyár folyamán a ki
postásokat la nyelvvizsgára rendelték.
Qngó érzéssel állottak vizsgára a postások
t>ban a gyűlölettel eltelt helyzetben, amely egész köz
életűnkben egyre nagyobb tert hódit. Amitfii féltünk
valamennyien, az bekövetkezett. M>st kezdik közölni
a poatáaoikal a vizsgák eredményei,
hlgondolona azokat az időket, amikor mi gyermekek in 26—28 hórapokat siiy
lój üa'í a3ok>)4!i a pargőtUzea lövészari<okb.*n, amnlytie
a gyűlölet bujtatott. A naptiik mladon pillanatában
ezerteio azenvt déiét szenvedtük át a gyűlöletnek. A
haiálfalalem borzalmas kiejaiban vergődtünk addig,
amíg mog nem váltott azoktól a pokloktól, a gránáttölcsér, vagy a korházi ágy. áí a lövészárkok akkori
megcsúfolt lelkei aj világot reméltek, amelyben a szeretet, a megértéi legyen uralkodó vonás, hogy soh9
többé ne jussanak gyermekeink azokba a szörnyűségekbe, amelyeket világháború néven elkönyvelt a történelem.

HIRDETÉSEKET
a legjutányosabb árak mellett
felvesz

lesz a Vigadóban. Helyárak: 38 28 és 18 lej, melyhez minden esetben két lej repttlőbélyeg ára hozzászámittatik,
A darabot január 11-én délután fél öt órakor a
Vigadóban megismétlik.
Jegyek elővételben a Vákár üzletben kaphatók.
A vidéki közönségfigyelmét fjlhivjuk, igyekezzék
erre a látványos éa Bilvig ható szép darabra jegyeiket
már elővételben biztosítani, nehogy a régnbbl előadások alkalmával tapasztalt zsúfoltság megismétlődjék.

A csitmep Maoar Párt oerirói
Az Orsíáíoa Mtgyar Pírt esi'megyei ta^o^stának giergyójárási ezrrvezete 1934 december 30 r.n
tartotta m^g tieztujitó nagygyűleaet, Dr. Pál Gábor
képviBelő elnöklete mellett.
A gyergyöi részeken az utóbbi esztendők Blatt
megdöbbentő aknamunka folyt le. Killönöaen az eladósodott emberek tömegét sikerűit oicjó éa lelkiismeretlen BzájhősködéBsel bizalmatlanná tenni a saját fajuk
küzdelmével szemben is. Az állandó, felelőtlen ligatásnak Blkerlilt is a ml hiszékeny népünkben olyan
maazlngot elhinteni, amely a most egy éve lezajlott
választásoknál már vagy nyolc kilenc román párt között
osztotta meg a caiki magyar szavazatokat.
A gyergyil v'clnális munka, az orruknál tovább
nem látó emberek mindenre kapható befolyásolása
megszülte az eredményét. Gyergyó vidékének egyréaze
olyan sajnálatos módon elveazltette józan látását, ho^y
nem látott tovább semmi faji kUzd«lmut, nem akirta
Ismerni továhb Brmml magas.ibb rindú colját az Ö^MZSfogá-'nak éss egységnek csupán a demagógiának üreTf>lm-c"''P"!( f>é' hallgatta a tcm-loVról, az .adntaságok
eleagedé-eiő;', a .vagyonok fi-losutásáróí" és háEOjló
népbolondltó felelőtlenkedéBekról.

A Csiki Lapok kiadóhivatala.

Olvassátok
„Csiki
Lapok"-at

*-!k oldal.
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LŐRINCZ JÓZSEFNÉL, MERCUREA-CIUC.
Fdiöieli Pál Gábor beszéde a közérdekű én fel
világosító természetű kérdések egész sokaságát. A
rokkant ügyről, a január bi 1-én életbelépett előzetes
katonai kiképzésről, a február bó 5-ére kitűzött mező
gazdasági kamarai választásokról, amely Irént érdeklódnl kUlönösen azért szükséges, hogy méltó képviselet
Jusson bele abba a Bzervbe, amelyet a gazdák adójából tartanak fenn.
Felvilágosítást közöl a
konverzióa adósok részére, akik csak aion esetben
adhatják el ingatlanaikat, ha ai egész vételárat a törvényszéknél letétbe helyezik.
Foglalkozik a beszéd, a legutóbbi megyei választással, amelynek során 22 gyergyól magyar ember
fegyelmezetlensége oda vezetett, hogy az egész vármegyét választásba hajszólta.
Pál Gabornak az egész kisebbségi küzdelmünk
gerincét felfektető, minden tudnivalóját érintő hatalmas
beszéde valamennyiünk számára azt a végBŐ tanitást
tartalmazza, hogy soha nem szabad közöttünk senkinek
elfelejtenie azt a tételt, hogy minden kisebbségi küzdelmet csak egységesen, összetartással lehet sikeresen
végigküzdeni.
Pal Gábor beszéde után Dr. Gyárfás Elemér
emelkedett szólásra, akinek nagyhatású beszédet lapunk
más helyén teljes egéazeben közöljük.
Gyárfás után Dr. Willer József ismertette a Magyar Part törtenelml jelentőségű parlamenti nyilatkozatát, majd a gyttles megejti a tisztújítást. E nőknek
választja Dr. Gial Alajos orvost, titkárnak D \ Mátiti
András ügyvédet éa megválasztotta a 80 tagból alló
intézőbizottságot

Standard Rádiók
a legtökéletesebbek
és l e g o l o s ó b b a k ,
vételek részletfizetésre.

STANDARD és PHILIPS
RÁDIÓK
Osikmegyei egyedárusitás

Fischer Sándor, Mercurea-Ciuc.
í—

Egyről-másról.
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sítik. BüsbadLőmüves volt egész valójaban. A franci»
egyházpolitikai harcok kimagasló alakja, aki Franciaország iskoláiból kiűzte a vallást s magát „a győzelem ap/á'-nak merte neveztetni. Nyolcvanhat eve*
volt (1927), mikor megírta Au soir de la Penrée cimü
könyvet, amelyben egész életén át vallott Krisztusellenes gondolatainak
ad durva klfejozeBt, „szeren
cíétlen galileaiu-nak nevezvén a Megváltót. Azt
állitja Krisztusról, hogy nem tudott annyi nyugalmat
és emberi méltóságot mutatni, mint Stokrateat a
méregpohár kiürítésekor.
Iy«n szellemi egyéniség döntő befolyása alatt
alapoztak meg a huzadik század mai világrendjét;
Csoda-e, ha panasztól ÓB jajtól hangos a világ? Cso
da-e, ha ezen elvadult, istentelen ember Bzerencsétien
szelleme gyötrl a világot? Nem Ismer a történelem
még egy embert, Bkl Buját szobrát életében le merte
volna leplezni. Clemanceau ezt la megtette. De saját
hazájára aem fakadt sok áldás világdiktátorl bandabandátfásaiból, mert hol van több baj és szerencsétlenség, mint épp»n Franciaországban 1?
Ma már tudjuk, hogy Ciemanceau müvét egyik
legnagyobb kortársa ÓB segliőtársa: Lloyd George ls
agyonbirálja. Elvakult elme, cézári erőszak és az laltn
telenaég szelleme szülte azt. Nem lehet hát rajta Isten
áldása Bem a győzőket, sem a legyőzötteket illetőleg.
•

*
*

Kirov meggyilkolásának bűrpörében a leningrádi bnditörvényBzék meghozta íteletét. A főbünöBöket, Zinovjer éa Kamjenev kivételével hala>r>«itélték ea klvegezték. Zinovje* et és Kamjenevet nem
ítélték uţyan htlálra, de az Ördögszigetre Bzámüzt«k, ahol az öröktél hazája van Ez ia t-nryi, triót a
hiiá', mert aligha letz onnan visszatérés. H.» • áttudná
Lenin, ra°gfordulna Birjaban. Kumjcnev e* Zioovjev
ugyanis Lenin elképzeléseinek igazi fpoátolul voituk
a most száműzetésben kell elpuiztulnlo'i azért, mert
a Sztálin csoportnak a ktpitBlturussal kacérkodó
kormányzati rendszerével nem értetek egyet. Borzalmas állapo o't lehetnek Oroszországban is, mikor az
egy ország határain b»lül elő, de mas politikai nézet h e t valló állampolgárokat po'iikai hitvallásuk miatt
egy neses száműznek vagy kivégeznek, holott a politikai hatalom birtokosainak elegendő sztl debb ei-zitöz
á'l rendelkezésére az ellenvéltmények letompitáaára
vagy akár elfojtására ls.
*

• •

ni».

got Rónán';» >a M.gviror-zAg közti mloilfnfé'e l'ejben
túszként szeretné kezelni. Ez éppen annyi, mint mikor az anvn eaetleges bűnéért a gytrmeket büntetik,
vagy vlatont. KereMtényellerPH . rkö c i megatarfáa,
ami a hujz-dlk században alig állbat meg. A rcmániái magyarság nem adott okot arra, hogy a többségi
sojtó Ilyen türelmetlen légkört alakitaon ki az Itt élő
m»gyaraág ellen, amely a békeszerződések megkötése
óta állampolgári kötelességeit a legpéldásabb fegyelmez?ttrt*egel te'jeaitette és teljesíti.
Kobr budapeBtl c«eh követ karác on>i cikkében,
amiről f«nmbb inunk, azt ia moadto, hogy a lelkek
m»gbéküléaének első feltétele a sajtó hangjának megváltozása. Valahogy ez a helyzet nálunk 1B. H:ába
volna m?g a jóravaló hajlandóság fent és lent, ha a
lelkiismeretlen sajtó megmérgezi a talajt, ahová a magot el kell hinteni.

Széchenyi hitvallásával
jelentkeznek a húszévesek.
Kolozsv&rt njiv napjára jelent
meg a „bnszéve*" nemzedék félhavi
szemléje, a „HITEL*. ClkkQok ez alkalomból Íródott.

Széchenyi István, a legnagyobb és leghívebb
magyar ezelőtt azáz esztendővel Dagj parlagnak,
dudvanőtt, terméketlen parlagnak nevezte a magyar
földet B az ofcr* Is rámntatott: a magyarok nagy
nemzeti bűnökkel terheltek: 1. a hiúság éB rokonai:
az önhlttBég. önáltatás, öncsalás; 2. a lelkesedés és
Bzalmaiúz; 3 a közrestBég és 4 végül az Irigység éa
szülöttei: a pártviszály éB uralomvágy tartják megszállva a magyar lelkeket. Az eredmény nyilvánvaló:
a feUoro't nemzeti bűnök Fárba tiporják a nemzeti
erényt; a hiúság ÓB az önhittség nem engedik megláttatni a nemznt elmaradottságát, aszalma úi lelotaadáaával a beindult kia kezdeményezések is durába
dő'nek, a közrestség a munkanélküli nagy-npgy kenyelmet keresi, az Irigység végül lerombol minden terekvéit, ami mástól Indul B más munkajáoak gylimö'c<eként jelentkezik. Mi msrBd tebát ? A parhg, a f-mmiaéí, a CB"lekvéi>nélkülÍFég, a begn^Ótot'Fáe, a dudva.
SzéchenU ffondt» ez^'őtt azáz eszterdővil ép az ie&zsátot mondta: „Okoskodásom megállapított ténye-

zője az, hogy a megyer fö'd mitdeiben
parlag'.

nagy

N'hetére ^sett Széchenyinek, mint ahory neVack
IB nehezünkre eBÍk leiről e kegyetlen Fzót: parlag B
mesállaplt^nl a négy nemzeti bőit: a hiúságot, a
Bzalmatüzet, a közreBtseget éa az irigyéeget. Da
Szécheryinek elve
mirden jó mag\Brok e!ve i=
hogy a valósárot és hibákat nem szabad uts-za'Di.
d-* fel kell f dnl, be kell vallani. Mert Síech^iyi F-Z
örrevlzló embere: a nemzet lelkii"Tieret»h»z szóit — a
nemzet lélekvizBgálata alapján. Mi bozzack ;s szol
tehát. 1935 legealegelején különösképpen.
•

Sz'cbenyl n gondolatmenetének m»tér;ss»ve! fz
„Engesztelő szavak Magyarország tele" cím alattuj e»zterdfi küszöbén uj folyóirat jelent m»e Ki'o s
ugyanis Kobr Miklós tud»p'.eti cseb töve. cikket irt, várt — „HITEL" cimmel. A .Hitel* névvel s aierkeşzamelyben nem kevesebbet mond, mint azt, hogy elér- tők — mindmnyian a húszéves nemzedékhez tartokezett ez ideje a Magyarországgal való közvetlen zók — céljaiknak Széchenvihez kapc-oltságát hangkeresik
tárgyalásoknak. Nyilvánvaló, — mosdja a követ — súlyosát. Céljaik egyszerűek és vi ágosat
U<y látszik nem kscsa a Prager Tagblatt híre.

(K..) Keynes, a páriái béketárgyalások angol
a(?)
lelki elmélyülést, a kritikai önismeretet s euróapi
pénzügyi azakertóje, A béke gazdasági
következ- bogv a mi népeink kőzött nem áll fenn ellenszenv helyünkön
és korunkban a tájékozódást. Ah^y a
ményei cimü müvében megrázó képet fest a gytiid A két állum ipara és kereskedelme nagyra becsülilap el»ő aráms kif"jezl: A „Hitel"-t a húszévesek
egymást
és
a
kedvező
politikai
helyzetet
igazolj*
ködés szellemének Erról a végzetes erőfeszítéséről,
nemzedékének műveltség- éa élménybeli hiányfellendülese ..(?)
amely azon a történelmi nevezetességű kocíreccir.n a két ország idegenforgalmának
érzete hozta létre*. Tehát hiányt akar póto'ni ez a
Nem
kívánhatjuk
Magyarországtól
mondja
továib
a népek sorsát eldöntötte. A viiigháboiu következtéfélhavi szemle, melyről az erdélyi magyar sajtó már is
ben huszonötmillió ember kidő t a népek soraiból — hogy a tárgyalások megkeidése előtt, előfelté-a legnagyobb elicmsréssel beszél a amelynek el»ő «rámint ahogy
(hatottak és nyomorékot). A sánták, a bénák, az özve- telül lemondjon politikai célkitűzéséiről,
mát
.. e Up olva^ólnnk egyrésza is átlapozhatta. M-^g
gyek, árvák és koldusok jajazava nem jutott el azok- azt tőlünk sem lehet kívánni területi kérdésekben akarja
szólaltatni a mult nagy macyar gondolkozóit
hoz, akik fóketekávé mellett a viláz uj rendjét dik- Ejnye de szépen citerázik Kobr ur. Hát ha a cseh és Zrínyitől Proháazkáig a a magvar Bzellem élő nagymagyar
nép
között
nincsenek
érzelmi
ellentétek
és
a
tálták. Keynea müvében nagyszerűen rajzolta meg
wáíait, hoey Írásaikon keresztül az uj magyar nemzeWilson amerikai köztársasági elnök portréját és ezzel területi kérdések nélkül is le lehet ülni a zöldasztal- dék kereaztény-raagyar eszmevilágát adhasaa, a munkabevilágít annak az embernek a lelkébe, akinek híres hoz, miért nem tették BZt már eddig is meg és miért társi kör viszont az erdélyi helyzet külön problémáit
14 pontja a világháború által meggyötört emberieég agyarlcd'bk a Irét állam delegátusai Genfben CBak az do'gozia fel. S a szerkesztő társaságnak — fiatal tanálelkebtn a kiengesztelődéBes béke utáni sóvárgást imént ia oly szenvedelmesen egymás ellen? Mi azon- rok, főiskolai hallgatók és irók — „nagy a hite, bogy
ébresztette fe'. Eszerint Wilson elnök egy zárkózott, ban nem tudjuk elhinni sem azt, hogy a két nemzet a „H tel" szándékát és munkatervét Bzlvesen látja
eszmei körébe viaszavoEU'.ó elméleti tudóa volt, akioek között nkcBf-nek érzelmi ellentétek, sem azt, hogy le
halvány fogalma sem volt a politikai cselfogásokról, tudnának ülni a zöldaBzta hoz a területi kérdéBek fesze- minden erdélyi magyír ember*.
•
a pilitiWil furfang és n-ffiiériaról. Mindjnfcí ezt hitte, getéee nélkül. Ha két mmcet között lehetnek érzelmi
hogy Wiison elnök 14 pontját gyakorlati szemszögből ellentétek, ugy a c*ebek és magyarok között igenis
A „Hitel" megjelenésével erdélyi magyar életünkis előkészítette; gyakorlati politikusokkal alaposan lehetnek. A cseheknek a háború alatt és a háború ben uj nemzedékként foglalnak helyet a húszévesek.
megvitatta s miad- n eshetőségre felkészülve, harcolni u'.án Magyarországgal, de különöB'n a magyarsággal Az uj lap egyik cikke szögezi le, hogy . a változásrs
fog azok érványrejattatánáért a békekonferencián. Ehe- szemben tannaitott magatartása, főleg Oroszországban, ítélt éa mng ls változott erdélyi magyar körülmények
lyett az amerikai elnök csak elképzeléseit terjesztette nem volt olyan termé«Z3tű, hogy az a két nemzet első nemzedéke* ez az oj nemzedék. Az az évjárat
elő, amiket a diplomácia olyan magas fokon álló ZFOO- közötti érzelmi ellentétek kiküazötö.éBéra alkalmasak tehát, mely kora gyermekségétől fogva az erdélyi maglőrjel, mint Lloyd George és a ravasz, bosszút lihegő lettek volna. Egyébről nem Is szólva, ez magában ele- gyarság kisebbségi sorsának rész>se: Iskoláit az impéClem*nceau, egyszerűen eltüntettek a politika útvesz- gendő arra, hogy a Kobr nr karácsonyi békeszózatát rium változás u*án kezdte, — fiatallá pedig a hartőiben. Ma már mindenki tudja, hogy az ég sz béke- egy kla fenntartással fogadjuk. Mi azt hisszük, hogy mincas évek gazdasári válságában lett. Hányatott
konferencia irányító szelleme CJemanoeau francia mi- a budapesti követet nem a józan belátás bírta e szelid é'etB, letört reménység, önmagában Bem hízó nemzeniszterelnök volt, aki napoleoni gőggel és fölénnyel hangok p^ngetéBére, hanem a célszerűség. Van valami dék ez, ki a nagy háború húszéves évfordulójával ez
irányított* a békekonferencia munkáját. Mikor a Wil- a háttérben, ami Kobr u n t él Benea urat la leszál- évbpn lépett abba a korba, hogy komolyan körülaon elveit, tetBzetőB kapszulákba, igen gondosan és lította a lóról éa jobbnak látják a római egyezmény tekinthessen — helykereaő szemekkel, hlvatáavállaló
nagy diplomáciai művészettel elrejtve a békekocforen- hea csatlakozni, mint egyszer csak teljesen elBzige- szándékkal.
ciának előterjesztette, a megtévesztett és valósággal teődnl.
* • •
falnak állított elnök néma fejbólintással járu't hozzá
Seéchenyl nevével s gondolataival jön, jelentkeaz ő egész elképzelését megcsúfoló, cézári önkényDr. Gyárfás Elemér szenátor, a Magyar Pártzik a húszévesek nemzedéke B azért, mert Széchenyi
szerüséggel előterjesztett javaslathoz a mint egy bekö- gyerpyíl tagozatának december 80 án tartott gyűlésen
tött azemü, se nem látó, se nem halló Don Quijote, nagy beszédet mondott. Riazletesen megindokolta a örök aktuálltása, bogy olvadása, Ismerete őszinteségre,
fejbólingatva segítette határozatokká emelni az embe- Magyar Párt eddigi politikai magatartását B erőa okfej- a hibák maradék nélkül való bevallására indit. S 1935
riségnek annyi nyomorúságot éa szerencsétlenséget téssel mutatott rá az egyes kormán; ok
kezdetén jó magyaroknak — húszéveseknek ép korohozó javaslatokat. Mikcr aztán Wilaon elnök észretért
politikájára. Különösen kihangsúlyozta a klaebh-' sabbaknak la — van-e mátra ezükségük, mint az
éa belátta szörnyűséges becanpottságát, összeroppant ségl sajtó és egyes kulturális intézmények vezetőinek ŐBslnte lelkiismeret vizsgálatra és a helyes léleklsmeegéss lelkében éa testében a mint erkölcsi és fizikai türelmetlen, UPZIIÓ hangját, melyek mind alkalmasak
rstre ? Hiszen e kettőből önként folyik egyréFzt a megroncs tárt vissza hazájába. Nemsokára meg la balt.
arra, hogy a könnyen Izguló román közvéleményt a kezdett jó munkák további Jól folytatása, már részt a
Ezzel szemben, ha a CJemanoeau alakját t-klnt- kisebbségek, de különösen a magyarok ellen hangolják.
jttk, összeütve látjuk benne mindazon tulajdonságokat, Az Universul pMdhul annyira megy, bogy miként a bűnbánat, a mellverés..., ba
* szükség adódik erre ls.

amelyek a föld nagy néplömegelnek lelipráiára képe- december 20-1 számból kitűnik, a romániai magyarsá-

1 uia.

CSIKI

A .HiP»l" hu<z-<xwl nem ak írnak tSbh'i: 1«!
keket felverni, egymáshoz kötél hozni, magysr goedola'okat közvetíteni, fiatal migyarokn<<ir gondo'atokat
közvetíteni, fi ital magyarokat gondo kottádra, lélekvizsgálatra Indítani, cselekedni. Hsszü , hogy a „Hitel"
szava nem leBZ pusztába kiáltó BIÓ.

Venozel József.

Mit várhatunk a jövőtől?
Gyárfás Elemer beszámoló beszéde s
Magyar Pártnak Gyergyószentmiklóson
1934 december 30-án tartott gyűlésén.
Kisebbsegi öletünk kimagaBló eseményének látom
a fjlirati vitaban előterjesztett javaslatunkat, mellyel
helyaetünk barátságos rendezéset ktr.Uk.
Komoly megfontolások kényszeritettek erre ai
elhatárolásra.

Kisebbségi politikánk
eddigi hármas alapja.

LAPOK

i a

Húzás n)ii)d*o l)ó 15-éQ.
Siessen u j i t s a m e g sorsjegyét a következő osztályra!
Ha még nincs norajegye vegyen azonnal, hogy részt vehessen

232,000.000

lei n y e r é s i esélyeibeni!

'|4 sorsjegy ára 200*—
lei, mellyel már két nyerési lehetőséget szerezi
Arad: Általános Takarékpénztár BéaBfénytára&ság éa AL Ooldaohmldt.
Erdélyi és Bánáti
főeláruaitók:

Brmaaó: Fortuna Al. Enkelhardt.
Cluj: IlleaoQ Bank Hé>a »énytársaság Takarékosság, Kereak. Hitellnt«aet.
Oradea: Daoia Bank, Union Bank.
Targu-Murea: Bévé» Ernő.
Timişoara: Eöapontl Bank, Leaaám'toló Bank, Temesvári Bank.

Népünk jogainak védelmét és érdekelnek érvényeBitéBét mindezidelg hármas alapra fektettük. Români»
alkotmányára B ennek alapjan hozott törvenytire; a

békeszerződések

«ii»:

i

kisebbségi rendelkezéseire (a — ugyanaz a keserű, tragikus sors vár, mint az veraeket, hanem beszédeinkkel a barátságos megértÓBt
egymasba kevert, egymást pusztító, egymás vé- igyekeztünk klépiteni. Mi nem tagadtunk meg adót és
reben gázoló törölL-őrmény-bolgárszerb-gőrőg katonaságot,
néptöredékekre.'

nem utolsó sorban — arra a nagy erkölcsi és anyagi
erőre, melyet népünk műveltsége, vagy onaés választótömegei képviseltek.
Másfélévtlaedes nehéz muDka után, fájdalommal
látluk, hogy ezek az alapok roskadoznak a rájuk nehezedő nyomás alatt s ugyanakkor az Európaazerte
erŐBÖdó nacionalizmus s a feszült külpolitikai helyzet
olyan vihart kavar fői, mely tövében rázza meg szerény
kisebbségi eletünk alapjait.
E vihar által felkorbácsolt szenvedélyekkel szem
ben játékszereknek tűnnek fel a törvenyellenesBég miatti contencios-perek, az alkotmányellenesség címen
indítható keresetek, a kisebbségi serelmek miatt Qnofbe
intézett panaszok b ugyaaakkor népünk kulturáiiB értékeit az elfogult lakola-politika, vagyonát az elhibázott
gazdtságl rendszer a választótöm-geinek átütő erejét
az elfajult pártharcok veszelyeztetik.
Fel kellett tehát tennttok a kérdést, hogy vár

Idéznem kellett e 11 év előtt leirt szavakat, mert
Ml semmiképpen sem szolgáltunk rá, hogy Ilyen
amikor most, Javaslatunk indokolásául azt mondottuk, érzéseket tápláljanak irántunk a Ilyenek hirdetéBét az
hogy ki akarjuk emelni a kisebbségi kérdést s a ország törvényei 1b tiltják.
roman nephez való viszonyunkat a nemzetközi vitás
Kívánnunk kell, hogy e törvényeknek érvényt
problémák kötül, mert nem akarunk túszok lenni szerezzenek 1
nemzetközi koi.fl «tusoknál, sem árucikk nemzetközi
alkudozásoknál, akkor mas szavakkal b talán kevesebb
Erdély múltjának tanulságai.
határozottsággal, de ugyanazt a gondolatot fejeztük ki.

Külpolitika-kisebbségi politika.
Országon kü politikájának iranyiiásara egy szerencsétlen nepi Kisebbségre vajmi kuvea befoiyaaa van.

Hiszünk a jövőben!

Rendületlenül hinnünk kell abban, bogy elkövetEgyformán igazsagtalanság tehát rajta állani kezik a barátságos mtg-rtós a a mostani zavaró jelenbosszút nemzetközi nemzetközi ellentétekért, vagységek fölött a jobb beiatáa lesz úrrá.
az ő terhére és karára kötni meg nemzetközi
Minthogy ez elsősorban nem tőlünk fdgg,
egyezményeket.
addig is, míg a megeriáa elkövetkeznek, bizzunic
bitjuk-e az eddigi alapon sérelmeink orvoslását és
Indokolt volt tiltakozásunk e méltánytalan helyzet népűnk életerejében, védjük és őrizzük meg ezt a
helyzetűnk megjavulasát ?
ellen, melybe önhibánkon kivül jutotiuik a joggal re- jobb időkre a padis egyeieriessel, testveri azeretettel
A felelet, sajnos, nem volt biztató.
meltük, hogy panaszos szavunkat megballják ez meg- muiastuí meg, hogy megerdemeljük azt a helyet,
„Vagy mi, vagy ók!" értik minden oldalon.
melyet elfoglalunk s amelybe bele vagyunk nőve e
Mélyen megdöbbentett a válasz, melyet e följaj- hegyek és völgyek köaott.
Akik rajta tartjuk kezünket a román közvélemény
ütőerén, láthattuk, hogy miként gyöngül napról-napra duláaunkra a azelsőaeges irányzat legéleBebb képviseHinnünk kell, hogy ezt senki sem akarja I
az a felfogás, mely a kisebbségekben az uj allamula- lője, az Universul adott, deczdmber 20-iki számaban
kulás megbecsülendő erógyarapodását látta s miktnt ezeket irva:
erősödik az a szélaőseges, barátsagtalan, elfogult elme,A mai körülmények között a magyar kilet, mely minket csak alkalmatlan tehernek tekint, sebbség helyzetét Bemmiképpen Bem lehet függetleakik akadályozzuk a román nemzeti gondolat érvénye- níteni Mtgyarorszaggal Bzemben való politikánktól."
— Tanari athelyezea. Főgimnáziumunk egyik
sülését, uijában al.uak a vár0:0k elromano-odáaanak
.Magyarorszag olyan fegyverrel küzd ellenünk, régi, tört.-latin szakos taoarat, Máaya Ferencet az eréa felnövekvő ifjuaáguk elhelyezkedésének, akikre temeiy nekünk sokkal inkább kezünk-ügyében áll: délyi püspök 1935 év januir hó 1 evei áthelyezte a
hát a látszat kedvéért tekintettel kell ugyan lenniök, kibasznaija a mi allatni erdekeink ellen a romaniai székely udvarhelyi rém. kat. főgimnáziumhoz a latin
di akiknek elaorvasztáía, lasau eitüntetéae és beolvasztanszékre. Máaya tanár 19 evig miWödótt intézetünkmagyar kisebbség helyzetét. *
tása lehat csak a célja minden romáa nemzeti poliben. Ez idő alatt az ő kiváló, rouonazenvea tanári
kétélű
fegyverhez
nyúltak,
mely
végzetes
tikának.
lesz Bzártiukra
Tudják meg, hogy mi ugyanez- egyénisége mé.yen bevésődött ifjúságiink es tanartársai
Eizel a fa fogással népünk önvédelmi és önfenzel a fegyverrel fogunk élni, vagyis a magyarleiitebe. Dj alig van valamire való kt.puios emoer a
vármegyeben is, aki ne ismerte volna ezt az izig-vérig
tartó küzdelmét ön-zhangba hozni, vagy csak párhuza- kisebbségggel
*
lanárembert, kiben a széles, alapoB tanultsag puritan
modra 1B állítani lehetetlen, bármily Bzereny mérteikre
.
A
román
állam-politika
ügyesen
kihasználta
a
egyszerüseggel s kifogyhatatlan derűs humorral egyefokozzuk is le igényeinket.
hibát s a nekünk kesziiett fegyver beléjük üt és ütni sült. Van valami az ő lenyeben, abból a mar ritkaHa ezt a felfogást a román közvélemény osztat
fog ezentúl kíméletlenül, amíg azoknak a kegyetlanul és végérvényesen magaévá teszi, akkor n*p«ink len ütéseknek súlya alatt, melyeket a romániai aágazámba menő tanári típusból, ameiyről hosszú évtiviszonyára nézve az áll, amit Maniu G>ula 1921-ben, magyarok fognak elszenvedni, a hafárontuii ma-zedük multán, ó*ziiló fejjel is a legnagyobb örömmel
emlékeznek meg tanitvanyai. Csíki d.anjsl nem egy
az egységes Románia parlamentjében tgy fejt-zen kl: gyarok fel nem ebrednek
*
könnyen fogják feledni az ő jóízűen eredeti, zamatod
„Nrikem mindig az volt a nézettm, hogy a román nép
függetlenítsük a romániai magyarok sor- előadasait, elméa magyarázatait s a roman nemzeti
és a magyar nép kő/őtt nem jöhet létre megegye- sát ,Hjgy
Magyarországnak velünk tzemben követett poli- ünnepeken tartott világos, kerek, közvetlen baszedeit.
zés: vagy mi, vagy ők!'
tikájától? U^mmiképpen sem, sót eppen ellenkező- M ndezen határnak titka aa, hogy az ilysn tanari típuMikor ez a felfogás az erdélyi román nemzeti leg
Hadd latsuk, kinek kell többet szenved-sok — anélkül, hogy keresnek a nepazerüseget —
párt vezerének ajkáról elhangzott és jórészt ennek
nie
*
nagyon-nagyon tudjak szaretni az ifjúságot s legfőnb
hatása alatt, Mtniu politikai ellenfelei ls, az 1922 evi
örömük, ha a lelkük kincsestárát minél onzetlenebbül
választápok alkalmaval minket már az országra nem
tudják megnyitaní az ifjú nemzeddk számára. Alapjákivánatoa elemként kezeltek B egyszerűen kl törülni
ban Bzelid, derek, mélyen megertő lelkek, kiknek ninigyekeztek Románia közéletéből, ugyanolyan melyaeBevallott gyűlölet-szitás. csenek
ellenségeik, csak barataik. — Az udvarhelyi
ges aggodalom ülte meg lelkünket, mint ma, mikor
főgimnázium
az áthelyezett tanárban kiváló erteket
ugyanennek a gondolatnak ujabb térhódítását látjuk.
nyer. Uj állomáshelyén is legyen muakáján Ijtan áldása
Népünknek és közvéleményünknek tunia kell, hogy s kérjiii, hogy — miként a muitoa — ugy ezután is
Az erdélyi magyarság
hangon beszélnek rólunk s ilyen érzéseket ébreszt- (egyen lapunknak jóakaró munkatáraa.
törtenelmi hivatása. Ilyen
getnek ellenünk a ezért mélységes fájdalommal bár,
— Polgarbal húshagyókedden. Már a farsang
Éhben az aggoda'omteljea lelkiállapotban irtam de be kellett erről számolnom. Tudata kell népünknek legelső napjaiban bejelentjük, bogy húshagyókedden a
ezeket,
hogy
ne
lepődjek
meg,
ha
e
féktelen
uszítás
meg 1923 ban Erdélyi Problémák cimtt könyvemet,
helybeli polgár lfjuaág a közbirtokosság székhazában
melyben mindkét oldal feie igyekeztem kimutatni a hatása alatt ellenszenvet tapasztal román polgártársaink nagyarányú műsoros estet és táicmuiataagot készít
Maniu által ridegen megszövegezett, klegyenlitest nem részéről, hanem tudja ezt Ilyen előzmények után meg- elő. A polgár ifjúság azt szeretné, ha erre az alkatűrő elmélet helytelenségét 8 az erdélyi magyarság tör- érteni és keresztény lélekkel rmberlleg megbocsátani. lomra vároaunk egeaz társadalmát egybefoghatná. —
ténelmi hivatását abban jelöltem meg, bogy „össze- D) tudnia kell ezt főként azért, bogy ezek tudatában, Éppen ezért mozgalom Indult meg, hogy erre a napra
kötő kapocs legyen a középeurópa tengelyében a saját százezreink szavával is alátámaszthassa s meg- egyesítsenek egy közös cel érdekeben mindenfele tárerősíthesse a mi gyönge Bzavuikat, mellyel e hang sadalmi megmozdulást
elhelyezkedett román és magyar nép között"
Szükségesnek látom Baószerint idézni azokat a ellen tiltakozunk éa minden erőnkkel sürgetjük, hogy
— a nyelvvlisgan elbuktatott osiki tanítók
szavakat, melyekkel, e könyvemet befejeztem. Ezeket ennek aa uszításnak vége vettessék.
a marosvásárhelyi tabia melletti közigazgatási bíróságKívánjuk
ezt
elsősorban
magának
a
román
népnek
Írtam:
hoz vitték panaszukat. A tanítók legtóbbjenek kezében
Mert, amiként nekem volt bátorságom jóval van 1929 bői az akkori vizsgák eredményerői egy írás,
Ha az erdélyi magyarság meg tudja látni és be érdekeben.
a világháború előtt leírni éa elmondani, hogy az erdélyi amely szerint a H'aiazter akkor klelegitónek találta a
tudja tölteni ezt a történelmi hivatásai, ha megtudja magyarság ellen vétkezik, aki a románságot bánija,
trtetnl Budapesten, hogy a románBág ellen einang- ugyanolyan Bzilárd meggyőződésem, hogy e gyűlölet- nyelvtudásukat. 1933 ban már megbuktatták őket abban
a hajszában, amelyet a gyűlölet Indított az egéaz
zott minden har»gíugalla szó végeredményben az szitás ellenünk — a román népnek árt legtöbbet.
vonalon.
erdélyi magyarság testét, intézményeit, birtok— A madéfalvi vasúti műhely magyar
állományát, kulturáját sebzi meg ea meg tudja
Mi nem vagyunk hibásak! vasutasait u j a b b uyelvviasgara rendeltek,
értetni Bakarestben, hogyha barátra es BzóvetaeLegfőképp in kívánjuk p-dig est azért, mert sem éppen a karácsonyi ünnepek előtt. Gyönyörű kereszgeare van Romániának Bzii<aége, nem találhat biztosabbat, jobbat, mint azt, kinek saövetségesl hűségére a ml népűnk, Bem annak vezetői erre a gyűlölködésre tény világ. A munkáaok és csaladjaik között elképzelhétmillió román állampolgár falroiona a zálog — aoha 15 év alatt okot nem szolgáltattak. Mi nem szer- hetetlen a kétségbeesés, mintán ez ujabb vizsgáztató
veztünk aoba összeesküvéseket és merényleteket, ha- őrülettől semmi jót nem várnak.
akkor less még egyszer ünnep Erdaly foJdlen".
-Ha nem — akkor ott van Kiaázaia és Macedo- nem eseket mindig felháborodva elítéltük. Ml nem ol— Lopás. Mayer J*noa somlyói lakásnak ellopdoola példája, akkor aa trdilyi magyarságra it vastuk fel a parlamentben a románságot lértó guny- ták egy vadássfegyverét:
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— A r é u a g e a e k Hit á j a. A gyergyóeaentmlklóal taa^Ci felfektette a részegesek llBtáját. 60 nevet
függesztettek kl a szégyen táblára. A tintákat megküldöttét minden ltalmsrésnek és letiltották, bogy a
listákon szerepld egyéneknek, mint közveszélyes résan-!
az
g-seknek szeszeaitHlt mérhesHenek ki.
|
Halalosások Gál Djmokoi gazdálkodó 79 ^VPB j
korában, január hó 1-éa m ghílt Cslkt^ p'oczán. Elete j „ E ü R o p f l ' - é t t e r e m b e h .
a mindenkit megbecsülő éa tiszteletben tartó, c >alád .
Minden szombaton eate
jáért és embertársaiért hittel és sz<-retettel tenni tudó, |
szerény munkád székely ember élete volt. K tuiytbfD
Gál Sacdar a tanfeittgyelő^éghei beosztott, rendkívül
képzett tanító az édesapját gyászolja.
9toa c m m m a l é s e£to®aaal»feils8ei«
— Orbán Aüdrásné bpüI. K rda Á/nfB 57 éves
g á l á n s a i © g y w t t i 1@J.
korában meghalt december hé 30 án Tu nádfürdőn.
E hunytat ferj-«, hét gyermeke éa a szenidomokoBl
Esténkent H a m z a Q y u s z i kitűnő
Kardi csaiád gyászolja.
zenekara játszik.
— Smilovlta H-rniBnn gyergyóhollói nagybirtokos
51 éves korában, 1934 évi december 29-én, hosBzaa
Szíves pártfogást kér:
szenvedés után meghalt Marosvásárhelyen. T-mntéan
Igen nagy réazvét mellett december hó 31-én délután
2 órakor folyt le. Elhunytban a városunkban is jól
ismert Smllovita Márton, Dr. Smilovita Jakab éa Dr.
8mi:ovita Sándor testvérüket veszítették el.
( r ó d l i ) jó karban levőt,
— Verekedés. Szabó István ditról legény megverte Balázs Ojzkár társát. Hl járás Indult a verekedő
két személyest keresünk
legény ellen.
megvételre. Cim a kiadóhivatalban.

NAGY TEA-EST

nyitva reggelig.
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ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGATLAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
1935 j-v januar hó I én mükődéaét ujiól megkezdi
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H r | •( Ó 11 n | í o námadasok veaetéaót, ellenőrC l V d l I a l J a aéaet, mérlegek, adób'vailáaok
—
elkeaaitesét a tör éiiyea előlráiok iierint
2 Vidékiek minden megbliáaát aionnal teljeattl,
ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvédünk áll a megbiaók rendelkei'sére. 3—
ĂS Söivetitjiik háaik, villák, telkek, meBŐgasdaaág
2
birto«ok vételét, elatását vagy bérletet
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l a t r á n , M®s«a®«fto0îa®e
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Calea Stefan-cel-Uare 21. alám, földeaint

HARCSA JÓZSEF, CSÍKSZEREDA.

SZÁNKÓT

— A Hitel elsi szamának tartalm* ; Mukkal Sándor:
Mt l->sz velüuk SzekfU Oyala: A nag}-inagTar nt, Juhász
István: Hitjl, Kárász József: Este (Regé»yrészlet). I. Szemlér
Fereno : Kortárs, Gray-Charles Cros : Ofélla (Sz.bédl LAsz'ó
fordítása), Szenozel László : Metafizikus és szociológus Wolí
VOD Alchelbnrg: Stefaa George és a költfl erkOloalsége, VeDozel József: Határnemzedéb:
erdélyi magyar haszévesek, I.
Nagy Géza: Leszámolás, V:gh károly: Talán Inkább magyart?
Heszke Bela : A mai lergyel Irodalom. Camoens : Szonett (Szabédi László fordítása), öt könyv Ismertetése. A lap eldfizeteae
1935 jnninslg 60 lej, egyea szám ára 5 lej. Megrendelhető:
Clnj—Kolozsvár, str. Bratlanu 51.

— Tüzeset. T^mAa Gergely csikezectgyörgyl
gazdálkodó csűre leégeti.

0

Szövetkezetek, gazdakörök,
kereskedők figyelmébe!
Legolcsóbb, legjobb kukorica vagontételben hol kapható? Érdeklődők forduljanak
Írásban, Biyer Károlyhoz, Brcţcu-Treifichuio.
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Háló, ebédlő és iroda berendezések
• • I f o a

a legegyaaerűbbtól a
legflaomabb kivitelig
U i i í l l ! t « t f i n k k t l
beaaereahetök:

Naşy G. Joszaf asztalosnál, Zsögöd.
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Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre la.
45—

V

V á s á r o l o k vagy c s e r é l e k használt
p o s t a b é l y e g e k e t . Cím: P. Anca
Simenthali tenyészbika eladó, Zaögödben, Nagy Imrénél.
Str. Ştefan cel Mare 10. Mercurea-Ciuc. 4-4
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