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A Magyar Párt 
VII ik o r s z á g o s n a g y g y ű l é s é . 

L»puak tru't száméban itm -rtetiük szokat » nagy-
osegu határozati javat-ialokat, amelyefctt  a Magyar 

•; or ii'ié nagygyűlését m-gelőzó szakosztályt üié-
» dolito.iat ki. 

nagygvül-B elfő  résíáB^k ezen komo'y, hatal-
• an; s programot adó capji u;áo, 1937 sa^ptem-
j 5 en Dr. Buh «n György eint-kiete mellett i»j-

i ro-uioiai magyar küsbbséga» j iUn'.ó Magyar 
, -s íágoa gy«iése. 

yiileero feivonu't  ünnepi lelkesedésből és fs-
LU annak a magyar eor.tot vállaló megntilatko-

* testeket türgetó magsat társtól, a M g;. ar 
r ó*age uj erőíet meríthetett arra a n*h*z tüz-
n.Tf,  «melyet a történelmi sors rea bízott, viszont 

c .iok  s tenyező', amelyekre az együttelés ügyének 
,oJ hárui laibatjak, hogy a tc»(fyar  kisebbség 

v.:gre is riiEd'zni kell. K'bdetní k»il te g-
V^l^r . m n millió* töinsg.)k geriucas egysege ps 

a » M.ji; ia< ro .auó e.onuayek az ország erd kében 
vr;ósen követíiik azt. 

. -e !o;v» a Magyar Fá't mostani Dtgygyülésé-
m gáu. pi'.batjUV, hogy asnik hangja, 

• >ía eg-sz p̂ e'.lema m'-íto volt etin-tk a nrp-
. ti .d.,:miha«. Kitlíot pedig az is, hogy az évat 

l u » imitai han< a ba „ó ma-U btc űietes 
! j 03 ÖBzsotuóje vo!t a M gyár Pírt életében » 

• ységbontánnak béiyfgtzatt  rosti ezándék 
.1 nagygyűlés fegyelm-  zen l'.folyasa  buosyság 

•j - ü. hô y tiirtecelmi pi'lana.OîlMO mird-iu-inat; 
. at i az egység, ©ág aro'-nik is, akik szarut tlan-

... ..- in -gm «ranak abban a nemea uyvkeaytukbec, 
t átfogóbb  gondolatokat, mrS'ízebslá'.ó vi Agné-

«».! b .yzstd 'aeket, vagy demokratil usabb irányzato 
st k pvUeltek » küzdeidm vonalának falfek'eteheben 

A nagygyűlés mérlege kész. A rémlátásol-nak vege. 
1 m.ideuki egy abban, togy a msgy&r tíjy szert. 
L»i szentnak keil abban lennie minden akarásnak, niin-

aaiií. j a «.üfcuciiwvl  D. ^.«citi, cioouro-
;0Í :-3ftB(l-JSfíl81k. 

Kalöaosea p dig elesen ufghuz^ndó  az a határ-
a.u y a magvar ügye! a par.Uj)tói elválasztja. 

- étben a Magyar Partnak meg keit hallgatni* azt, 
:{ •. ;aaf)vr  ügynek h bectü etea muakáha Isbet, 

: p ir-, kcrtil nem foljtat  személyi imádavot. 
A M -̂ yar P .rí n»gygyü!osenek részÍ8t»s lefo'yása 

a pi 1 pjiiaítól közismart. Mindaz, akit érd. kell 
k j pi-k a s-Jrsa, léíbkbdo oit volt a roortánial 
ir-Agask ezen a jovó;épi'ó aeh <z muokaj:«n. — 

•2'. .V E.-; szoiaî a nyitóit C-BZŰ, filkeseüit  lolkli 
4 i . it, akik a toricn ;le.i> előtt vállalták ezokben 
s>i) idóaO»n azt, nojy eg j uj viszoayol; közé sza 

n-paik jövőjét biztositaik s megtaiá jtk az együtt-
- a o-.cdját. 

G . U itbl̂ s György e'o'iknek laegrákó erijü h;>-
- -a .ükrozi eatielc a szerepnek neh :zség.iit. É' 

rki közöttiiűk, aai ne goadoloa h.ilaval u'i 
r i.• I arrn a tu yoa feladitr»,  amelyet a lomboló 
.iieabbO a v-.z-r-fknek  ba kell töiteoiök. 

G -merí'Scek, a megbecsüíósaek HZ+váv»l teü 
ni. azt ii h»>:r;zjtl javaslatot, amelyben dr. Pi. 

" V:, -r dméc)bsn HU egész n>gygjiiiés történelmi 
ro- gsdta a ama yban az álUpsioknak ĝ rinc<>B 

ir i'i es az azok orvo.ilá<cra me^jelöit utak a ro 
jsgyarssg egyseged lelkéből fakadtak, 
roroialai magyar nemzett kisebbségaer talán 
-i .ígirspozán-Bbb, az elhatározások erejebtn, a 

x b^ioroioitságábiíi s a jövő muüka rendjsb-.-n 
- • ra x aytbb öáHzejövet.-le. H sszuk, togy lê E is 

tm.r.Ha leea áldása. 
\ Qiggyüiésnek kétségteienüi egé-zen uj haagjai 

' i too.'aaai voltak. Ezek között emátcLdó elcó-
Siabó B.ni kisiparos Lepviseiójck az a nyílt 
scas birjílentésa, ameyben m*gH'lapi!ja, bogy 
ro-iág szakma: megszervezését bz iparossag 

• Hcglfienek  látják ós a?« abban az esetben is 
^ . o- tia ,̂ ha abba a Magyar P»rl beleegyezését 
:ri ódaá — Uj, gerinces hang ez, anely a Magyar 
... .líra liţyeimezteu, bogy az aiulról jövő kivan-

ü k zabjak meg az irányt és azok töltik meg a 
•r Lak bltony sokszor üres kereteit az összegség 
i .imanak tar.almaval. 

Dr. (lyarfnB  Elemér csíki szenátor kétségtelenül 
"jauciai magyar nép legnagyobb vezérének bizonyult 

. is, akinek körültekintő nagyvonalusaga a iegkénye-
bb kérdéseket bozta összhangba azzal az épitő vonal-

amelyben a Magyar Párt msi naggyüiÓBe az összes 
t-űdiglek közölt a legnagyobb volt. 

VegUl pedig meg kell emlékezzünk lir. Szeut-
Leresztby Bala képviselő Bzerepéről. Et a szerény, 
lianguiauut doigozó ember, akine.k nevéhez számos 
cajojelectófcégü  ügyünknek elintézése fűződik,  miot 
• aromszákmegye kepwBeiője, ó látta el a Migyar Párt 
vendéglátó tisztét s ezzel aa egész nagygyűlés meg-
szervező feladatát.  Annak minden mozzanatán meglát-

szott a hivatásos politii u-nsl rénvitó és p̂  - *. ni--. 
Az ö erdeme is, hegy » Mnvir P r̂t \ ll-ik cr.-z Í;OH 
oag;gyűlése olyan erejű voS* kü'pő és bel'ó t»r';'!ir.<<-
ban egyaránt, »melyn«k erednényi i ugy népötl c. H2 
fogáeábas,  mint s varható . ikerek elkévctkcz s b?r. 
caak reménykrdéssel töltbetr k el. 

Apróságok. 
A tiünUtrói Írlak vaia ae ylU '-p hWihjhio p ,i nap-

pal eaciótt. Kik is erei; a * -kit ? Nircí len, rongy 
emberük, tiket éezr" st m r a m: i »írs daioE. A 
mai tiata'sás ez, a "25—30 é kiket a lesnu -t.?. 
kepesebb korukban sanktkke le" a «or A legér-.-.Vi,-
dtbb koroczts!yok puiziuintk a ŝ nViség n)omas«tó 
üriyzfctdba.  As a réteg, mo-y c-rdk3s>-n előttück Boial 
eH amalyet nem akar éBzra/en&i s'-m s tirsada um 
sem a társadalom politika Az ujaágiri H 'ktorhoz 
üiöoelitotta ezt a mai társad om p'i iti^á:, me:y riví 
iagit » Bí-nsmtHegre, do uim epy.i és?ri mmd,z:, arai 
a r H iktor eavján kivül ícars'' . Ni'mlá'jam g a arn-
kik trag d ájá<, asoket a sucl ikét, e.tik mig u ru tre 
gtk éa cent fi  ita ok, d< Bem -^zt -tt'k p! éetjccu a" 
«zzai, hogy sz óletleb«:ősí,*e. t.ől t.ifArta  ő-t-t 3 dip c-
m&cia konvencioná.iB b»iu<H:- taita öltöaetcu mut t r 
sadalî m. O.t v»r:nab ez?* o st .VU ez Ő torán hervhdó 
fi»iaisá^u;kai  mitdin mnii :->i-fcm  s m i; ĉ -iá 
egyedeik k»pksoa tk a maatő ;z: m^zál uí-ín, t o rw 
talyonkent v-rSick e1 a ni cíje'onség r^m-n;. vl r 
syomotuiágftban.  P-dig jó vo ia egypz-r szjruo v. 101 
•'•n.aaguokkel. M *rt a senfi  is • ' ó? go'.do'Lezii. T .lar 
tjbbet is, mint « mind -nu- pi pí ««stt V; piBtoüg»!»!» 
elmerülő valakik, eklk 3 gor.de kodMtét uai>gUJ r .i.̂ ei 
id a neskiknúk hagyják. 8 b mejrzi):etik egyszer a 
-enkik i;SBf(-fcgá9.«,  ae c-gvn a:ám^uk-:ri m->jd s 
bánasmído L-m még ciak aivány rcmínyisugbrak 
indultak Vásárhely iolői B mi s mennyi mergea n>i 
pattog feléjük. 

* 
• • 

A gftim'<n  üy fanyi.>  tő 'udfc'.a  'g;n sléakec 
r'ogia aoZ>!-»J > a m igy-ir>T-Z9gl 0*,. A iopokosc 0: pl 
reedt-n van a folyton  < ró ódfi  uen^s p-'pa<»td>, »meiv • 
aek i z raveB colpontja n Djn.í-T.iZa inentao űiegbu 
í<dó magyarság. Nímetországcek ẑuk t̂ go van a nagy 
•iióHiüiurira, amely riélilt' egy bá'-ofu  n-gtiváíaeicép-
zelh-Meilcn u ezért rn'ir ;ó e őro koszitl a talajt az uj 
genusa haafogl  li>bo? l m egy kl» iza iióke bttlőie, mily 
•>z .Ujeag* cmú pesti lap hasábjain j-lcct ©tg: 

Mit, lehat tenui ? 
Kgt ik Milánóban élő előfizetőnktől,  K jleti Viimc% 

urtói k pjuk a következő levelet: 
Az „Ujsás" tok. 8ierke-;z ó óg^s.k, Budap bt. 

Foiyó hó 21-An, szoxbiton âotq a rádión uem 
tudván jól fogni  Badip^st^t, m« ál omáai iterexve, 
vóíetl' nűl s 8'utig6r"'i leadot fogtam,  ahonnaa '5g' úgy-
nevezett .Tarka-cetei" közve'ltettf  k Tibbak kazytt <u 
egyik »z>tm bejelentia- nűl a köva'ike<.ó?et vo't azerea 
capiii hallani: 

„Kavetktízik egy vfrp^z'diíó  zecksii 8í;6m, tűa-:B, 
ca nt a tokaji bor, ame-yet d^rek iű -t-ink termala; t-
Mjgyaiorazágon: Li'zt II Migyar r-p-zodiaj"." 

Eihpí, sz; bisEeai), semily.:n kommentárt füj.-.?m 
aem kell. C-'ak azt kérdjem: mi: l-.h«t ţa eilan t n.-t? 

Előfizatóiiiknek,  ssjnon, ka!l, bopy adóio'j marad 
juok a vála^Hzal. Da a* illetékes körök fuyaiinst  fai-
nivjuk erra a levébe. Talán öt tuduak va-ami meg-
nyugtató választ adni. 

• • 

ToiCaainit Uan^peit9 a I ÍU'Í báten a világ • rt-T'.-
mi.íége. A világhírű ot-wa karmot- r a Salzburg: únuep' 
játékokon összotaléikozott Fortwii g'errel, aki H ttier 
dicsőítésére állította ba karír.es'&ri p^:cáját. 0 yao 
••z süijnkaraa féle  volt ez, malyfcói  To«c*niol került 
ki győitesen. Toscasininek menekdiuíe kellett hibájá-
ból, pedig soha poiitikávai nein foglalkozott.  C upán a 
fasclsták  hia.'i.uíz-it nem akarta vezányelrd Öo.ojn.t 
bac. Nam akarta p?dig azért, mert a művész laike 
tiltakozott az ellen, hopy a laglüiekncmesitöbb miivs-
sz tat, a zsnst a pár'coiilik? mackói foadJrkodisii 
kiizé Italrc otyiuis. E: azonban rleg ok volt a paracc -
u-alom szülőhazájában arra, begy gyaauaaá legyen 
agéaz eletér?. Eltávozott tehát házijából, mog mielőtt 
valami baleset érné, ezzel ls bebizonyítja azt, bogy a 
politikamentes igazi művészet nem iüinar korlatokat 
és annak szabad fejlődőiét  nem bizloahhatja saoimi-
fale  par iccurairal readtzer, csupán a demokrácia 
gátaknt nam vető, cselvetést, csapdákat nem ísmjrö 
szabad mozgási lehetősége. 0 yan hőstatt vo s ez 
Toscaninitői, ami méltán klvlvhaja caodálkoeáBuakat, 
mart nagyobb lelkiarőt igényelt a legmélyebb s ratdgia 
tudást Igénylő hídmüve'et levezetéaanjl. Á'dozat \o t 
ez az egyetemes emberi kuliura érdakébia s ezs az 
áldozatot értékelte a világ értelmisége akcor, amikor 
n kereaztény egybáki zene tökéletességét, világot össze-
fogó  erejét hirdető ünnepi játékokat veséoyló Toscauinit 
ünnepelte ott a salsburgt ódon ezékesegyházbaa. 

As interparUnfi»ctáílB  U -ió pár'ei értekezlete moat 
folyt  ie. A tltk'.ri j'-lpifs  beszámolt rz eredményes 
rtuskáró1, melyet aţ Unió r-z emberlBég mejinantése 
érd.Léb1*^ kifejtett.  Ezen l^td  ÍB csodálkozunk, hiszen 
m -g tddig c legkisebb bankközgytilós évi jelentésetői 
egó3z<-n » leürtagyobb n pme-rő fóransok  bei zámolójáig 
minden er.dmínyes volt — p-ipiron. C-jak azt akarjuk 
ezut'al kifajoí-rare  juitun', hogy e jelentíarói mondott 
Ijen EU'- OÍ tr tika cpp«n a román delegátus r.száről 
H^ngro.T el. GUJM profei-nzor  a legnagyobb romas tár-
í.d<t!oc:iudó.', mutatott rá arra aj eredménye* mun-

tá^ígro, melyet sz Uaió 1914-től moatanâig a vtltg-
erte m géváaa érd kat-cn kif-jtett  s bmelynek mi élő 
íja -jff-nvedő  tauui vaşyuak. Erro a kritikára bfcaka 
le'iev ró ná n romáa állempo'g.-r s még büazkébbfn 
o-.do hat arra a ho&fitáraára,  aki ezt a kritikát a 

'iiag kösvéleittéry4t képviselő kiküldötteknek olyan 
nyliîar sz- inéba vágni marészelte. Gjsli professzorra 
lalkísedassel tskint Romúnia kisebbségi fiitalsága  is s 
•tnnal ir.kabb ertéke;jüi lelkületének ezt az őszinte 
megnyilvánu l1!;, maiy az igazi béke u.ját elősegíteni 
aunyíra hivatva van. 

Osztozkodás az Istenházán. 
•z oroiz <t4bvj.-<taek vsa efty  igan érdekes alaku-

la'a, jtn.ilvot f  -lvonu látott j vallás letörésére. Isten-
S:ovb*íé^u_'k iiivjái azt a csoportot, meiyaan 

feladata  a va'.iásalionss kampáay iranyitáaa s az em-
bansign í'i  a vallásos e o:iől <ralo eltarése. K caióol 
az 1 wo eien k Bzóvetiíége vailáseiieaes mu«eutBOia. 
rer.da«..iií ke az ors/ág minden vârasâ^at. A muzeumos 
lego.-.îyob't r>*3*et a rági tamp.omokban halyaztoA el 
s az iKban a/a ul Unó média órátiiatték m ig  a íitllás-
B «I kapctolato . t'rdaságflíet.  A muzautnokoau kiakasz-
tott t-p t tárgyá; readszeriut j<o< az eltaveiyeddsak 
kép ízis, mulyeKet különösaa a cári idókban papi em-
bert:k elkövettek. R'Hogaskádő, sjaméraetteakedő 
papok, bivatasukkai viaazaaíó egyiiáii férfiak  szarepei-
oek ezakbea a muieumokbaa s a falaVoa  idizotek 
VAN-.A? HÍPA^I^I IJJJATF.IRBFI' M;»!YÖÍÍLROL '» 
visszaélő p tpo^at sújtották; a könyvtárak pedig gaz-
dagon fai  vauaak szare>ve az bgyhaz8iibi2as irodalom 
terinekeivel. 

M Ddüzek a do'gok arra akarják rávezetni, 
hagy a vanásos élet nem adj i m-g a kiváai lelki 
tnegnyuívásí, rasrt a vallás gyakonasával megbízott 
laíki iányazók aam álUnik hivatásua magaslatan. Ez 
a tervazarü t amid az a vaiias ellen, öakontelenül is 
jízunkb • iut most, aaikor a DapílapokoaD oivaasut, 
begy a N .-aut-megyoi R*zboani ^ozaa^ kat papja agy 
teme;os -a ujy Össr. ver.-kidatt, hegy az Ügyészség es 
a kiveziüye.í csoLdór század kelleti rendet teremtsen 
a faluban.  A kii f^unk  uţyanls két pírochiája voit 
6 igy * kát p -p -nitdacképp a azoi igyatezett, hogy 
saját pirocbUjatsk jövedalmet foiozza.  E célból ki-fci 
a saját i-rdakeiask jobban megfelelő  politikai partnak 
zá-z'óvivőjaü císpoít fel  8 a fe.iu  nepat két partra 
03»tT». yaló'á^oa ktraaked- imilag mog ntm engedett 
toa ur«ncl-« üatik a leitek (<nlnt a fonti  temetés 
mutatja, e ó-. ós bo.ía'.) megszírzésoert. Igy á'it eiő 
av.t.n az a .'ehetetlen fieiyíet,  hogy haimi Cíekóiy 
»L-yagi ríőayökiirt a ha'ott koponój moilea ölre mant 
p.p es f  -..u, hi'űiaeE kót-^kezményekep nejjy lakattal 
i \cihV be a tanip'omot, hogy az ellenpárt oda bsmenm 
aa tudjou. 

A vl. sziemlékezés eivisa bennünket még egy 
másik aaetbez ls, mikor theoiogusok, Istea jövendő 
«olgái éa eeyik krisztusi alapon alló egyház jjvendő 
záíí'éíi-.ói r. folverrol  ÓB tőrökkel kivegueték politikai 
'liecfe  üi-.at, mert az máa eszközökkel próbá.ta szol-
gálni ugyanazon oszmát. A büntstt utáa p.dig, c. ic; 
isi jó* "vág®sti d;.gát, keresztet vetve imadsoztak. 

H t 8?fk  a d.ilgOÁ micd eszünkbe jutnak s még 
ţok ti.» í«ptó, kií eset, amikor az egyház szolgáin 
eiős vasz sz orn^ar! gyar.óság H msguiról in=gfeled-
kozv.-; lápot adaík nrra, hegy e visssássigokai kiha3z-
nilví, tervszerű propagandává! szeles c-pretegak lába 
IM kive(<y ''k az elet egyetlen fdüti  baziaat, a hitat. 

M ;rt a vailásilienes akciónak sohasem a tételes hit a 
ki.passkodó pontja A krisztusi unok örök Lrveiyüae-
.'ét nua döntoett mag soaimifele  propaganda, da igeu 
ia árthat azokaak a lelkekkel vaíó ieikiism-Teti-n ku-
fárkedás.  am't n^pjeinkban bizony elég gyakran látunk 
épp?n azok réazaról, kikre a tacoz terjesztesd és gya-
korlása rábízatott. 

Mint a fenti  regáti példa is mutatja, maradjon 
minden p tp a hivatásánál. A szószok legyen az a hely, 
'thoansn a híveket felebaráti  szeratetra intik s az 
Istenházábac ne legyen helyt) semmifele  propagandá-
nak. A pap pedig tudjon falul  emelkedni az emberi 
gyarlóságokon a mindennapi életbeo is, hogy megőriz-
hesse teljes luiti függetlenségét  es pártatlausagát a 
hit érdekében, malyet szolgálni falesküdött.  Ha igy 
c lelekszik, akkor magától megszűnik a vallásellenes 
prop-ganda, mart nem lesz, aki tápot adjon ueki s a 
valiás is inkább magfelel  majd igazi céljának, az em-
ierek kózti sz sreltt és béke istápolásának. 
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Híradás az E. G. E. női háztartási 
tanfolyamáról. 

A Csiki Lapoknak utolsó számában hozott közleménye 
— mely szerint az Erdélyi Gazdasági Egyesület a Soc. 
Missziós Nővérekkel társulva mig az fisz  folyamán  női ház-
tartási és gazdasági tanfolyamot  rendez Sumuleun (Csik-
somlyóni — élénk viszhangot keltett ugy a közeli, mint a 
távolabb eső székely községekben. A szokatlan érdeklődést 
a leányoknak nagy számban való jelentkezése bizonyítja a 
tanfolyam  sikerét Megértette népünk, hogy ebben a tanfolyam-
ban gyermekeinek, leányainak, asszonyainak érdekében áldo-
zatos nemes irányú mozgalom indult. Kenyérkereső munkába 
indnló jövőt épitő mozgalom s hogy itt mindenki tanulhat 
— aki tanulni akar. 

Uegértette a falu  népe, hogy még a háztartás szűk 
keretében, a gazdaságban is minden változatnak van alávetve. 
Hasznos és okos uj reformok  születnek, melyeket elsajátítani, 
a kor követelményének megfelelően  lépést tartani: kötelesség, 
életszükséglet. 

Az előadásokat négy szakképzett diplomás tanárnő 
fogja  tartani. A bentlakó növendékek felett  a felügyeletet  a 
Soc. Missziós Nővérek fogják  gyakorolni. Az újonnan res-
taurált székházában lesz az otthonuk, a csiksomlyói csoda-
tevő szűz védő oltalma alatt. 

A nagy körültekintéssel biró vezetők által összeállított 
munkaterv már előre biztosítja a tanfolyam  sikerét. 

A munkaterv a háztartás minden ágát felöleli,  kibő-
vítve a tej, vaj, sajtok készítése és értékesítésének módjával, 
úgyszintén a baromfitenyésztés,  sertéshizlalás módozataival, 
a gyümölcs, virág és konyhakertészettel, felöleli  a fehérnemű 
szabás-varrást, az egészségügy és csecsemővédelem fonto-
•abb ágazatait. 

Ebből a rövidre szabott vázlatból is láthatja mindenki, 
bogy egyéniségének, hajlamának megfelelőt  bárki megtalál-
hatja, a tananyag sokoldalúságából kiválaszthatja a kedvére 
valót, az éppen megfelelőt,  hogy tökéletesített tudással kibő-
vült ismeretekkel, magabíró erővel indulhasson kenyérkereső, 
uj jövőt épitő életútjára, a jó beosztással, rendszeres mun-
kával alapozott családi fészekbe. 

A szervező és rendező-bizottság élén Dr. Hirscli llugúné 
áll. A csiksomlyói hölgybizottság lelkes örömmel támogatja 
a fáradságos  munkájában. 

A tanfolyam  céljaira szükséges felszereléseket  az E. G. 
E. bocsátja a tanfolyam  rendelkezésére. A tanítás te'jesen 
ingyenes, tandijat a növendékek nem űzetnek. A főzésnél 
felhasznált  s a tanulók által ebédre elfogyasztandó  élelmi-
szerek árának fedezetére  személyenként 500 lej fizetendő 
ebéd-díj cimén) a beiratkozás alkalmával. Természetben is 

Űzethető. A beiratkozáskor legalább 100 lej előleg fizetendő. 
A tanfolyamra  való előzetes jelentkezést Dr. Hirsch 

Uugónénál, a falvakon  az Oltáregyesületek elnökeinél lehet 
eszközölni. A tulajdonképpeni telvételt a tanfolyamot  vezető 
tanárnő eszközli 

- A tuif»tyftm«u  ukiuilcn uüvendék lisstz hötfinyoUrM  4B 
fehér  fejkendőkről  a tanulók kötelesek gondoskodni. A tan-
folyam  tartama 6 hét, azaz BB tanítási nap. 

íróeszközöket, valamint a szabás, varráshoz szükséges 
anyagot és varrószereket a növendékek tartoznak beszerezni. 

A növendékek a gyakorlati munka elvégzésénél három 
isoportba osztatnak. A csoportok három naponkint felvált-
ják egymást. — Az elméleti oktatás tárgyai: háztartástan, 
egészségtan, gyermekápolás, neveléstan, kertészet, tejgazda-
ság, baromfitenyésztés,  sertéshizlalás. 

A tanítás reggel]8-tól 12-ig,|d., u. 2—B-ig tart. L'unep 
és vasárnapokon, valamint szombat délután nincs tanítás. A 
tanfolyam  végeztével a növendékek nyilvános vizsgán szá-
molnak be az előhaladásukról. 

A vizsga befejeztével  a tanfolyam  hallgatói bizonyít-
ványt kapnak. A bentlakók reggeli és vacsoráról maguk 
gondoskodnak és hoznak magukkal: ágyneműt, törülközőt, 
tányért, csészét, poharat, kés-villa-kanalat, mosdótálat. 

A tanfolyam  október hó 15-én kezdődik. 
Wégerné Földes Anna. 

a székelység lelki vagyonát gyarapította. Ezután következett 
a rétyi leányok és legények közös karéneke a szintén rétyi 
műkedvelők zenekarának kíséretével. Mit írhatunk szereplé-
sükről, ha nem azt, hogy egyszerű, őszinte és természetes 
volt, mint otthon, a fonóban  vagy a mezei kalákán. Kitű-
nően illeszkedett be az ünnepély .hangulatába a kicsi Ke-
resztes Laci mesemondása. Ez a gyermek honnan tanulta 
azt a természetes modort és természetes hangnemet, mellyel 
a több száz főből  álló közönség előtt a maga meséjét szé-
kelyes kiejtésével, eredeti mozdulatainak megtartásával el-
mondotta? Szerepét nem tanulta be szórói-szóra, tudott 
rögtönözni, nevetni, nevettetni, egyszóval játszani és átélni. 
Természetesek és őszinték voltak az egymásután pergő tánc-
számok is. Pedig a táncoló anyóka is, az öreg székely is 
már a 70 felé  közelednek. Táncukban annyi fiatalság,  annyi 
hév, annyi testi-lelki rugalmasság volt, hogy azt nem egy 
fiatal  irigyelhetné meg. A műsort a sepsiszentgyörgyi Re-
formátus  Dalárda éneke zárta be. Nagy József  ref.  kántor 
vezetése alatt ez az énekkar állandóan fejlődik.  A dalárda 
szorgalmával és tehetségével elérte a városi dalárdák szín-
vonalát, sőt ha ezután is ily lelkiismeretesen dolgozik, még 
felül  is múlja. 

Általában az egész ünnepély nagyon őszinte is ter-
mészetes volt. 

Külön elismerés illeti e helyen Dr. Nagy Jenő csik-
szentmártoni (ciucsfiumartini)  ügyvédet, ki az egész székely 
házat megvásárolta, oda szállította és a helyszínén felépíttette. 

Eladó forgalmas  helyen üzlethelyiséges 
lakás, melleképületekkel, érdeklődni 
Szabó Eleknél, M.-Oiuo (Osikszereda). 

A Székely Nemzeti Muzeum 
székely házának felavatása. 

1U37 évi szeptember hó 4-in, szombaton délután zaj-
lott le a muzeum udvarán a csikmenasági szikely ház 
felavatásának  lélekemelő ünnepélye. Már a kora délutáni 
órákban hatalmas tömeg hullámzott a muzeum udvarán. 
Összeölelkeztek falvak  és városok, megyék és távoli vidé-
kek, országok és különböző taju népek, társadalmi osztályok 
és különböző nyelvek. Volt a tömegben gróf  és kérges 
tenyerű gazda, volt angol és amerikai, volt temesvári és 
aldobolyi. A kultura gyűjtötte ezeket az embereket egy 
csoportba, ez tette őket őszintévé és közlékennyé. Egymás 
között nem beszéltek háborúról vagy politikáról, hanem egy 
jobb, humánusabb emboriség létrehozásáról, a lelkek talál 
kozásáról, a kultura fölényéről  ebben a világban. Ez volt 
az ünnepély tágasabb környezete, ilyen volt az egyszerű 
székely ház felavatásának  légköre. 

De a szűkebb környezet is 1 eltüntette ezt a lelki 
egybeolvadást Az udvaron elhelyezett nézőtér hátterében 
Bzerényen lapult meg az egyszerű székely falu  muskátlis 
ablakaival és az idegeneket csodálatba ejtő hatalmas galamb-
ducos kapuival, a nézőtér oldalán büszkén emelkedett ki a 
muzeum palotájának magas tetőzete és számtalan tornya, 
mig az előtérben ott állott a székely erdők jellegzetes fáival, 
a fenyő-  éa nyírfával  díszített színpad. A szabadtéri elő-
adások knlisazái mennyivel monumentálisabbak, őszintébbek, 
stílszerűbbek és életszerűbbek, mint a a festett  falak. 

Stílszerűek és élethűek voltak a szereplők is. A 
műsort a sepsiszentgyörgyi Magyar Dalárda nyitotta meg. 
Ferenci Jenő karnagy vezényletével Karádi nótákat énekelt 
Szépen, fegyelmezetten.  Előadásában látszott a szorgalmas 
mnnka eredménye. Az avató bestédet dr. Török Andor a 
muzeum elnöke mondotta. Egyszerű szavakkal, de bensőnket 
megindító hangon méltatta azt az áldozatkészséget, mely 
art az ujabb székely knlturiotézBéayt látishoita éa euel 

Szent István-napi bucsu 
és az újonnan javított templom megáldása 

Sâncrălenl (Cslkszentklrályon ) 
Az ujabb rendelkezések szerint Szent Istváu, első 

magyar király üuuepe szeptember 2-ára, vagyis arra a napra 
esik, amely az egész kat. egyházban Szent István tisztele-
tére van szentelve. Minthogy szeptember 2-ika hétköznapra 
eBett, az egyházközség a .vetkező vas&niap, szeptember 
5-én tartotta védőszentjének búcsúját s ugyanakkor történt 
az ősrégi, teljesen megjavított templomnak a megáldása is. 
Ez a bucsu s ez az áldás a hitközségnek, az összetartásnak, 
az önzetlen áldozatkészségnek meleg, bensőséges, szivet-lel-
ket fölemelő  ünnepe volt a falubéliekre  s a máshonnan meg-
jelentekre egyaránt. Az ünnep szónokai valamennyien kiemel-
ték a szentkirályiak vonzó példáját, mely által megmutatták, 
miként lehet e nehéz időkben is szerény és szegény eszkö-
zöltkel, de a lélek nemességével nagyot, szépet, maradaudót 
alkotni. Ezelőtt két évvel a birtokossági közgyűlésen egy-
h&ngit határozatot hozlak, hogy egy évi vágterületet felaján-
lanak a templomjavitás céljaira; a legszegényebb is kész-
séggel adta oda 1 évi fajutalékát  a magasztos célra. Igy 
sikerült előteremteni azt az összeget, amelyből erős kötések-
kel rendbe tették a repedezéseket, befedték  bádoggal a tor-
nyot, megvakolták és lemeszelték a toronnyal együtt az 
egész templomot, uj kórus-feljárót  készítettek, a sekrestyére 
egy nagyablakot vágtak, kályhát szereltek a templomba, 
belül pedig igen kellemes, Ízléses módon lefestették,  ugy, 
hogy most a faluban  nemcsak a legnagyobb, hanem a leg-
szebb ház az — Isten háza. 

Meglátszik az egész javítási munkán, hogy a munká-
sok is kedvvel és buzgón dolgoztak — nemcsak a kezük 
dolgozott, hanem a lelkük is. Vécsey vállalkozása mellett 
Tőke Imre kőmiveaineater irányította a kőmivesmuukát, Ber 
keczy Árpád helybeli bádogosmester fedte,  ifj.  Tóth Gyula 
és Nagy Thiuás meszelte a tornyot, Herczeg templomfestő 
veje, Dabúczy mester vezette és CBÍnálta az alapos szakér-
telemre és finom  ízlésre valló festési  munkálatokat. 

A ten.plom ünnepélyes felavatását  és megáldását vár-
megyénk kiváló szülötte, a falu  plébánosának osztálytársa, 
Dr. Boga Alajos kanonok, az egyházmegyei tanács elő-
adója végezte a szentmisével együtt az alcsiki papság, P. 
Szőcs Dénes Ferences házfőnök  és P. Kristó Xavér részvé-
telével. Jeleu volt Dr. Balázs András prelátus-kanonok is. 
Dr. Csipak Lajos c. kanonok lelkes ünnepi prédikációjá-
ban megragadó módon fejtegette  István király nagy érdemeit 
nemzete szolgálatában; elmondotta, hogy a templomjavitó 
szentkirályiak méltó tisztelői a templomépitő nagy királynak. 

A legfontosabb  kötelességek egyike, ma különösen, 
egész szívvel és lélekkel a templom mellé állani, mert a 
templom a nép bitének és erkölcsének a leghathatósabb 
védőbástyája, viszont a templomnak magának legerősebb 
védői az élő hittel és áldozatkészséggel eltelt lelkek. Péterffy 
Béla plébános, kinek az egyháztanácscsal és a birtokosáig 
vezetőségével együtt nagy érdemei vannak a javítási munka 
megindításában is végrehajtásában — néhány érdekes ada-
tot mondott el a templom történetéből. Dr. Boga Alajos a 
hívek nemes példájára hivatkozva, megkapóan meleg, köz-
vetlen szavakban mntatott rá az áldozatkész összefogásban 
rejlő nagy erőkre, melyek a kicsiből is tudnak nagy dolgo-
kat teremteni. Nincs szebb, felemelőbb  és meghatóbb látvány, 
mikor éppen szorongás és szegénység közepette nyilatkozik 
meg az emberi szivek gazdagsága. Csiszér Andor az ifjúság 
nevében mondott szavaival, Csiszér Irma egy vallásos köl-
temény hatásos elzzavaláaáyal emelte aa ünnepi hangulatot. 

Öröm, büszkeség is boldogság ragyogott a bivek 
szemében, kiknek a bezáró beszéd lelkükre kötötte tegyék 
állandóvá ezt az ünnepi örömet és derűs lelki békét azihal, 
hogy élő hitre, uj életre kelve, minél gyakrabban, de külö-
nösen vasár- és ünnepnap megtöltik az uj életre varázsolt 
kedves szép templomot. 

A ritka szép bucsus ünnepen a szomszéd íalvakbúl 
és városunkból is többen vettek részt; utóbbiak küzt lii. 
Pál Gábor képviselő, dr. Pitner Árpád is Albert Vilmos. 

(—t —S. 

A cséplésről. 
Nálunk is búgnak már mindenfelé  B cséplőgépé . 

A gazdák örü'nek, hogy egáez évi fáradozásuknak 
gyümölcsét együtt láthatják. 

A haderők, lovas cséplők feledébe  kezdenek 
menni, pedig gyermekkoromból jól emlékszem a követ-
kező gyakran hallott mosdásokra: „Himnr niu -̂K, 
habar munka*; ,A« én udvaromon ce piszkoljon* J 
.Hsak a gépsk ki veszik a szegeny ember szájából b* 
utolsó falat  kenyeret is", stb. stb. 8 az Ily beasédsL-
kel a baladás Útját Igyekeztek keresztezni a falu  oko.i-
uak kfpzolt  emberei. 

Hiába, a tudomány a magában r»jlő hatalmid' 
Igazságával e'őbb-u'óbb meggyőzi a legjobban begye-
pesedett topony4k.it ls. 

E< ea Így van nemcsak a cséplőgépek küiii', 
hanem minden g^ppM, mlodon ujiiásssl, klilijnö t̂r! K 
falu»  nóp kÖKÜu. PóIvb, aggodalommal kezd HNSTU 
alnd m ui(tá»hoz, talán indokolt is, hisz csalódást™ 
Is voit i'Iók rnsze. 

B >r tntih min'. 60 éve, hogy a cséplőgépek ná 
lünk la hiszaáHatnst, a C3-'pjé8 üzemi költseg-i ms 
sara ri-nd 's. Hoey o c«óa vttgy  drágáu cs"p.jiDsk— 
aá u'k, ki tudja? Ki ««gzett erre nózva « f-jghdhsió 
isftraltásoküt.  Han'ii. Találomr-» hiszel mindenki, ds 
pautQH- n aiig tud valamit valak*. 

E^y b'vo.iyo*. hogy fioi  t>0 '.ankodÁssnl jir u;y 
<1 mir-t » c-íép ói'p'ul 'jdoioi részéről. A da 
bsr KSitik, bogy a K<*peS n m akkor kupja, amii o n 
szám Ott", as a^zosv. o; aegádnak, hogy kár hí v rí 
a nagy főz  tai e'őSé.iEÜ'at, a g^p tulajdonos h-.r.gzil-:, 
hogy nlnc.1 el^e ntuaká", nem jelennek meg porutn 
Időben. hol fr-  f-;!>ót,  hol rossz ak»ra>ból a ţ-'tp mui-
Icáját m-j ni'U a^asztjak stb. Uás v'dAkiker, abo * 
gazdáUodáü mind >n apró resaleto számítások u!*pj<.iu 
tfr-éolk,  a csépién ugy a gazdt, mint a géptuiajduao; 
részére Igen könnyű, mert a cséplés muakáj > cem 
íalásáisisra, hanem fustéare  van alnpitva. Ahol fi  di-
nek ott piraac90"h<ttaak, ahol parancsolnak ott v-ui 
rmd, flţyeUim,  ami minden gép körüli munkánál fontos. 

Mm vidékeken a géptuiajdsros állítja eió c:-^-
C'nk a géput, de a muahá?Oiat la. M*r karáctouy 
Uján megköti a sseraődést a g'p'uiajdoaoj a n?: i 
tb*saő murvásokkal. A munkás örül ha valamuly g- |j 
bez e'szer^ődhotlk, meri tudja, hogy ezzsl a télire vaió 
ieayxrpl magának B Cía'ádjának bUtositja. 

E{V gépaól mindig ugyan*zon munkások vsnua':, 
igy töké.floHen  tudjik (ennivalójukat, valóságos éKeeei, 
arcUor a gípat helyre álliiják bs, elég gyakran 5 perc 
alatt készek a beállítással. A munkásoknak ls érdike, 
bogy naponkint minél többet cipeljenek, meri Uy 
aagyobb a kereset. EielmaaAséről minden rouakág ungi 
gondoskodik. A gszdáeak egyeb teendője niuc\ cst.4 
megmutatja, bogy hová tegyek a klcsépalt gabonát sj 
szalmát. 

A gépik elevátorokkal (saalmihordók) vscn;.k 
ellátva, Így egy géph?a 16—18 ember elég. Síiú!lí 
akadalya nincs-náluat ÍB az elevátorok haatDá'atánA'', 
mart sok hblys láttam ezeket mükcdnl, a miéiat-Léi 
azttkebb udvarodoa is. 

A cseplési dlj kHaé magasabb, miat ná'uik. 
8—10*/o. tegyiia1 egy fclB  azámitádt, hogy lássuk ná'uj -
CB :p duek-e o cióbbsn. 

Jtlenlag egvli gép 6°/o ért AlcBÍkon- Tegyük f 
?gy nep c;£píl 120 m?zia busát. A gazda fuet  ez r 

720 kgr. buza pi. 500 lej . 3600 lej 
24 eiLber losríj a á 50 Ibj . . 1200 lo| 
24 embor muakadij értekéé 40 lej 960 lej 

Ödteesen . . 5760 lej 
Hiába u?m fizet  a gazda készpénz' kl, tzsn Hadi-

sa< csak m>g vanntk, ra-»rt a kalákátoknak i-t m'uJ 
vissza kell segíteni a a gacdáaak mindenkeppen csak 
péna értéket jelent. 

E«zel arembRD, ahol p. géptu'ajdonoi ad rauakást, 
ott a csapién 8—10 százalékért Bzokott caépelnl. Közép 
értékül vegyünk fel  9'/o ot. 

120 mázsa buza után a gazda fiiét  1080 kgro', 
á 500 lej«>s árral számítva, összesen 5400 lejt. Teb?.! 
a cséplés 360 lejjel o'cjóbb, ha a gép'ulajdonos adj<< 
a muukáeokat. 

Ezek a Bzáraz Bzámok. DA hol van aaaBokkár, 
amik a gép körüli tökéletlen muakákbil Bíá'maznbi. 

Amennyire saép, jó a kalakáaás, különösen épit-
keaéaeknél, annyira nem cáiszerü a csépléBnél. Az ő.-£> 
gazdasági muikák ia kárát valják ennek, mert 3—4 
héten át valakinek a család tagok kösűl a gép mellűit 
teli lennie. 

Csak látssatra jó a mostani csépléai rendszer. 
Szőke Mihály. 

" V a r r ó g r é p o l E , & 
K a r é l s p á h r o l s , S 

i U k a t i é a z e U : S 
Ghá/bor -Á.ronn.á-310,1 <L 

Oslkaiereda-Ueroorea-Oiao, Ootavlmn Barbat hás. Î 
, ^ 11—20 J* 



37. alám. C S I K I L A P O K 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
.4 kormány  tagjai vidéki  körúton.  A romáo 

korminy tsgial rövidesen megkezdik vidéki eiienórtő 
>•futjukat.  Egyelőre Franasovlclu közleked-ífrUgyl  ml-
BÍ;jwr a Bánátot látogatja végig, mig Caiclcov pénzűgy-
M:i3Í3Zíer Moldovába megy. 

A parlamentet  nem hivjik öeeze Jól értesült 
fókáéi  körök ugy tudják, bogy a Jelen^gl pjrlamen-

már többé nem bivják össse. A parlament két házát 
m-,r csak az uj választások megtartása után hívják ö^sze. 
Addig a kormány rendelet törvényekkel kormányoz. 

Mozgolódás  ez ellenzéki  pártokban.  Annak 
dacára, bogy a kormány még nem gondol távozásra, 
ni c szes ellenzéki pártokban nagy mozgolódás éestol-
n^ó, emibet a pártok a küszöbön álló választásokkal 
irdoSelnsk. 

Németország  iimét követeli  gyarmatait  Szép 
iamh^r bó 7-án zajlott le a német nemzeti saoclAllsta 
pírt nürnbergi nagygyűlése. H tler a német néphez 

kliitvácyában leszögezte, hogy a német nep 
r̂sir.ta magiról a versallleal békét ea lemét egyen-

racgu B nagyhatalmak között. A kongresmus meg-
..l.spitott*, hogy a ní met nép c?ak élelmiszerben saen-

hlácyt- Beért Németországnak joga van vissza 
ÚvHelri elvett gyarmatait. 

Moszkva  és Rima kőzött  kiéleződött  a viszály. 
two-1' toruszoríBág jegyiéket klíűött O aazorezáglos, 

t.fn  azaal vádolja m?g, hogy legutóbb elsüiyesa-
i -.vs'ií̂ t bajóját a Fjldvözl t tngeren. A hangulat egyre 
; ay^eóbb a parancsuralmi rndsaerek között. Szinte 
tikcpzs.hetetlen, ko^y háború nélkül mngoldást nyer-
jia * nsgy gyüloikédés, amellyel ea a két rendaaer 
h It̂ zámo "ajra késaUl. 

S P O R T . 
— S z e p t e m b e r h ó 12 én , v a a á r n a p tenniaz-

verseny a he lybe l i t e n n i a a p á l y a k o n a CrlstJBCU 
[)-. T tu, Fdjér éa Molnár kupacért. 

Benevezési határidő folyó  hó 11-én este 6 óráig. 
Benevezési d j a CrlBtescu és Dr. Totu kupádra 

mi m 'lyenkiat 40 L0I, a Molnár és Fsjér kupákra 
30 lej. A benevezasl dijak a Bzakoaztályl elnöknél 
fizetendők  le. 

Sorsolás 11-én, ssombaton délután 6 órakor a 
-idonitiepáiyákan. 

Foiyó hó 12-én este 9 órai kezdettel aa Európa 
etterembea összejövetel és d.jkiosztáa. 

Bilépődij a versenyekre egÓBs napra 20 lej. 
Frank  Miklós  szakosztályi  elnök. 

GYERGYÓI ÉLET. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Meaőgazdaaagi termény- éa gépkiállítás 

OinJ— Koloaeváron. 
A Kolozsvári Oazdaaágl Egylet évek óta nem 

rendezett mezőgazdasági termeny- éa gépkiállítást. 
Annál nsgyobb érdeklődéB nyilvánul meg a gazda-
közönség körében a szeptember hó 19-én aa E. G. E. 
Acdral Muresan 10. szám* alatti Bsékháaáhan rende-
i.'cdó klaliitas Iránt. A kiállítás ideje szeptember hó 
19—20. n -pjain. A bejelentesek a Kolozsvári G»zdv 

Egylet titkári hivatalába küldendők szeptember 
l» 15 ig. (Ciuj, Strada Andrei Muresan 10). A kiáiil 
u j unnt-peiyeH megnyitása d. e. 11 érakor fog  történni 
f.d  d. u. 4 órakor a ref.  theologla dísztermében a 
Kolozsvári Gazdasági Egylet díszközgyűlést tart, Bj'áze 
1 tvan eln'ikietevel. A dssközgjüiéBen m^gjeleaik Dr. 
Siaíz Pal E. G. E. elnök is éa előadást tartanak To-
r/a Bvlot. Szász Ferenc (pnsatakamarás') és Molnár 
Ferere. Esio disaelőadás lesa a Magyar Szioa&cbdt, 
-ai iyben a kolozsvári kiBgazda dalárdák ls szerepel-
ek SÓ amely alkalommal a Magyar Bainháa Gárdonyi 
(jdia .Bor" cimü népszínművét adja eló. Szeptember 
bó 20 an d Melóit a bekáel düllőben gépbemutatót ren 
dac &E egysBÜk't, amelyre már is töf.b  talajművelő 
g'Pgyar jolsnteito be részvételét. A Gisdasági Egylet 
Û'.OD iu meghívja a kiállításra érdeklődé gaidi-

köiönaéget. 
Az E O. E. oaikmegyel akoiója a jnhállomany 

minőségi feljavltaaara. 
Az E. G. E. különösen szivén viBelvén a csíki 

f*  sytrgyói juhállomány minőségi feljavítását,  azzal 
Ltzdatie meg, egyelőre szerény méretekben akcióját, 
hogy 45 darab állami tenyészetből saármazó. tlsBta-
v-ru cigsji kost váaároltatott köaegel utján, aa óromá-

S obozián, darabonként 1250 lejes árban. 
Eẑ -kot a kosokat a csíkszeredai, cslkczlcsói, bor-

z«vai, cslktiomiyól, cilkcaekefalvl,  kásaonaltlal, dltról 
tíirbegyl szikely juhoa gaadák klöregedatt rac ia 

l-oUirt Maréba adják. Minden öt koa részére egy 
-00 anyajuhból álló nyájat állítanak 9aaae, tahit 1800 
darab anya éB aaaporulata leaa jövőre bizonyos fokig 
uienórizve A kereaatezéBból aaármaaó koabárányok 
tovább tenyésztésre valé felhasználását  megtiltják. 
A csikmegyel mezőgazdasági kamara is támogatja eat 
u* akciót és BBlntén OBat kl clgája kosokat. 

T u r i s t a s á g . 
A hatóságok  ügyeimébe. Eţyre-mâsra hallat 

fiinak  a hirek a különböző fürdőhelyeken  folyé  nagy< 
-rsnju parcelláaúokrél. Nagyon helyes volna ebbót 
»» alkalomból, ha a nemaetl lurlaatikal hivatal ls meg-
mozdulna, hogy minden fürdőhelyen  saakltaanak kl 
tsrületet, aa ott építendő turlstaházak céljaira, m*rt ea 
siaőrangu érdeke minden fürdőnek.  A tnrlataháaak 
létesítésével olcsó aaálláat nvnjtanak a tömegklrándu-
lasok reastvevólnek a Igy elősegítik as Idegenforgalom 
IciiscdUését. 

Papjaink szerepe a jövő falujában. 
Ha kérdjük, kire hárul majd a legnagyobb munkatel-

jesítmény a szövetségeink szervezése, de tőkint irányítása 
tekintetében, a válasz önkint adódik: a papokra. Nemcsak 
azért, mert híveiken át nyomást tudnak gyakorolni az iidvÖB 
eszmék megértésének érdekében, de tőkint azért, mert köz-
ségeikben eme dolgok sikere teljesen az flk  egyéni rátermett-
ségük, aktív munkakészségük teljesítményeiről ad majd hü 
tükröt. 

Ez a körülmény nézőpontja arra kell sarkalja a lelki-
pásztort, hogy mintegy benső faji  érdekből, de részben hiva-
tásának körülményei folytán  is, eleget tegyen a reá háruló 
kötelességeknek. Tekintve ugyanis, hogy falvainkban  még 
igen kevés az ilyen feladatokat  betölteni tudó egyéniség, 
elsősorban a papok is tauitók kell a példaadásban előljár-
janak. Gp ezért rendkívül fontos  volna, ha már a theologi-
ákon in tanítóképzőinkben a jövő nip vezetőit ilyen irány-
ban ki tuduák kipezni. Am ez a képzés mentes kell legyen 
minden maradi elgondolástól. Itt a cél az, haladni a korral, 
tovább és tovább I Tegyük értékké az elmaradt kisgazda-
társadalmat, hogy kötelességeire ébresztve, hinni tudjon 
kötelességeiben, amelyek mint nt.pfeuutarró  elemre reá hárul-
nak. Uogy ezt elérhessük, uj irányelveket kell a köztudatba 
átvinnünk. Uj nézőpontokat, amelyekre építeni lebet, uem 
forde,  télszeg módon, hanem egyenesen ia egészségesen. 

A jövő papjára szép leladat vár. Az elvitathatatlan. 
l>e ez a szerep cssk az lehet, amelyet egy ezerszer meg-
szenvedett taj jolb sors utáni vágya ír elő. Ezt mindannyi-
unknak, akiket illet, tudomásul kell vennünk. 

Sokan még ma is abban a tévbitbeu élnek, hogy a 
falvak  népének többsége írástudatlan. Elismerem, lehetnek 
félreesőbb  szorványok rejtettebb vidékeinken, abol tényleg 
nagyobb arányú az analfabéták  száma. De hangsúlyozom, 
ez oly kisarányu, amelyet semmieBetre sem lehet a népre 
általánositsni. Tény ezzel szemben az, hogy a falusi  nép 
több mint kétharmada nemcsak hogy írástudó, de tud és 
szeret is olvasni s értelmi fokánál  lógva meg is érti az 
olvasottakat. Ám itt a hiba, ahol meg kell álluuuk. Nem ott, 
hogy a nép tud olvasni s legkevésbbé ott, hogy az olva-
sottakat meg is érti. A nagy hiba ott van a könyvekben, 
melyek tetemes része nem más, mint ponyvareginy, irték-
telen detektiv-historia. Amig a nip ilyen dolgokat olvas, 
addig nem épülhet, nem lehet naggyá lélekben. 

Ezt a kóros jelenséget azirt nem írhatjuk a nép ter-
hére. Sőtl A falu  megmutatja nekünk, hogy ő már igenis 
szeret olvasni, különösen télszaki időben. Nagy szó ez, mikor 
a betű varázsa által kis összegeket tud áldozni olvasmá-
nyokra. liás kérdés aztán, hogy kulturérzéke nem fejlődött 
oda, hogy olvasmányait meg is tudná válogatni. 

Ez a munka a „Romániai Uagyar Gazdasági, Kulturális 
is Egészségügyi Szövetség" egyik problémája kell legyen. 

Sajnos, de kulturszegényijégünkre vall, hogy aunyi 
falusi  tehetős kázából hiányzik a szoba legszebb disze: a jó 
könyv. De a ponyvafuzetek  sorozata ott porosodik egy sarok-
ban, vagy a padláson, hogy uj tél jöttével ismét házról-
házra járjon. 

Ha ez igy tart tovább, az erdAlyi magyar szépirodalom 
elbukik. Elbukik. még akkor is, ba néhány írói kör a műpár-
tolóknak még tud is írni. Elbukik ann:il az egyszerű oknál 
togva, mert az irodalomnak is, ugy mint minden más, nagy, 
nemes cselekedetnek fája  csak akkor tud kifejlődni,  életké-
pessé válni, ha azt az egész fajának,  nem is szólva az em-
beriségnek, tehát minden társadalomnak adja és müveit el 
is fogadják.  Uogy ezeket az egész fajiságra  szóló, irodalmi 
értékű könyveket népünkkel megkedveltessük és számára 
hozzáférhetővé  tudjuk tenni, népkönyvtárak létesítéséről kel-
lene gondoskodni, amelyek anyagi része nem lenne nehéz 
feladat,  ha a szövetségi szervezet egységgé válik. Az erdúlyi 
Bzellem igy válik közkinccsé s a közkiucs értékké, amely H 
megérdemelt kulturnivóra emelhet nemcsak egy-két larsadnl-
mat, hanem összességünket is. £z a legnagyobb, amire kul-
turális szempontokból számíthatunk. 

Pál Ily Miklós. 

Érte-e sérelem a „Foresta" volt munkásait ? 
A „Csiki Lapot" auguas'-ui hó 30 tkl számának 

..Gyergyól élet" rovatában „72 szegény munkás  csa-
ládot  akar  hajléktalanná  tenni a rideg  üeloti  szá 
mitás' clmmei arról irtunk, hogy vároRunk ii-eingyoü-b 
fUráHZteiipe  a „Foreata" UzemM még 1931 b̂ n b: 
szüntette, munhaaalt, a felmondási  idóro járó kiül:'»!-
léa nélkül elbocsájtotta. Az érdskalt muaká»oV fom.k 
Idején pert 1B indítottak a ceg olleo, mivel 2 2 havi 
fdlmondásl  Időre járó illetmécyre vo t joguk 

Állítólag eaeket a Bsegény munkásokat, H)lá*z 
sasaagyároa — aki a telepet épületalvel együtt meg-
vette — csak ngy lett volna hajlasdé a rozoga laká-
saikban megtűrni, ha 150 lej havi bért ÜBetnek. 85», a 
róm. katb. egybáaköaség által berandezett kápolnács-
kát aem volna hajlandó megtűrni. 

H ilásB, a leközöli cikket téves brállltáanak éB 
sértőnek látja, mert amint mondja, nnm bogy ll'.ako'-
tatta, de több mint 60 családnak biztosított örök la-
kást, alig 8500 lej értékben, amit a munkások iohst-
ségűk saerint törlfsatecek. 

Örömmel adnnk helyet a belyeabbltésnek látva, 
hogy Ha! áfa  — aki a helybeli Izraelita egyháaköiBég 
főgondnoki!  1B — nemcsak a rideg üaletl számítás 
embere, de mint karitatív egyesület veaető tud lélekkel 
Is gondolkozni. 

M e a ! . 
Az .Uránia" folyó  hó 4-én, hatalmas érdeklődés mel-

lett nyitotta meg uj Bzezonját. Csak most látjuk, mennyire 
hiányzott a közönségünknek ez a mindenheti Bzórakozás, 
amit a mozi nyújthat. 

De hiszen nem is csoda... 
A mindennapi robot és idegesítő hitköznapi ilet után 

valóságos jótétemény, pihenteti az idegeket a szebbnél-szebb 
cselekminytt felvételekben  és azokban az alakításokban ami-
ket világhíres színészek nyújtanak. Habár a filmek  elbírálása 
egyéni dolog és ugy művészi, mint irodalmi szempontból 
többféleképpen  bírálgatjuk, általánosságban mégis csak az a 
műfaj,  a.nely szépet, legtöbbször tanulságot ad és főkép 
Bzórakozást nyújt. 

Ei pedig nemcsak kell, de Bzükséges ÍB. Orvosság. 
Módunkban volt meggyőződni arról a programról, amit 

az „Uránia" vezetősége igen jó érzékkel — városunk közön-
ségének jó ízlését ismerve — 5 hétre már előre lekötött. 

Folyó hó 11-én szombaton este U órakor, vasárnap 
délután lj és este 9 órakor, a „PAL-l'CCAI FIUK" Molnár 
Ferenc halhatatlan regénye tilmen. 

Szeptember hó lS-án és llJ-én .ZSAKBA MACSKA* 
Mugda Schneider-rel a címszerepben. 

• a / « / 

dlfoto, 
B&w&KU. 

XMZMJMAÍ Szerkesztői üzenetek. 
Pista. Ne féltékenykedjék!  Tanuljon meg On is táncolni, 

ami csak hasznára lehet egy tiatal embernek. Egy l'J éves 
leánytól pedig uem követelheti, hogy ne táncoljon csak 
azért, mert maga féltékeny. 

Bolondság az élet. Bizony bolondság drága asszonyom. 
Magamnak is sokszor jut eszibe E. Kovács Gyula híres 
Bzép nótája: Kétszer nyílik az akácfa  virága... Nem igaz. 
E. Kovúcs tévedett. 

Szeretnék togyni. Nézze, ha még hölgyről volna szó, aki 
ilyesmit kérdez, megérteuők, de ön ? Azonban igen jó kura 
volna az ön rész-ire egy éjjeliőri állás, esetleg az útépí-
tésnél a osáliáuyolás. Biztos hatású szerek és nem vesze-
delmes egyik sem. Aztán még pénzbe sem kerül. 

„Csak szappanbuborék". Igen helyesen mondja asszo-
nyom. Az emberek életében minden, ami szép és jó, csak 
szappanbuborék. Mindég akkor válik semmivé, amikor 
szépségét és sokeziniiségét mégcsak nem is élveztük. — 
Azért míg sem szabad olyan sötétnek látni, a helyzetet. 

E;y haezoá!-, d; mi>g iic'n jó karban l' vő 
„Bőzendorf"  zongora eladó. 

Érdeklődni khet Gieorghen! (GytrgyiFziDt-
m'fclós)  Btr. Súlutíu No. 4. 1—5 I 

! £ @ ¥ B E í ! S C I 
A uagyérd:m'd közönság szlveB tudomására huz-
za'x, hogy a Nagy I&tvan lakatoatól átvett 

favágógépet 
a j bal üaemba hoztak s széni a mii naptól 
kezdve a ljgju'Aayoaabb árak msllatt állunk a 

közönség rendelkezésére. 
Megrendeléseket felrósz  Nagy litván lakatos ur ia. 

T sita'ettel: I m r e L a j o e 
Merourea-Ciuo (Cslksiereda). Törvinysaék-aooa. 

2—1 

Keresek Giimmicipők és bocskorok, jól bavezetett márkájú, elaöraugu minő-
ségű áru eladására, Mercurea Ciue köz-

ponttal, C-uc megyére, engrosiatát, vagy rayoneláruaitókat, akik a oikk 
terjesztésével a kornyéken intenziven foglalkozzanak.  Megfelelő  agilitás 
éa készpénz óvadék mellett, átmenetileg bizományi raktár felállitáea  is 
tekintetbe jöhet. Ajánlatok .Jövedelmező foglalkozás"  jeligére a Caiki 
Lapok kiadóhivatalába küldendők. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Veni Sanote a róm. kat. főgimnáziumban. 

SiepL 8 áa, Klsasssony napján a régi ünnep ályee 
Vrnl Baactéval nyitották meg aa uj iskolai évet. Fel-
olvasták a törvényeket s Papp Jiaoa Igaagató meleg, 
atyai aaavekban köBaöntötte a szép Baámban (232) 
éB egéesaégben visszatért Ifjúságot.  Ba alkalommal BB 
éber felelÖBBégérset  rendkívüli fontosságát  fejt  ege t e 
megnyitó bessédében. A felelősségérset  hiánya igen sok 
egyéni és kösősségl megráaó sserencsétlenBégnek lebet 
okosója, Akiknek lelket egéssen áthatja a folelősBég 
éraete, aa minden idegét és erejét megfeszíti,  hogy 
ast a munkakört, amelybe a Gondviselés állította — 
híven éa becsületesen betöltae. Nyomatékosan rámuta-
tott arra, hogy a i lfju  az ő munkájával éa egész maga-
tartásával felelős  Istennek, ssülelnek, BB Intézetnek ós 
saját jövőjének. Amelyik ifjúban  él a felelősség  tudata, 
M derűt és örömet verásBol a gondoktól éa aggodal-
maktól ráncolt Bsűlői arcokra, BB becsületet szerez as 
Intéseinek, s egyben a legblstosabb módon ssolgálja 
és alakltja jövőjét. 

Ac a tissta tekintet, amely a fiuk  sseméből fugár-
sott, aa a vidámság, önblsalom és fi  italos elevenség, 
amely a tömött sorokban álló, napbarnltotta arcokból 
áradt, bistOB aáloga annak, hogy az Ifjúság  megőriate 
ssivében az Intését Bsellemet, melynek legfőbb  törekvése 
élő hltii, munkás, talpig becBÜletes, müveit, megértő, 
egéas embereket adni BB onaágnak, a aemsetnek, 
jövendőnknek. —t. 

— A Hagyar Párt feljelentése  a legeltetés 
letlltasa miatt. Unit Bsámunkban megemlítettük, hogy 
aa alcalkl erdőgondnokság területén a szarvat! vadászat 
Idejére minden legeltetést letiltottak s Így Alcsik lakés-
sága egy hónapig nem legeltetheti állatait, ami mérhe-
tetlen károkat okos aa erdógondi o .ság körletébe tar-
tósé 16 kösaég kösblrtokosságának. Hint értesülünk. 
Dr. Pal Gábor képviselő a BérelmeB intéakedés ellen 
tiltakoaást j «lentett be s mlDisztareinöknél, valamint a 
belügy- és fóldmivelésügyi  mlnisatsreknél. 

— 8s6ke Mihály gyassa. Külön hírben keli 
megemlékeznünk arról a megrendítő c apáaról, mely 
lapuik egyik leg) U'góbb éa leértékesebb KUbkatársát, 
Szőke Mihály nyűg. fó'dtnlves-iBko.al  Igizgatót ért". 
Cslkciekefalvl  Szőke Mihály né BBÜI. Péter Karoliea. 
66 éves korában, 8 évi boldog házasság után, rövid, 
de súlyos szenvedések között elhunyt, folyó  é»i BZ»P 
tember hó 5 én. Hilálaval as emberi és házastársi 
együttélés legmeghatobb példajára tett pontot a M n 
denbató. A megboldogult úrasszony temetése Bzep-
tember 7-én déiután volt Ctncínl—Csincsekefalván  s 
az azon megjelenő óriáai tömeg nemcsak a két testvet 
község, de as egéaa megye résztvevő fajdalmát  tol-
mácsolta. 

— Ujabb hat hónapra megho-saabbltják 
á'oenaurat ée~aa ostromállapotot A Tatarescu 
kormány rendelettörvénnyel Bzeptember 15-től kesdődó-
leg ujabb hat bóaapra msghoassabbltja a csnzurát és 
ostromállapotot. 

— Fejfájás  ellen Beretváa pasztilla. 
— Feljelentette a postamester. Gallé Ntcolae 

szentkirályi (sancraionl) magánhivatalnok a postám >a-
ternőt többször összeszidta nyilvánosan, mert valami 
vitás Ugye volt vele. A postatlsztvlaelőnő feljelentésére 
Gálié ellen hivatalos köseg megsértéséért vizsgalat 
Indult. 

— Birtokába vette as állam a premontrei 
rend vagyonat. A premontrei rend szeatmártont rend-
házában 1937 Bsepicmber bó 6 án hivatalos bizottság 
jelent meg Golbu professzor  vesztésévé*. A ko'ostor-
ban csupán kei rendtag tertóakodott, akikkel Gblbu 
tanár kosöite, hogy a premon'reiek te jes ssentmártooi 
vagyonát, rendhazat, templomát, minden ingó és Ingat-
lan vagyonát a kösfgészsétügyl  mloiazt r nevAben 
átveBsl. FdÍBBÓUtolták a rendtagokat, hogy máafél  órán 
belül hagyják el a kolostort. M g a készülőd a* tartott, 
csendőrség őrizte az ajtókat a m gMlloti-k, hogy ea 
átvételről telefonon  értesítsek a retdházat. A bízott 
Bág esntan átment a Félix fürdőbe,  amelyet azintéc 
lefoglaltak  aa állam réasére. 

— Táblai ltelet aa lako'aztataa saabadaa 
ganak jogarol N>gyfontosságú  elvi jelentősen ite 
letet hozott a Targu-Móres (naro®vásáfh  ly ) Tibla 
PalsB Lajos P.aeali de-joa (kkazonaiil/ ) ;akós ugyebrn. 
Paiss Lajos hasonnevű gyermekét mull tanévben aa 
oltani róm. kath. feiekeseti  lBko'ába akarta beíratni 
AB állami lBkoia Igazgatója aszal as indo^olásBa) boiy 
neve ntán ítélve Pala romáa psármazái u, a gyermeket 
aa állami iBkoiába irta be. A ssü:6t keresetével e uta-
sította a cslkmegjel tanfelügyelő  lg. A szabad l-kolis-
tatás jogához ragaszkodó rabló erre a Targu Murea 
(marosvásárhelyi) Tabláhoa fordult  keresetével, amaly 
moat 1678. Baámu Ítéletében kimondja, bog/ a szülő 
klfe^eseti  akarata ellenére nem lehet a gy r ooket 
román nyelvű állami iskolába kénysa^rltenl, mert a 
aaülőnek alkotmányban blaloal ott Joga aa Iskola vâlass-
táa aaabadaága. AB Ítélet elataaltja a tecfalttgvelóaéget 
és a köaoktatásEgyl mlnlssterlumot 4000 lej parkölt-
Bégben elmarasstaita. 

— A Carte (karoafalvl)  poatán hetenként 
keabesltlk a küidemenyekat. A karcif»lvi  es dán-
falvi  poétán hetenként egyszer kézbesítenek postát. 
Tepes kézbealtó ur vasárnaponként a iemplomoaás után 
névsort sséllt és akkor edja át a rnnui kS!dL;;5jo 
•ÖÍ. — Ka ebbsn a dolog időbea valaki nem megy 
templomit», akkui ái is bogy a f-.  s felé-
nek postája Illetéktelea kesekbe kerül, kik későre vagy 
egyáltalán aem továbbítják • leveleket. A kézbesítés-
nek es a fajtája  nem lUlk bele a gyorsaság seáisüába. 
Felhívjuk tehát a postalgasgatáaág figyelmét  erre a 
ttrhetetlea állapotra éa kérjük W M véget m i k . 

— • tej ára 4 lej. A városban egyre növekvő 
tejmisérla ana késstet bennünket, hogy a lakósaág 
fl/y  elmét felhívjuk  a városi tanács állandó bizottságá-
nak sugu'ztusl ülésén hosott 2546 BZ. batároaatára, 
melyben a tej árát a város területén 4 l jben állapítja 
meg. Felhívjuk BB érdekeltek flgj  elmít a tr j mi x'má'le 
árának szigorú betartására, mert közelebbről ealgoro 
ellenőrzés Iodul a tejuzsora letörésére s a rendeletet 
kijátszókat szigorúin büntetik. 

— Letartóztatták a kőrútján levő föld-
müveslskolal tanart. A földmüveslekolák  legújabb 
tansaabályzata ast Írja elő, bogy a növendékek nem 
csak az Iskola év alatt, de a vakációban la tanáraik 
szoros felügyelete  alatt állanak és tanáraiknak a szün-
időben végsett munkáról esámotadnl tartoznék. Da 
agyarakkor a tanterv a tanárok ssámára 1B kötelezóve 
teszi, bogy a szünidőben tanítványaikat meglátogatva, a 
végsett munkáról személyesen ls meggyőződjenek éa 
esetleges olbaigaaltásokat cdjanak. Ilyen ellenőrző kör-
útját végezte Alcslkon Menyhár Antal, a radnótl róm. 
kat. földmlvesiakola  bittanára la, kinek ntbaigaaitó ta-
nácsait mlndíiiüit nagy örömmel vették a gazdaifjak. 
Tuscád községben aztán a csendőrség ugy találta, bogy 
népoktatás meg nem engedett dolog s a lelkészt letar-
tóztatta és a BBentlmrel őrsre kiférte.  Szabrdon bocsá-
tása érdekében as Illetékesek megtették a szükségeB 
lépjseket s es remélhetőleg rövidesen megtörténik, 
miután csak egy falu  1 csendőr balfogásáról  van szó. 

As emberiség jótevője a Dr. Földes-féle  So.vo 
pirula. A legideálisabb baeh*Jtó, vérilaztlto éB epehaj ló 
szer. Bgy doboz 20 Lej gyógyszertárakban és dro^m-
riákban. Készíti Dr. Földes gyógyszertára, Ared. 4-10 

— Direcţiunea Societ&ţll Vânătorilor din Mer-
curea-Cluc face  cunoscut membrilor, că referitor  la 
vânătoarea cerbilor rămân în vigoare dispoziţiuniic 
din anul trccut, cu observarea, că conducătorul grupei 
dispune, că cei din grupă unde vor vâna, pentru a nu 
se conturba membrii unul pe altul. Cerbii se vor îm-
puşca numai la mugit, începând dela 15 Septemvrie 
până la 1 Noemvrie 1937 şi începând dela 12 ramuri. 
Un membru poate împuşca numai un cerb: nu se poale 
împuşca peste numărul aprobat de Minister. Membrii 
sunt obligafi  a vâna pc următorul teritorii: Grupa 1. 
Sânsimion—Cetăţuia, conducător de grupă Pccliar loan, 
paznici Sebestyen E. şi Gergely P. Grupa 2. Sântimbru— 
Sâncrăieni, conducător Bărbat Octavian, paznic Tánczos 
E. Grupa 3. Jigodin—Mercurea-Ciuc, conducător Rancz 
Béla, paznic Dávid Iosif.  Grupa 4. Topliţa-Ciuc, con-
ducător Kurta Aron. Grupa 5. Ciceu, conducător Dr. 
Alexandru Vasu, paznic Barabás Şt. Grupa 6. Siculeni— 
Racul, conducător Orbán Mihai, paznici Böjté, Küm-
merl. Grupa 7. Mădăraş, conducător Dr. Kolumbân 
Iosif,  paznic Márton Dimény. Grupa 8. Dăneşli, con-
ducător Mihály Ştefan,  paznic Sántha. Grupa 9. Cârţa, 
conducător Bara Augustin. «Grupa 10. rondncS-
tor Apor Ladislau, paznic Bodó. Grupa 11. Coznicui, 
conducător Dr. Ţeţu Aurel, paznic Gergely Petru. 
Grupa 12. Ciobănaş, conducătorul Maniţiu Aurel. — 
Nu poate lua parte la vânătoarea cerbilor nici un 
membru dacă în prealabil nu s'a anunţat la conducă 
torul grupei, n'a achitat taxa de membru pe întregul 
an şi n'a depus suma de 800 Lei anticipat la casierul 
societăţii. Conducătorii de grupe şi paznicii sunt răs 
punzâlori dc controlarea respcclării dispoziţiunilor de 
mai sus. Conducătorii sunt obligafi  a anunţa împuş-
carea unui cerb în 24 ore Dlui Pccliar I. sau Hellwig 
Vilhelm. Oaspeţii trcbuc anunţaţi dc membrii, cari 
i-au invitat unuia dinire Domnii Preşedinţi şi membrii 
sunt obligaţi a depune pentru fiecare  oaspe taxa de 
participare 1000 Lei şi în caz, că va împuşca cerbul, 
să plătească încă taxa de 4000 Lei. Tragerea asupra 
cerbului se socoteşte drept împuşcare. 

— A csíkszeredai Vadásztársaság Igazgatósága 
közli a társaság tagjaival, liogy a szarvasvadászatra 
vonatkozólag érvényben maradnak a mult évi intéz 
kedesek azzal a megjegyzéssel, hogy a csoportvezető 
rendelkezik, liogy melyik vadász az ö csoportjából hol 
fog  vadászni, nehogy a tagok egymást zavarják. — 
Szarvast csak bőgésen lehet lőni 1937 évi szeptember 
hó 15-től novetnber hó l-ig, 12 ágútól fölfelé.  Egy tag 
csak egy szarvast lőhet; a minisztérium által enge-
délyezett számon felül  nem szabad lőni. — A tagúk 
a következő területeken vadászhatnak: 1. csoport 
Szc-ntsiinoii—Csatószeg, csoportvezető Pechar János, 
vadőr Sebestyén I. és Gergely Pál. 2. csoport. Csik-
szcnlimre—Szentkirály, csoportvezető Bărbat Octavian 
vadőr Tánczos I 3. csoport. Zsögöd—Csíkszereda, 
csoportvezető Rancz Béla, vadőr Dávid J 4. csoport. 
Csiktaplocza, csoportvezető Kurta Aron. 5. csoport. 
Csikcsicsó. csoportvezető Dr. Vasu Alexandru, vadőr 
Barabás J. 6. csoport. Madéfalva—Rákos,  csoportvezető 
Orbán Mihály, vadőr Bőjlhe J., Kümmerl. 7. csoport. 
Madaras, csoportvezető Dr. Kolumbán József,  vadőr 
Márton Dimény. 8. csoport. Dániáivá, csoportvezető 
Mihály István, vadőr Sántha. 9. csoport. Karczfalva, 
csoportvezető Bara Ágoston. 10. csoport. Kászon, cso-
portvezető Apor László, vadőr Bodó. 11. csoport. 
Kozmás, csoportvezető Dr. Ţeţu Aurel, vadőr Gergely 
Péter. 12. csoport. Csobányos, csoportvezető Maniţiu 
Aurel. — A szarvasvadászaton csak az vehet részt, aki 
előzetesen jelentkezett a csoportvezetőnél, egész évi 
tagsági diját lefizette  s 800 lejt előzetesen letett a 
társaság pénztárosánál. A csoporlvezetők s vadőrök 
ícicSüsck a ;enu rendszabályok betartásának ellenőr-
zéséért. — A csoportvezetők kötelesek a szarvaslövést 
?4 Arhn helni bejelenteni Pprhar János intézőnek vaev 
Hellwig Vilmos pénztárnoknak. A vendégeket a meg-
hívó tag köteles bejelenteni valamelyik elnöknek s 
minden vendég után 1000 lej részvételi dijat letenni, 
ha pedig a vendég meglövi a szarvast, még 4000 lejt 
fizet.  A rálOvés meglővésnek számit 

G y o m o r b a n t a l m a k n á l , e m é s a t é s l s a v a -
r o k n á l é s s s á m o s más esetben ls, a .Bullric'a KÓ" 
komolyibb bsjik feUípisát  akadályom» meg. 

Német  tudósok  Csíkban.  Értesülésünk 
aférint  60 . émet tgyetemi  tanár érkezett  a uiegyebe, 
akik  a székely  népművészeti  értékek  tanulmányo-
zásával foglalkoznak.  Egyelőre  Dr. Nagy  Jedó 
szentmirtoni  ügyvéd  vendégei,  kinek  hatalmas 
régiség  gyűjteménye  igen jó taiulmanyi  anyag 
számukra Működésűkkel  jővő  számunkban részle-
tesen foglalkozunk.  . . . . 

Haláloaások. Vezsenyi Bíia újságíró, a romá-
niai kisebbségi újságíró szerveset tagja, negyven evra 
fáradhatni  lan és értekrB újságírói tevékenység után, 
70 éves torában meghalt Ciuj (Kolozsváror) 

— Cslkcsekefaivt  Gibo=>sy B njimin nyugtázott 
csendőr j.ára^őrmeater, folyó  evi paeptembrr hó 8 áb, 
72 éves korában meghalt Ciuc iul—Cattcmkefalván. 

Hirdetmény. 
S/ives  ügyeimébe ajánljuk  a t. vendéglős 

uraknak,  valamint a borviz fogyasztó  közönségnek, 
bogv a Répáti borvíz  kezelését  átvettük  a Sző 
vetkezeti  s/.ekháiban  (iforcurea-Ciuc  Str.  Bratia-.u 
No.  14), ezt állandóan  raktáron  tartjuk. 

Tisztelettel  kérjük  azokat,  akik  érdeklőd  lek 
a viz iránt, azt nekünk  bejelenteni szíveskedjenek 
bogy az állandó  ellátásról  gondoskodhassunk. 
2—3 „Csík"  Gazditxtíyi  Hxövetkezrt. 

C S E R É P K Á L Y H Á K I 
A ««ombolyai Bohn-féle  téglagyár kitünö mi-
nöaágü oaarepkályhál minias színben és a gy-
sAghun kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv 
411 a n.gyérdamtl közönség rendelkezésére. 
Épitkezökl Ugyanott a híre» 

BOHN-CSERÉP 
bármily mennylségbin, jnt&nyos árban kapható. 
E é p v i a e l e t : 

Jak%b Sándor, M.-Ciuc-Osiksi / reda 
StraJa Coraposea-ratalui Nr. 7. 1 '.— 

A Slmö-fele  mészárszék, lakással együtt 
kiadó. Érdaklldni özv. Simó Oárgelynéné!, 
M MCUTAH C uc (Csifcazsred-i) 
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Tisztelettel nozom a nagyérdemn Eo .onaeg 
tudomására, hogy külföldi  tanulmány ntam-
ról visszatérve, Szvoboda Miklós nr házában 

szücsmühelyemet megnyitottam, 
ahol bárme'y szakmámba vágó munkát a 
legjobb kivitelben felelőség  mellett, a leg-
egysiTtllib kiviteltől a legBnomabb:g válla-
lom. — Szíves párfogást  kérve tisztelettel: 

Vezsenyi József,  szűcsmester. 
U -Cluo (Csíkszereda) I C. Bratlanu-uooa No. 68. 
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Diákszövetek, béilések gyári leratali árakban 
" b s s z e r e z H e t ó a c 
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I g a z i g y ó g y b o r v i z . I 
Eladó : 20 ől kő, 26.000 I a minőségű tégla. 

Cim a kiadóhivatalban. 
Egy  uj hálOBscba. egy egyszerű ebedlŐBsekreny 

eladó. Mercureí-Cine, ötr. Marasestl 8. 

MODELL KALAPOK S 
tla naponként n j formák  ölesd ^ 
árban. ^ 

¥ V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L X 

K Qgranott késs Ólnak mlndaa- K 
^ g a*m« BŐI kalapok eisdrendfi  X 

«1TM hoaaánAáiaával. Kabeak | | 
^ Itslakitáes a legrövidebb Idő alatt. 
W Mercurea Cloc, T. C. Bratlaxn (Olmna-
O SITUN)-nooa 11«. ss„ a SArháa köaalében. 




