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De vájjon, mit szólnak az emberei? 
Sotszor látok házaló zsidókat, Mstk rongyos ru 

hában járják a falvakat  is városokat. Ócskavasat gyűj-
tenek. Nevetgérei árért m°gvesBÍk, astán értékesítik. 
Mosolyogva nés rájuk minden ember, amHor as ócska-
vasat vagy p'dlg a tollat gyűjtik a ssákba és astán 
tovább állanak. Sokszor még a sajnálkozás haogjan ls 
szóiénak róluk az emberek. Alig jut eBzébe valakin ik, 
hiszen ezek nem ls sajnálatra méltó emberek, hanem 
ezektől tsnu'nl lehetne. Ezek élelmes emberek. A köz-
mond is ait mosdja, hogy szemesnek áll a világ. S 
valóban. Ezek aa élelmes vállalkozó emberek a leg-
többször nemcsak hogy megkeresik lenésett foglalkosa-
sukkal a mindennapi kenyeret, hanem még meg 1B 
gszdagcdiak. Akik még eaelótl egy néhány évtizeddel 
a rongyo*, tollatt vagv ócskavasat gyűjtötték, aaok aa 
emberek már aa ismeretlenség homályába tűntek a o 
gyermekeiket már aaépen klöltöave találjuk, mint lgaa-
gatókat valamely vállalat, bánt-, gyár élen. Akik a 
világot ura'Ják, a péoa t oronásatlan f  jedeimci a leg-
többszHr az ismeretlenségből küzdötték fal  magukat. 
Nem Bsűlettnk márvány palotákban, nem ringatták őzet 
srany vagy ezüst bölc-ő^en. Ruhájuk legtöbbször egy-
BZBrű rongyokból állott. Nyomor és elhagyatottság volt 
pz oBztályrésaűk. S as ismeretlenség homályából küz-
döttek fel  magukat. Egyetlen cé'juk volt meggazda-
godni. E'tól a goodo'attól nem tágítottak. Higy mit 
szólnak ehhez vagy ahhoz az emberek, az Lem szá-
mított. 8 valóban célt értik. 

Távol áll tőlem, ho?y c eupán a földi  gazdagságot 
tsrtsam Bzem előtt c u p á n . Nsm ez. nem végcél. Ds 
viizoct, ahol ss életlehetőségek hiányzanak ott a nyo-
mor mindent elhervaszt. Azt azokták modanl, hogy a 
szegénység a lngaagyobb kerítő. Hát mit is akarunk 
tulajdonképpen? As embereknek a szemét felnyitni, 
hog" az életlehetőségek mellett ne menjenek el érzé-
ketlenül. Migragada! minden lehetőséget, «ml as em-
bernek megélhetést és kenyeret blatoBlt. Ciak arra 
ügyelni, hogy as a foglalkozás  ne legyen bűnös Nin-
csen altcacav fúgl.-ilkotás.  Hagy valamely fogialkoaás 
szokatlan, eddig azt alacsony sorsú emberek végeztek, 
aa nem számit. Hissen a földművelést  1B BB ókorban 
rabszolgák végezték. Hogy ma ea a fogialkoaás  polgár-
Jogoiu'tságot nyert a szabad emberek köaött, annak 
is oka, hogy a szegénység éa a jóaau gondolkodás meg-
tanította az embereket, bogy ea nem alacsony foglal-
ioiáe. A kereszténység tsnito'.ta aa embereket arra, 
hogy minden foglalkozás  és munka, aa Iiten szsmâbeu 
egyenlő. A fontos  aa, hogy aa ember aat milyen lel-
külettel végal. 

Ennek a gondolatnak kell minél aséioBebb körben 
elterjednie. Minden embernek a kezébe kenyeret adni, 
ea ma mindennél fontoaabb.  8 tagedoatatlan annyi élet-
lehetőség van a ml mlodaat nem vesaattk észre. Vagy 
talán Bzégyenlünk más foglalkozást  űzni, mint amit aa 
apánk űzött. Ez a maradi gondolat eredményezte azt, 
bogy a legujibb időkig nagyon sok máa nemzetiségi 
kézműves és Iparos telepedett meg közöltünk. Népünk-
nek a zöme földműveléssel  foglalkosott  és foglalkozik 
napjainkig. A kereskedés, aa Ipar, a vállalkozás vala-
hogy olyaa Idegen volt mindég a ml népűnk előtt. 
Pedig a ml népűnk szellemileg éppen olyan fejlett, 
mint azok a máa népek, akiknek gyermekei eaeket a 
foglalkozásokat  űzték közöttünk. És tagadhatatlan, hogy 
haBonlithatatlBnul jobb Borsuk volt eaeknek. Aa nj idők 
uj feladatok  elé állítottak bennünket. Ma mindenben 
bozaá kell fogni,  ami becsületes kenyeret biztosit a 
számunkra. Ezért nem tudják eléggé magasztalni éa 
dicsírni azt a kezdeményezést, amellyel a földmlves 
Iskolák ami népünket felakarják  emelni. Aa u.óbbt 
idők tapaaatalatal aat mutatják, hogy a föld  nem mos-
toha anyánk, hanem valóságos édesanyánk, ciak ne-
künk la kell tudouok kötelességünket vele szemben. 
A föld  ha kellőleg mi>c van művelve hatványozottan 
jobban ter- m, mint eddig. SBaksserű műveléssel Bzinte 
a csodával határos aa eredmény. Azután jóllehet a 
nemzeti munkavédelmi moagolédáaok nagy akadályokat 
gördítenek a ml utunkba, még aem szabad lemondani 
orról, bogy a ml fajtánk  végkép buceut mondjon aa 
Ipar' foglalkozásnak.  H t a köaéletl pályán lehetetlenné 
la teaanek bentüiket, abol caak lehet iatenadla jogain-
kat minden erőnkkel meg kell védenünk. 

De ha Ilyen vagy amolyan foglalkozást  üaünk, 
mit aaélnak aa emberek. Hát ss emberek nem ssélnak 
semmit. Sem a város, sem a falu.  A semmittevők 
megbénulnak taláa megjegysést teasnek, az okosak 
dicsérnek. Erre voatkosélag elmondok egy érdekes 
történetek 

Egy királynak volt egy nagyon sseretett fia.  A 
flu  asonban hálátlan volt atyja Iránt s hogy megssa-
resse koronáját, fellásadt  atyja ellen s élete ellen tört. 
As atya karja azonban erŐBebb volt a fiáénál.  Letörte 
a láaadáat A király aaörnyB haragra gynlad aa áiu'ó 
ellea. Köléláltall halálra ítélte. 

Aa ország népéből a borsalom kiáltása tört elő, 
mert aklrál)lll mindenki uerette. Mikor tejfehér  lován, 

csillogó öltösetben, lengő fürtjeivel  megjelent B a fővá-
ros uccáln végig lovagolt, ezer meg eaer ragyogó szem 
gyönyörködött benne. És most mikor meg kellett halnia, 
a legelókelőbbb emberek khldöttaéglleg mentek a ki-
rályhoz éu kegyelemért esdekeltek. A klráiy szétküdte 
hírnökeit éa gyűlésre hlvtt a népet. Mikor a meg-
számlálhatatlan tömeg, embir-ember hátán a királyi 
pilota előtt tolongott, a király kilépett, a lélegzetét 
visszafojtott  tömeg elé. Eiővezsitetta a bilincsekbe vert 
flut  és uj Itéletat tartott fjlette. 

Láaedó voltál. Eljáiazottad életedet. Azonban a 
népem kérésére megkegyelmezek nektd, vísizssdcm 
életedet. Di most alázatos bűnbánattal jóvá kell ten-
ned ast, amit elbizakodott bűtlon viselkedéseddel vé-
tettél. Látod ezt a kötelet? Ezen kellett volna aa 
életedet végezned, eat moBt a meztelen nyakadba 
akasatom. Járd vele végig a fővároa  minden uccáját, 
hogy láthaaaa mindenki, hogy hogyan tesa eleget vét-
kéért a király hűtlen fia...  A királyfi  fájdalmában  fel-
sikoltott és atyja lábal elé vetette magat. Niin tehe-
tem atyám 1 Mit mondanak az emberek. A király aicat 
barag pír borította el a saemei vi.lemokat szórtak. A 
hangja dörgőt*, mint a mennydörgés és igy ssólt fiihoz: 

N9m tehetőd? arra gondolsz, hogy mit Bzólanak 
az emberek? H.t hal d m.'g a saját füleddel,  hogy 
SBÍ: mondanak az emberek. Ht'gsts ide lázadó. 11 a 
kötél a Dyaktdon és most i>zt mordom menni fogsz. 
Étkor a király egy arsnyseriegtt vett a keaebn, színig 
töltötte gráná'piroB borral ea azt mondia: K.-zcdbe 
v?szed eat a serieget. Vigyázz a szavaimra, amit mon-
dok. Jobbról balról két pribék mefy  meiMied kivont 
pallossal. H-t resaket a keatd, ha a borból csak egy 
csepp la kicsordul, abban a pillanatban levágja a fejed. 
Eredj... 

A királyfi  elindult. CaupsBs nyakán ott lógott a 
kötél. H4f*hér  keaében tsrtosta aa aranyatrleget, amely 
csordu tig volt borral. Lissm ment. Vigyázott minden 
lépésére. Jobbról-b«lról meitek mtllett-í a pribékek 
kivont pallossal. Viilogé szemekkel lestek a vérere. 
Laaaan ment, caryon WBSS.. A k«t hsamét a seregre 
szegezte, hogy tiy catpp se cs=pp-*njen ki a borból. 
Igy m°nt aa elBŐ uccába... a masodi -bs... harmadikba. 
Az uccák tele voltak néppul. Azok meg a lélegzetüket 
la vlaBsafojtották. 

Egyszerre aztán érezte a királyfi,  hogy megállít 
ják és bogy valaki kiveszi kezéből a serieget, amelyet 
oly féltő  vigyázattal fogott.  Halotthalvány volt cz arc» 
8 annyira kl volt merülve, bogy összeroikadt. Mikor 
a szemelt kinyitotta s órák multán újra Bzátteklatett, 
látta, hogy as útnak vége és Ismét atyja előtt áll. 

A király a szemel közé nézett. A nép hangtala-
nul figyelt.  8 a halálos csendben egyz*rre megszólalt 
a király: Ni fiim  mit szólanak az emberek ? A királyfi 
leborult atyja előtt elborította csókjaival atyja kezeit 
8 Igy szélt: N)m tudom atyám, nem volt Időm, bogy 
rágondoljak. 

Mindenkinek a lelkébe kellene vésni eat a törté-
netet. Különösen ma. Nem kell avval vesződni, hogy 
ha est vagy amast a foglalkozást  űzöm mit szólanak 
aa emberek. AB emberek lélekzet vlstza fojtva  bámul-
nak. Láthatjuk mások nem törődnek liyen gondolatok-
kal. Ilyon fölöalrges  gocdok nem aggasztják. 8 halad-
nak. A kételkedőkbe, a kicBiuyhltűekb» és főlénkekhe 
lelket kell öntenünk. A biztatás hatása hisszük nem 
mBrad el. — Népűnk jövőjét ismét virágzóvá tudjuk 
evvel tenni. j> Qábor Anasztáz. 

Apróságok. 
Egy román újság jelenik meg itt a közeliiukbeu. Abban 

olvastunk egy felhívást  az előfizetőkhöz.  Nem is sz a fontos, 
hogy az előfizetőkhöz  irták, hiszen oda mi is szoktunk elég 
kétségbeesett figyelmeztetéseket  küldeni s ép oly kevés meg-
értései találkozunk mi is a magyar olvasóközönség részéről, 
mint a fenti  román lap az ö publikuma réazéről. A fontos 
az volna ebben a kis felhívásban,  hogy itt a közelünkben 
él egy román sajtóorgánum, mely hetenkint kétezer példány-
ban hirdeti a székelyek visszarománositásának szükségessé-
gét s nyíltan bevallja, hogy a szentcél érdekében ingyen 
osztogatja újságját nemcsak a megye román falvaiban,  de 
mindenütt az országban, ahol a munkájában segítő társra 
találni remél. Ezzel szemben mi szűkös anyagi viszonyok 
között, közönnyel küzdve, feleannyi  példányszámban tudjuk 
hirdetni egy kilencvenkilencszázalékosan székely megyében 
ennek a népnek és évezredes kultúrájának létjogosultságát. 
Nekünk nem állanak a hátunk mögött titkos hatalmak, akik 
lehetővé teszik, hogy ingyen osztogassuk lapunkat megyénk 
kisebbségi kultúrájának védelmében. Minket csak előfizetőink 
megértő támogatása tudna oda segíteni, hogy hasonló pél-
dányszámban vegyük fel  a küzdelmet e minden eszközt 
igénybevevő terjeszkedéssel szemben, de sajnos, ehez a faj 
iránti kötelességérzet és a helyzet mélységes átérzése is 
szükséges. A körül pedig, valljuk be — hiba van. Azt ná-
lunk jobban szeretik emlegetni, mint — gyakorolni. 

* 
* * 

„Az a körülmény, hogy csupán 44.00U svájci tartozik 
a rétoromán nyelvközösséghez, nem akadályozhat meg ben-
nünket abban, hogy ennek a nyelvnek alkotmányos elisme-
rését megsdjuk. E nyelv jogi elismerése és fennmaradásának 
biztositása szellemi honvédelmünk legelőkelőbb kötelessége.1' 

Nem nálunk mondták ezeket a szavakat, azt mindenki 
gondolhatja. A svájci szövetségtanács ülésén hangzott el ez 
a kijelentés, mely életjogot biztosított a legkisebb svájci 
népkUebbségnen s egyúttal örök időkre biztosította 440UU 
ember kulturáj&nak fennmaradását.  A három svájci hivatalos 
nyelv mellé pedig negyediknek beiktatták a rétoromán nyel-
vet is, melyet a szövetségtanács egyetlenegy megyéjében 
beszélnek tömegesebben. Mit szólnak ebez a mi politikusaink. 

* 
* * 

A belgrádi „Vreme* augusztus 10-iki száma leirja a 
jugoszláv dalosok budapesti látogatását s a legtermészetesebb 
hangon megemlíti, hogy a jugoszláv dalosok a magyar dalo-
sokkal együtt több ízben is elénekelték a Szózatot és a 
Himnuszt. S ezen nem ütközik ott meg sem rendőrség, sem 
parlament, sem politika. Nálunk pedig magyar állampolgáro-
kat is irredentizmussal vádolnak meg, mert színpadon a 
piros frakk  és fehér  ing mellé zöld nyakkendőt kötnek. 

* 
* * 

A közelmúltban két templomot és egy üzletet szentelt 
a belyi román társadalom. A templomok telszentelését meg-
értjük és helyeseljük. Isten hajlékát felszentelni  és kellő 
pompával megünnepelni szent kötelessége minden vallásos 
érzületű embernek. De nem tudjuk megérteni, mi összefüg-
gése lehet az Úristennek és a földi  helytartójának az üzlet-
tel ? Mert ha valaki Isten segítségért fohászkodik  mielőtt 
valami vállalkozásba kezd, az egészen rendjén való dolog, 
de hogy papi áldás kisérje a nemzetiszínű vállalkozás zse-
bébe az egyéni nyerészkedésre szolgáló garasokat, azt kissé 
furcsának  találjuk még ebben a zavaros eszmekörű világban is. 

* 
* * 

Az újvilág alkotmányának 15Ú-ik évfordulóját  ünne-
pelte nemrégiben. A nagy évforduló  alkalmából Roosevelt 
elnök beszédet mondott az amerikai rádióban. Ez a beszéd 
hittétel volt a demokrácia mellett, megnyilatkozott benne as 
uj kuiiuudDS feie  lakosságának gondolatvilága. A diktatúrák 
által veszélybe döntött civilizáció megmentésének egyedüli 
utja a gondolat és a polgár szabadságának legszélesebbkörü 
biztosítása. Ez pedig nem valósítható meg a hatalmi eszkö-
zöknek egy ember kezében és fejében  való összpontosításá-
val. Ahol van szabadság, ott van kultura s ahol a szabad-
ságot megölik, ott egyoldalúvá lesz, ellaposodik irodalom, 
művészet és tudomány egyaránt. A demokrácia a polgári 
megelégedettség államformája  s egyedül ez az államforma 
képes a társadalmi nyomorúság és az ebből folyó  elégedet-
lenség eredményes orvoslására. 

A szomszéd vármegyék életéből. 
A Sft-Gheorghe  (sepsiszentgyörgyi) dohánygyár 

700 fönti  muukássága köaött, amely köaül mintegy 
80 százalék kisebbségi, óriási riadalmat keltett as . 
államjövedék Igazgatóságának az a rendelete, amely 
nyelvvizsgára utasítja a kisebbségi alkalmazottakat A 
munkásokra vonatkozó nyelvvizsga annál ia Inkább 
meglepő, mivel a gyárban teljsa beaaéd tilalom van 
éa munkaköaban senkinek beBzélnl nem Baabad. Általá-
ban psdig ez a nyelvvizsga rendez» aa emberiség tör-
ténetében küiön fejezetet  érdemel. Méltó helyet a hadi-
iparnak, a mérges gáznak közvetlen közelében. Vegűl 
ÍB egyik Így, a másik ugy pusztít Talán a gáa még 
emberleaebb, lrzalmaaabb találmánya az emberi agy-
nak, mint a nyelvviaaga. 

* • • 

A mult béten Háromszékmegyében tűnt fel  annak 
a BZblhámos álbarátnak az alakja, aki .Dr. B.ré Fa-
ránc* név alatt évekkel eaelőtt egészen fantasztikus 
mesékkel szélhámoBkodta végig a román sajtét és ke-
gyetlen lelketlanaéggel heccelte népünk ellen as amúgy 
IB megtévesztett román közvéleményt. Bs a köaönséges 
<zélh*mos most Ismét klssabadnlt valamelyik börtönből 
ÍB felső  háromazéket választotta operációs területéül, 
abol a hiBzékfioy  nép között ortodox sseraeteanek, 
papnevelde! Igazgatónak adva kl magát, aaép pénzeket 
préselt kl belőlük. Osdolán még ortodox szsriartasn 
istentisztelet végzésére Is merészkedett. Végül a kös-

jegyzője éa csendőrsége lefogta  és kitoloncolták a 
megye területéről. 

* • • 

Beszakadt Olt hidak hirdetik Bldu volt három-
izékmegyei prefektus  gyűlölködő politikájának eredmé-
nyét. Amint a háromszékl újságok irják Brdővldék 14 
lépes községe el van sárva a világtól, mert a bárót— 
álbarczfalvi,  a nagybaczonl—mlkóujfalvl  hidak réssben 
ö*Baeomlottak, részben életvessélyes állapotok miatt el 
tellett zárni a forgalomtél,  az ÖBBzes hidakat. Amint 
% megyei újságok aok keserűséggel megállapítják Bidu 
volt prefektus  épített parkokat, templomokat, de veasnl 
hagyta as ÖSSBSB hidakat, aminek követkestében ma 
Háromsaéknek mintegy harmincezer lakóss van elvágva 
a világtól. ^ 

* • 
* 



2-lk oldal. C S I K I L A P O K 30. ssám. 

Baraolt (Bwótoc) október 9, 10 és 11-én nagy-
saabáau mesógasdaságl, Ipari, nóprajal éa ssékely házl-
Iparl kiállítást rendesnek. A kiállításon való részvételt 
október hó 8 lg kell bejelenteni. 

• • 
* 

Targu-Murea (Marosvásárhelyen) rövidesen tetó 
alá kerül a reformátusok  uj Gyülekezeti háza. Ami 
ebben az egyszerű jelentésben közérdekű éa aa egész 
népköaöaségüok figyelmére  számot tarthat as as áldo-
zatos munkavállalás, amellyel rövid Idó alatt a semmi-
tói csodát teremtett, as összefogásnak  es a nagyszerű 
pé'dáji. A nyári hónapok alatt as ugésa város refor-
máíus Ifjúságának  keaeben égett a munka. Reggeltől 
estig f-jlváuott  csoportokban dolgoztak egymás mellett 
a közös sorsnak gyermekei, hogy oltárt emaljenek, 
megbecsülést szeressenek as össaetartáa fajokat  fenn-
tartó eszméjének. A marosvásárhelyi példa felett  ne 
térjünk napirendre anélkül, hogy ne emlékezzünk MHB-
ielettel arra az ön'.udatos magatartásra, amellyel egyre 
gyakrabban találkozunk, aa uj vlasonyok kösé ssakadt 
népünknek életében. 

• * • 

A Küküiiői GszdaBigi Egyesület, kapcsolatban BB 
Erdélyi Gizdaságl Egyluttel, 1937 évi október hi 3-áu 
gabona , bor-, gyömölcs-, Aliat-, gcp- és háziszőttes 
Liailuással öBBzekötött gazdanapot r.mdez Dicloaan-
aaríiü-ban, a vármagy^háa termeiben. A kiállításon 
való részvétel: díjtalan. Az állatklálliiáa a Vasártéren 
ldsz megtartva a délelőtti órákban. Kiálillhatók: tche-
nak, üazók, fi  ital bikák, báznal kocák éa kanok. A 
kláliitók kitüntetésére érmek és ofcleve'ek  âllauak ren-
dalkeeésre. Oitóber bó 3 án déli 12 órakor a Küiüllől 
Gazdasági Egyesüket Dr. Stász Pm EGE. elnök rész-
vételével közgyűlést tart, a vármegyeház nagytermé-
ben, mely alkalommal a nyert dijak ÍB kloBzt»tna&'. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Válasz  a Magyar  Párt hódoló  táviratára.  A 

M-g)T>R Pjri H7HVI Sf.-ghaorghei  (sepsisz-'atgyörgvi) 
nagi gyűlés én iuegbtzá.iEbol Bathlcn György par^lnök 
hódoio táviratit küldött O.elsegehez, amelyben a romá 
nial magyar nép büiégát tolmácsolta a királynak. A 
királyi nd vartól tnoii érk^ett meg a váiasz a Migyar 
Pán elnökéhez, hmalybeL 0.'e'3r>ge legmagasabb köszö 
nsiét loimácso-ja, azért a hódolatért, amelyet a nagy' 
gyüléB magyarsága kifejezett. 

Eltemették  Masaryk  oseh államalapítót.  Sz p-
tember nó 21-en eltemették Masaryk Tamást a cs-ü 
eziovăk köztársaság első elnökét. A ttmetés tápján 
fegssz  Rjmáuta területén hivatali szünet vo.t, az isko-
lákban aa elhunyt Masaryk kivételes államfői  ertekeli 
méltatták. 

Pop Valér  ipar- és kereskedelmi  miniszter 
nyilatkozata  a román elem elsőbbségi  jogáról.  Pop 
Valér miniszter ieguiobö máramaro î látogatása aikai-
mából telt kijelentbseket a kisebbségi kétdessel kap 
csoiatos felfogásáról.  Sterlnte a roman nép ura marad 
adót; BsavánaK, ami a kisebbségek egyenjogúságának 
kerdeeét illeti Azoaoau enaek aa eiső foltéiele  as, hogy 
Bzok a kisebbségek, amelyek erre az egyenjogúságra 
igéayt tartanak, mindent kelóit el keli ismerjek a több 

rjmáa elem:ceE azi a jogát, hegy minden voca-
ion tuSulyba kerüljön. — Szomorú Időz esek, amelyek 
h  nemzetiséget állítják EZ érvényesülés egyedüli alap-
jának. A munka, a tehetség és arravalóság a legembe-
rieeebb, a legegósE'jfegeb̂ bb  államcpiiő a tpeivek. A 
Esxzitiség, vagy bzüíctca voletleuének favorizálása 
es kizárólagosságának h rdeté.-e teapesiiő veszedelem 
éppan arra a nt-pre, amelynek javát kivárja szolgálni. 
A kényelmes érvényesülésnek nincsen meg a maga 
kezdeményező és hejtó erej«. Kzárólaj: a mnnka tlszte-
lílöűck v."ii meg a megnyugtsió, aa aliam építő erőit 
megb*C-ü.ő, lendítő tuiajdocsága — Aki leter erről az 
igaz útról, aki demagógiával akarja bebslyetesltenl az 
elet pancsoló szavát, aki a gazdasági törvényeket 
nenu^l aiepoa akarja irányíts ni ae vógül la tebb kár> 
csinál, mint amennyi haezeot kívánt blztoritani. 

Román vélemények  Pop Valér  felfogásáról. 
Dibrescu voit bucureşti főpo  girm ster a következőket 
mondja Pop Vaier miniszter legutóbbi nyilatkozatára: 

— Qr*a és Cuca aat követillk, ilzzük el as ide-
gsaskat, Ét azonban egy becsűieted fclaobbaégl  embert 
a tiíBtíSSdgielen román elé helyezek. C âk akkor alkal-
mazh^uik megtorlást a kisebbségekkel ssemben, ba 
azok e:lenünk vétenek. Nincs sBldó óa cincién Kisebb-
ségi vesBediíetü, Nigyrománis ma nem felhet  a kisebb-
BCjjiê tól, alik között sok lojális állampolgár van. 

I inian, a párt vezéro ezeket mondotta: 
— Kl kell békítenünk a lelkeket. Mi a lsgszeren-

Cdétlenebb kisebbségi politikai folytat  ui, ami nemz9il 
szempontból a legnagyobb bibiaak számit. Mit c-.loál-
junk 6 millió kir.̂ bbBéggel ? Ő; csak ast kérik, bogy 
békés állampolgárok és as oraság érdekelnek réBaesei 
legyenek. 

As egyetlen lehetséges nemzeti po'ltlka a kisebb-
ségekkel való mtgbébüies 6B testvériig. Kötelességünk, 
hogy erősítsük aa etnikai elemet, amely BlacBonyrendü-
sagban él. Ki  azonban nem jelenti a faj  és vallási 
gyűlölet elBBabaditását. 

A kisantant  államok  és Magyarország  közötti 
közeledési  tárgyalások  jéiranyban haladnak előre. A 
világsajtó hírei szerint a kisantant államok légköre 
kedvesŐ7Ó kezd válni a kibékülésre. Mit din remény 
meg van arra, bogy a kisantant államok a kötelékük-
ben élő magyar kisebbség sorsának rendasésére meg-
teBslk a kedvezményező lepáseket. 

Mussolini  látogatása  Németországban. A fascista 
Oláéiomig alapitója Masaoiiol olass mlalssterelnök 

Bseptember hó 25-én Németorsságba érkeaett a nómet 
hadgyakorlatokra. Németorsság páratlan pompával fo-
gadta Mussolinit, aki tla esztendeje nem hagyta el ha-
zája területét. A mostani hivatalos látogatása az olasz 
éa német nép szoros fegyverbarátságát  jelképezi. 

Reklám hónap 1 Csodás ujitásl 

ÖRÖKHULLÁM 
(DAUER W E L L E ) 

225 Lei 8 havi garanciával 
1937 szeptember hó 27-töl 
1937 évi október hó 27-ig 

(Tekintettel, hogy a világhírű W E L L A 
örökhu'lámoüitó gép és vegysser-gyárnak 
az e l ő i r t f o r g a l m a t  t ú l h a l a d t a m ) . 

A n. é. hölgyközönség szíves tudomására 
hozom, hogy a világhírű  WELLA 
őrőkhullámgép-gyár  mlot minden év-
ben, eaévhen is raklánicá'ra r<»ndelk"zé-
semre bocsájiotta az örökhul'ámoíltási 
téren feltalált  szenzációját az újfajta 

„ W E L L A R E X 1938" 
hajregenerátor  olaját,  amely a baját 
konzerválja,  megtartja  a haj eredeti 
fényét,  színét  és ruganyosságát,  nem 
létezik  bajtörés, hajhullás  és bejélet-

telenség. 
A nagyérdemű hölgyköaönaég fenti  olajat klaárólag 
oaak 1*87 ateptember 37-tâl — 1087 október bó 27-ig 

K * b a s s n á l h a t j a r e k l á m á r é r t . H 

Örökhullám (Dauerwelle) 
225 L e i 8 h a v i g a r a n c i á v a l . 

A nsgytrdfmü  hölgyközönség 
sziv:>>) pártfogását  kérve, 
m irt dos kiváló tisztelettel: 

B a r t h a G é z a 
a CORSO fodrászát  tulaj-
donosa, Merourea Ciuo. 

Szenzációs ujitásl Reklám hónspl 
1 - 2 

Uj ós biztos kenyérkereseti forrás 
— az ifjúság  számára. 

Irta: MAJOR ÁKOS, Szeged. 
Komoly toglclkozáai ággá, kenyérkereseti forássá  vált 

a házinyúl! enyésztéB. Ex év őszétől kezdve — hosszas 
próbálkozás és tárgyalások után — végre útnak indul a 
magyar házinyulhus külföldre  és ezzel a belgaóriás tenyéaz-
tése kenyérkereseti forássá  vált. A szállítások kitolódásának 
oka az volt, hogy nem lehetett összeszedni egész vagou-
rakományt s kisebb tételeket nem akart a kiiltöldi piac fel-
venni. Ezen most ugy segítettek, hogy egyelőre mindenkitől 
s báimilyen taju és szinü 1 évesnél nem idősebb, de leg-
alább '6—4 kilós sulyu nyulakat is megvesznek. Az átvétel 
Szegeden történik a előreláthatólag 1 pengőt fizetnek  az 
állatok élősulyu kilójáért az átvevő állomáson. — Későbben 
csak a belgaóriások átvételére szoiitkoznak s igy érdemes 
ennek a kitűnő állatnak tenyésztésére áttérni, A belga óriás 
gyorsan nő, szapora, 3—4 hónapos korában eléri a kivánt 
súlyt, nem kényes B ha megbízható, fajtiszta  tenyészalanyok-
kal dolgozik a tenyésztő, ugy a legkiválóbb példányokkal 
állandóan megjelenhet kiállításokon, ahol nemcsak értékes 
dijakat nyerhet, hanem hirt és megbecsülést szerezhet tele-
pének. Tenyészállatait pedig jó pénzért mindig eladhatja a 
tenyésztő. 

A tenyésztést kicsinyben kell kezdeni: 1 bak 2 nős-
tény, vagy 2 bak 4 nőstény beállításával, azután ezt ki kell 
szép lassan fejleszteni  legalább 30, vagy UO tenyészanyáig 
és 5—10 darab tenyészbakig. Egy 30-as anyával rendelkező 
telep pedig havi 240—280 pengő tiszta hasznot tud hajtani. 

A tenyésztést természetesen rendes ketrecrendszerben, 
komoly takarmányozás mellett kell Űzni, mert csak igy hoz-
hat hasznot. Az életbe kikerülő magyar ifjúság  lássa végre 
be, hog7 drága idejét és fiatal  energiáját pocsékolja el azzal, 
ha arra vár, hogy irodákban, állami, vagy városi hivatalok-
ban helyezkedjék el. Válasszunk gyakorlati pályát, térjünk 
vissza nz élethez, a földhöz,  az állattenyésztéshez. 

linngeteg pénzre átváltoztatható takarmány megy évente 
veszendőbe, amit pedig a házinyultenyésztés révén hasznosí-
tani lehetne. 

Hogy fogalmat  alkossunk magunknak arról, hogy mi-
képpen néz ki a nyultenyésztéa a gyakorlatban, pár szóval 
körvonalazom: A belga óriás ketrecét falomb  alatt keletre 
néző ajtóval kell elhelyezni. A ketrec legalább 1.20 méter 
hosszú, 80 cm. mély és 70 cm. magaa deszka fenekű  épít-
mény legyen, mely fenék  hátrafelé  kissé lejt a az utolaó 
30 cm. széleségben a deszkateneket lécrostély fejezi  be. A 
lécrostély alatt erősen lejtő ürülék elvezető deszkafenék  fog-
lal helyet. A belgák alá télen-nyáron almozni kell. A ketrec 
tartozéka egy szénarácB, mely a ketrec oldalára van felerő-
sítve, egy itató és egy etető nehéz cement vájn. Évente 
4—B-ször azabad fialtatni  a az anya alatt legfeljebb  6—7 
fiókát  hagyhatunk. Étrendjük: reggel 4 deka zab éa viz, 
délben télen cékla, nyáron zöld, este egy kis kevert eleség 
és éjszakára friss  viz éa széna. A növendékeket a legtaná-
csosabb kifutókban  nevelni, mert itt erősek, edzettek és 
izmosak lesznek. 

A tenyésztésről és értékesítésről készséggel nyújt 
díjmentesen — válaszbélyeg osatoláaa eaetén — részletes 
felvilágoaitást  a „Fajnyulgazdaaág" szerkesztősége Újszeged 
éa elküldi a lap mutatványszámát ia. 

B t i l l N t t k a t i i t f » k . 
A négy székely vármegyében, ahol 600,000 székely 

lakik, egyetlenegy kisebbségi szolgabíró van. 
A 97 százalékban magyar Odorheiu (Udvarhelye-vár-

megye 53 jegyzője között 8 kisebbségi van. 
1933-ban az erdélyi királyi tábláknál 78 tanácsos kö-

zül 6 volt kiaebbségi. 
1933-ban az erdélyi városok 1532 főből  álló tisztvi 

selői korában 352 magyárt találhattunk. 
Ezeket az adatokat a Calendarul juridic éa a prefek-

turák hivatalos kimutatásai közlik. Ha még hozzátesszük, 
hogy 1933 óta ezek közül a tisztviselők közül számosan 
áttértek az ortodox vallásra és romanizáltak, ugy bizonyára 
nevetségessé válik a nemzeti és keresztény jelszavak mögé 
húzódó pártoknak az a vádja, hogy a kisebbségek az állami 
közigazgatásban igen nagy helyet foglalnak  el. 

S ha ehhez még hozzá fűzzük,  hogy az ipar- éa ke-
reskedelemügyi miniszter barátságos körlevelekkel figyelmez-
teti az erdélyi ipari- és kereskedelmi vállalatokat a román 
elem hathatósabb támogatására, akkor ugy hisszük, a leg-
sovénebb román is meg fog  győződni róla, hogy a kisebb-
ségek részéről semmi veszély nem fenyegeti  az államot. Hogy 
aztán milyen veszély fenyegeti  az állam részéről a kisebb-
séget, arra drámai erővel igyekszik rámutatni az a nyílt 
levél, melyet iirraösi Maurer Béla irt Románia vezető poli-
tikusaihoz és a román egyházi méltóságokhoz a „Chestiuni 
Minoritare' legutolsó számában. 

Felvilágosítás volna ennek a nyílt levélnek a célja, 
hogy a bizonyítékok erejével és a becsületes szándék kimu-
tatásával igyekezzék meggyőzni az ország vezetőit arról a 
veszedelemről, mely az ötmillid kisebbségi polgár tőnkrsté-
telével és ellenséggé vaditásával fenyeget.  Az alba-iuliai 
(gyulafehérvári)  határozatok és a párisi szerződéstől a nem-
zeti szociálist!! módszerek alkalmazásáig nagy ulat futott  be 
a román politika s hogy ez az ut mennyire veszélyes egy 
ilyen összetételű államban, arra legjobb példaként itt vau 
előttünk az erdélyi szász népkisebbség élete, melynek évszá-
zadoB szervezeteit teljesen szétforgácsolta  az uj tanok 
importálása. 

A román nép nem iBmeri a gyűlöletet s vezetői fele-
lősök azérr, hogy e/.taz alapjaién jólelkű népet, milyen útra 
vezetik. Ötmillió hasznos állampolgárt csak ugy kiirtani HZ 
államból ugy sem lehet s az ország gazdasági adottságai 
mellett ennek az ötmillió kisebbségi állampolgárnak a leg-
tökéletesebb anyagi jóléte sem érintheti a románság anyagi 
érdekeit. Ha a vezetők nem a nagyhangú jelszavak, hanem 
az adott lehetőség okszerű kihasználásával igyekszenek meg-
erősíteni a romáuBRg anyagi érdekeit, ngy sokkal többet 
használnak hazájuknak, mint az ötrailliőnyi kisebbségi pol-
gár tönkretételével, mely egyúttal ötmillió adófizető  megszű-
nését is jelentené, AZ pedig csak szorosan bebizonyított 
tény, hogy a kisebbségek az ország legfontosabb  adófizetői 
s a legsúlyosabb adóterheket ők viselik. Aztán meg ötmillió 
kisebbségi polgárt tönkretenni még sem szabad annak a 
Krisztusnak nevében, melynek tiszteletére olyan lázas tem-
póban építik országszerte a templomokat. 

FIGYELEM! 
SZENZÁCIÓS! 
UTOLÉRHETETLEN! 

MEGÉRKEZTEK 

az 1 9 3 8 - a s 
CSODA RÁDIÓK 

VÉOSEY és BIRÓ 
Rádió-Teohnioa 
U e r o u r e a - C i u o . KÜLÖNFÉLÉK. 

— Orvosi hir. D\ B r̂kovics Jówf  or?os, a 
szeptember 27 — október hó 7-ite kost Cluj (KOIOBB-
váro'-) megtartandó lüdögvógyis^ati tat folyamra  utazott 
a rendeléseit október hó 8-tól újból megkezdi. 

— Trefan  Leonard jobban lett. Pár nnp előtt 
általános róssvéiet váltott ki a blr, hogy Trsfan  Lionard, 
a Szent Ferepcretd volt tartományi főnöke,  Szatmár-
S ttu Mire-frtlé  uiaztában megbetegedett. A köztlBztelt 
egyházi férfiul  agyvérzés érte a vooaton, ahonnan bs-
szAllltolták a satutnarl közkorbáaba. I'.t hamarosan job-
ban lett, ugv, hogy a közelben már vlSBaautaahst a 
mlkhácl zárdába, ahol folytathatja  értékes tudományos 
buvárnunkáját. 

— Meghalt Ráday Oadeon. A magyar politi-
kai és társadalmi életnek súlyos gyásza vau Hatvanöt 
éves torában Igmándon meghilt Ridai Gsdeon. volt 
belügymlnlBs'.ar, a titkos tanács tagja. A po'ltlkal élet-
ben csaknem aa u'o'.só évekig élénk szerepet vitt. 

— Vasúti sserenosetlenség Mu't hát sserdá-
ján Ciucaa Kissebes kösött összeütközött egy gyorsított 
teher vonat a nagyváradi személyvonattal. Az össseüt-
kösés borzalmas erejű volt. A szerencsétlenségnek 
eddig 8 halott és 30 sulyoB Bebesült á'dosata van. — 
Cornca klssebesl forgalmiatá»,  akinek hanyagsága a 
szerencsétlenséget előidézte letartóztatták. 

— A mnnkakamarai választól névjegyié-
kek kösBsemlére vannak kl téva 1937 évi Bsep-
tember hó 25-től, október hó-ig a Munkák amar a Cluc-
vármegyel fiókjának  hivatalos helyiségében. As érdekel-
tek figyelmét  felhívjuk,  hogy naponként megtekinthetik 
a aóvjegysékeket a hivatalos órák alatt 
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lgnácz  Rózsa: ( î y ţ r g y o i ţ l ţ t 
A Gyilkostó legendája. 

Esteledett. Szürke felhőfátylak  reszkettek 
a Gyilkostó fölött  a a szikár, komor-fekete 
fenyők  megannyi kia gitatila templomtorony, 
egyre lemosódottabban váltak el CBÚesives 
koronáikkal a horizonttól. A nagy Gohárd 
felett  még rózsaszínűén mosolygott a lehunyó 
napban néhány foszlányfelhő,  de tul a tóhava-
Bon már esti itatáshoz terelte nyáját a bács, 
ahogy errefelé  a jubpásztort nevezik. A kupás 
hegy fenyvesrengetegében  pásztorkutya voní-
tása hallott. Mondták: nagy vadat hajt, medvét 
vagy farkast  űz az estbe hajló szürkületben. 

A verandán ültünk, fenyőboronából  épített 
kicsi villánk üveges verendáján, 
ami éppen az alváshoz készülődő tóra nézett. 
Az országutmenti kicsi házból, hol az utász 
család lakik, csendes tehén kolompszó halat 
ázott felénk  s halk, duruzsoló énekelgetéB; 
tehénkéjét fejte  énekelve, becézve hízelegve 
az asszony odalent. Messze, Békáaszoroa felől 
mintha ütemes esőcseppek peregnének, ugy 
jött hozzánk az erdőjáró, éjjeli szekérfuvarok, 
a kenetlen fatengelyek  halk nyikorgása. 

— No, ismered-e a Gyilkostó legendáját — 
kérdezte a mesélő alkonyatban Ferecc bácsi, 
a villa öreg gazdája Gyilkostó „BiPi-je, mert 
az itt nyaraló gyermekek, ugy nevezik az öreg 
erdőrajongó embert, aki mindég nagy Bzalma-
kalappal jár s karján rövidnyelü fejszícskével 
bolyong a hegyi utakon s aki mindent, mindent 
tud, mi gyermek Bzivnek ingere. 

JAvóre éppen száz éve lesz, — folytatja 
„Bi-Pi" — éppen száz éve, hogy megszületett 
a tó. Nagyapám mesélte, hogy ezelőtt Bem 
volt itt ekkora viz. A völgyön a VereBkő-
pataka csergedezett, az, amelyik Vereskő-
lakánál a veres sziklából fakad.  Volt azon a 
patakon egy hires malom, Gidró Gyárfás 
n e v e z e t ű s z é k e l y é . Nem tudott olyan 
malomkövet vágatni, mint ő, senki sem. No, 
nagyapám is felkerekedett  Tekerőpatakából s 
megrendelte a tekerőpataki malomhoz a vereskő 
pataki molnártól a követ. 

1838 ban volt, kora tavaszon. Az év nya-
rára ígérte Gidró Gyárfás,  hogy megvágja az 
örlőkövet. Mire nagyapám egy hónap múlva 
érte jött, erős fatengellyel,  négy lóval, hogy 
a hegyen fel  bírják a nehéz követ, hát osak 
azt vette észre, hogy Vereskőlakánál tul jutni 
nem (udott. A begyről, amit ma Gyilkos-sziklá-
nak neveznek, mintha az Isten borotválta volna 
le a fenyő  erdŐBzakállt, lesorvadt az egész 
rengeteg. CeupaBzon álltak körül a hegyek s 
a földcsuszamlás  mindenestől a völgybe vitte 
az erdőket, elzárta a Vereepatak folyását  ÍB. 
A megduzzadt patak elöntötte aa erdőt, nőtt, 
egyre nőtt már, ellepte a fák  koronáját is 
sokszorosan. Csak egy-egy lecsupasztott, meg-
meredt fenyőkaró  áll ki azóta a vizből, amit 
Gyilkostónak vagy Verestónak neveznek. Ugy 
néz ki, nézd caak lelkem, mint valami kopja-
fás,  vizi temető. A molnár tán még most is 
vágja elsülyedt őrlelő házában nagyapám ren-
delésére a követ, 

Igaz, nagyapám már nem vár a kőre, odaát 
a tekerőpataki temetöhegyen. Nagy istenitélet-
idő lehetett, hogy igy leszakadt a hegy B tóba 
merült Gidró Gyárfás  kővágó malma, háza. 
Holdtöltekor, mondják, lelátni a tó fenekéig  s 
aki lenézett, azt regéli, most is a követ csi-
szolja Gidró bátyánk nagy szorgosan odalent, 
hogy idejében készen legyen. 

Jövőre száz éve less. Én igy hallottam, 
igy emlékszem, nem tudom igaz-e, de azért 
meg lehet irni, ha hiszi az ember, akkor igaz is... 

K O I I . 
Mult szombaton öa vasárnap vetített filmünk,  — 

dacára a ssensáclós előadásnak — némi csalódást oko-
zott, amennyiben a aaokásos magyarnyelvű felírás  hlány-
sott s Igy sokaknak irthetetlen volt. 

Amim értesültünk aaonban a fllmvállet  réaaéről 
történt tévedés. 

Folyé hó 25. és 26-án Guutáv Fröhllch sssnaáclós 
filmje,  a .NAGYVÁROSI ÉJSZAKAK* laazaak vetítve. 

I R O D A L O M . 
Olvasóközönségünk elótt nem ismeretlen Csibi Lajos 

uheorgheni (gyergyószentmiklósi) iró neve. Evek óta e lap 
hasábjain számonként találkozott eleven, mindég célirányos 
írásaival. Igy szinte családi örömnek tekinthető az a siker, 
amiről a napokban kapott hírt gyergyói munkatársunk. 

Kádár Imre dr., a cluji (kolozsvári) a „Thália" szín-
ház igazgatója hivatalos átiratban közölte Csibi Lajossal, 
hogy a színház igazgatóságához juttatott darabjait elolvas-
ták és műsorra tűzik. Egyelőre a gyergyószentmiklósi mű-
kedvelők által nagy sikerrel előadott „Bolondság az élet" 
c. egy felvonásos  operettjét tűzték műsorra a színház szil-
veszteri kabaréja keretében. Az operett zenéjét, amint annak 
idején részletesen megírtuk — Molnár János tiatal és tehet-
séges gyergyószentmiklósi zeneszerző komponálta. 

Csibi másik, soron lévő darabját Színi Lajos, a nagy-
tehetségű székely iró „Nyüszkölés" és az „Ozolló" cimü 
eredeti székely humorban íogant elbeszélései nyomán vitte 
színre, „Laji furt  mulat s egyéb nyiiszkölések Káiujjal" 
cim alatt. 

Ebben a mindennapi nyomorúságtól teletűzdelt, búval bé-
lelt világban nagyszerű munkát végzett a Gheorghen ^gy.-szent-
miklósi) iró, amikor az elfáradt  idegeket irodalmi értéket 
jelentő humorral rázza fel  és nyugtatja. 

Külön és nagy örömet jelent számunkra, hogy csiki 
embert ért a cluji (kolozsvári) színház jól megérdemelt ki-
tüntetése, ami kétségtelenül bizonyítja : a fenyők  koszorúzta, 
munkától verejtékező hegyek alatt igazi értékek, kellő lel-
készliltséggel és komolysággal törnek a szélesebb láthatárt 
megnyitó oi>ucsok felé... 

* 
* * 

Gyallay Pap Sándor fiatal  cluji (kolozsvári) költő legújabb 
verseskötete „Felsikoltok!" cim alatt most jelent meg. Az 
alig éves, tehetséges iró negyedik könyve ez. Gyallay a 
Hargita túlsó oldaláról, Duca Székelykeresztturrol, ahol édesapja 
unitárius főgimnáziumi  igazgató volt — indult a szellemi 
magasságokat jeleutő bércek felé.  Utja, mint minden magyar 
ut kemény és rögös. Nem tagit és nem hajlik meg. Az élet 
apró, de rengeteg keserűséget jelentő gáncsoskodásait félre-
tolja s rendithetetlen hittel és akarattal tör a magasba. 

A csúcsra igyekszik. Állítjuk : el is ér. Előttünk lek vő 
uj verseskötete tesz bizonyságot arról, hogy uem „talmi'-
val állunk szemben. A szerző tudja mit akar. Világosan áll 
előtte élete célja. Es nem hátrál a cél elől. 

Nem 1, pedig keserű az erdélyi kisebbségi nagyér költö 
sorsa. Gyallay asszonnyal és két gyermekkel a háta mögött 
önmaga „házhoz szállítja" legújabb kötelét. Különleges sorsa, 
mint annyi más társát, őt is erre kényszeiitette. Helyesen 
és jól teszi. Aki annyi bittel ÉS szeretettel csüng l'ajáu s 
törhetetlen meggyőződéssel hisz a jobb jövőben, azt apró 
kavicsok nem fogják  és nem is tudják kitéríteni egyenes útjából. 

Ezt önmaga is tudja, amikor „Befelé  sok ut szabad..." 
cimü költeménye utolsó verszakában pupirra veti: 

„Ha gyűlöletből font  ostorai 
a sorsnak véresre is vernek, 
létünk örök, mert még miénk 
az otthon, a hit s a gyermeki" 

A t i & a a y i k e g f o k  a l i i a * . 
Mu't számunkban hoatuk a hírt, bogy Balássyné 

HBBB Olga, a balatoni dal-pályásaton, mint saövegiró, 
dicsérő oklevelet kapott. 

A nyertes Balássyné, mint értesülünk, még lány-
korában feglairozott  irodalommal s munkált folyóiratok 
és nagy napilapok hozták. Szerénykedve nyújtja át a 
négy vers szövöget, melyekkel moat aratta legújabb 
sikerét. 

A mult emlékeinek, édes, bui töredékei ezek a 
versek, melyek aa Író legsajátosabb énjével vaunak 
kapcsolatban. Verseiben a szomoru-dcrűn keresztül eok 
könnyes mosolyt áa m4g több melegszivUséget érzünk, 
melyekben a fiatalkori  emlékek éa szépségek ma már 
csak mint visszatérő álmok kísértenek. — íme: 

LllafUrtös  orgonafák,  mit susogtok a Balaton parton 
Mesemondó nyár alkonyon, susogtatok most ls mindig hallom. 
Elloptátok a szivemnek minden fájó,  minden édes titkát, 
S a balatoni esti szelldk, a világba szerte vitték fújták. 
Azóta a nyár alkonyok muzsikáló aranyködbe nőnek, 
A füredi  villák köz.Btt a leányok rózsás álmot szőnek. 
Ősszel aztán ha fonyaitan,  peregnek az Illatos virágok, 
A füredi  villák között, nem marad más, osak a régi álmok. * 

+ * 
A tihanyi hegyek alján régi mesék járnak, 
KeoskekOrmSs árvalányról bus énekek szállnak. 
Éles-busán szóll a nóta, visszhang felel  rája, 
Szivemben la visszhang kél a bánatos nótára. 
A tihanyi hegyek alján valamikor régen, 
Keoskekörmöt szedtem én ls a virágos réten. 
Elmultak a nótás eBték a Balaton parton. 
De a régi bus nótákat azért most is hallom. 

Hölgyeim! 
ÖRÖKNULLÁNIOT 

(DAUERWELLE) 

Szabó L. nöi és férfi  fodrász-üzletében 
M.-Cluo (Csíkszereda), a Buouresti szállodával szemben. 

Tartós munkai Mérsékelt árakl 
Számos elismerő nyilatkozat áll hölgyeim rendelkezésére 
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S a e i r f t t f i a a s  SemS 
ahtrea szobrászművész városunkban. 
Aa erdélyi képzőművészet egyik reprezentál, 

Siervatluu J_-nő szobrászművész, több heti időre, vá-
rosunkba érkezett, 

Siorvatiusz müváBsetéről — aki értékes gyűjte-
ményei legutóbb a Barabáa Miklós Céh-ben, az egyesüli 
erdélyi művészek budapesti kiállítása keretében mutatta 
be, az összes erdélyi és külföldi  lapok, a legnagyobb 
elismeréssel Írnak. Bsorvatlusa művészetében, az ,ójl 
Bsékely, havasi faragót,  de még ennél 1B több mély-Bé-
get, a turáni ssellemet látják: 

„A fáról  még le nem fűrészelt  faágba,  már bele-
látja alakjait", hogy aatán biztos lendülettel lor mái ja 
köaépkorbell és aok más Bzf p figuráit. 

A Pesti Hírlap sasriot, SzervatlusB egy egész külön-
álló jelenség, akinek anyaga a fa,  amellyel nagyon 
stílusosan bánik. Riszére a fa,  adott anyag: tuskó, 
rönk, dorong, vagy egy egéBa nagy „borona* alakjában, 
melyekből fantasstlkus,  legtöbbször erőteljesen átérzett 
alakjait buaaa. 

Munkába találom a mestert, aki a szép őeul nap 
sütésben, egy négyméteres „boronán" ülve dolgozik. 
Majd egyik művésztarsunk, művész taláikosé othonában 
bessélgetünk. 

Közvetlen, kedves modoiu éa megnyerő egyéni-
ség. A minden emberi nagyságot megelőző nthéz élet-
körülménvek, szenvedések és nélkülözések tették ig»*i 
emberré. Művészete, kenyérkereset. A ma életébe vaió 
belelllesskedéa, külön egyéni érték nála, amit sok lemon-
dással tnd párhuaamba vonni, kialakult világnéaetével 

Radnal pihenése után jött bozsáuk, dacára, hogy 
többfelé  hívtak. M>rt amint mondja, aa Illatos fenyők 
haaájába vágyott, ahol aok barátja éa Ismerőse van. 
Lagköaelebb aa Erdélyi Gaadaaágl Egyesület meghívá-
sára R tgbln (Ssássrégenbe) megy, majd Brasovbon ren-
dez kiállltáat, ahol Nagy Imre neves fsatőmüvéss  híres 
képein kivűl Gál Ferencné, ma már művéssl értékű 
usönyegel ls tárlaton leBsnek. 

Itt említjük meg Bányai Jánoa tanár, tudós geo 
lógus jövetelét is, aki a Valea Sirambal (tekerőpataki) 
köablrtokosság meghívására, tudományoa kutatásokat 
végez. — Aa Ismerfaök  baráti vacsorán fogják  ünne-
pelni városunk a két Uvwtrli vendégét. Cs. L. 

H Í R E K . 
— Vérhaa Ciutmni (Gyergyócaomafalván). 

A CáomifílvíD  friltíp*!  vórüas járványosa már edd'g 
la több mint azáz gyermek hait el. Sa'dksegea olio 
anyag hiányában a Vdd>kezés nem lehet eleggé erő-
telj arra, hogy a járványunk egéaa Gyergyóra való 
átterjedje: megakadályozza. A lakosiág varja a ható-
ságok hatékonyabb iniezkedosát aa egéaz Gyergyot 
fenyegető  veszély leküzdésére. 

— Gheorgheniben (GyergyóBaentmiklóBon) 
ünnepélyes külsősegek köaött nyitották meg aa 
uj iskoai évet. A szülők mind személyesen vittek 
ful  az elemi Iskolába gyarmekeuot és a saniiókarral 
együt t ünnepi szontmlssa vettek reszt. Szentmise után 
az iskola udvarán volt az ünnepélyes évmagnyitó, mely-
nek k9retebrn Bilázs Sándor î azgató-t&niíó Ismertette 
a beiratás eredményét, majd felolvasták  az iskolai tör-
vényeket. Ezután Santha Albert voit Igazgató üdvözölte 
a fŐBBpHrest,  a tanítói kart és a szülőiét. Pongráca 
Elek székely gazdi talpraesett szavakkal fejezto  kl a 
Bzü'.ők bizalmát a tanítók iránt. Befejezésül  a föesperes 
mondott ünnepi beszédeit. 

— Tevékeny egyesületi élet indult meg 
Gheorgheniben (GyergyoszentmiklÖBon). A MÍPZ-
szió társasag szeptember hó végén templomi uangver-
eecyt roiidjs Ziizsmauo RÍZBÍ orgonaművész ko r̂dmü-
ködc.sével, mig október 3-án as Ur&ők Mária Kongre-
gációja irodalmi estet rendez, amelyen R»ss Károly 
műkritlkua fog  előadást tarianl. Csendőr Janó szavalata 
és Duiutz Ágnes énekszámai egéssitlk kl az est műso-
rát. A befolyó  jövedelmekből szegény gyermekeket 
ruháznak fel.  Vidéki ürd<klődős jelentkezését előre 
kéri a rendezőség. 

— Keresztapát keres Bzékely család, azeptom-
ber hó 17 én született tizedik Hűt részére. A tlz fiún 
Mvtii két leányuk ls van s gonddal, bajjal, nehezen 
«'Inak. Ríszlatesebb tájékoztatást Dr. Gaal Ala jos , 
Gheorgheni sd. 

I E$y használ*, da mig Igen jó karban levő 
„Bözendorf"  zongora eladó. 

Érdeklődni lebet Gieorghoni (GyergyÓBzert-
mlklób) Str. Soiuiiu No. 4. 

Szerkesztői üzenetek. 
2—5 

Géze Te irtsd: EA fáradt  ifjan  állok ssótlanul..., mert 
vihar vagyok, vagy saélcsend. Erdőket döntök le, 
vagy mozdulatlanságukat néaem, da laasu erdőzúgás-

, ban el nem vérzem. 
Ei mondom: Csodalom látnokl képasséged O óz ám ? 1 
Szenvedd asszony. Asszonyom, egy régi, Igea szép 

mondás»! felelünk  Öinek. Ha nrrá láss feletted  a 
Balved a fájni  fog  aa élet, ne engedd magadat Bsec-
vedtetnl. Tanuld meg a legnagyobb értéket la sem-
mibe venul, hogy ne fájjon  bármit is vessltess: De 
tannld meg a legkisebb örömet ls értékelni, mert aa 
élet Bokát nem nyújt a végeredményben mindenkit 
becsap. 
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— A Samuién (oslksomlyói) háztartási tan 
folyam  vezetősége tisztelettel értesíti ai érdeklődőket, 
hogy mivel a hallgatók létsaftma  betelt, további jelent 
keléseket nem fogadhat  el. 

— A repülöbelyeg ellenőrök leigasoltatasa. 
A Casa Foodu.ul Natlonsl ai Aviaţiei a lapokban a 
következő érdekes felbivást  tette koszé : — Felhív 
jnk a közönség figyelmét,  hogy amikor a Rspülő-
pánztár valamelyik szerve ellenérzés végett valakinél 
jelentkezik, köteles magát a Casa Fondu.ui National al 
Aviaţiei szabályszerűen kiállított igazolványával Igazolni 
köteles továbbá a felülvizsgált  könyveket saját aláírá-
sával ellenjegyezni, megjelölve ast a napot és aat ae 
órát, amikor as ellenőraést megkezdte a befejezte.  Azok 
aa elleaőrök, akik vlsagálatra jelentkeznek, da nem 
akarják magnkat Igazolni, nem tartósnak a Rípüiőpénz-
tár kötelékébe és ba ilyen eset előfordu1,  felhívjuk  a 
köíönséget, hogy asonnal értesítse a rendőrhatóságokat. 
AUiráa: lat. Cpt. Risaacu aligazgató. 

— Adomány. A Csíkban tanulmányúton járt kül-
földi  német tndóaok a somlyói Muzeum raszere Vám-
szer Gésa főg.  tanár révén 2000 lejt adományostak. 

— Mesőgasdasagl kartelt akar letrehoanl 
Jugosaiavla a dunai allamok köaött. As Argus 
jeieniéBe sserint, a belgrádi es budapsstl kormányok 
között magbessélések folytak,  a mezőgazdasági értóke-
Bltés kerdéBében. As előkészítő tárgyalások eredmenye-
ként, a Bzerb kormány Bzeptember végére Ö6BBehlvta 
Balgrádba a dnnai államok, illetve a kormányok saak-
képvlBíiólt, a következő tárgy sorozat megvitatására. 1, 
Áilat éa áiiati termékek kivitele. 2. Együttműködés a 
különböző plscokon. — A hir annál nagyobb feltűnést 
keltett, mivel a dunai államok öBssefogasának  elsősor-
ban gaadasagl jelleget akarnak kólesönösni. A belgrádi 
konferencia  viBBont, kliodu'ó pontja lebet a régen ter-
vesett, szólesebbkörü együttműködésnek. 

— 80 JIEATTEA DG VÂNĂTOABE DIN MERÜDKEA-
CIUC iaoa ounosout membrilor, o& Min'.sternl ne-a dat aatorl-
zifla  de a v&ia pe terenurile Cloen, Dăneşti, Jigodln, Mádára;, 
Raeol, Sánoráieni, S&ntimbra, Slanlenl. Tome|íl ql Topliţ»-
Clas câte nn oerb an oel poţin 12 ramarl ţl sáte o stutá 
stearpă san batrânS. 

— A Caikaaeredai Tadáaatáraaaág Igazgatósága érte-
síti a tagokat, hogy a minisztérium engedelyt adott, hogy 
Calkealosó, Dániaiva, Zsögöl, Madaras, Rtkua, Szentkirály, 
Szentimre, Uadéfalva,  Szenttamás és ( alktaplocz» területén l-l, 
lMkevesebb 12 ágas szarvaat és l-l maddd vagy vén sutát 
lőhessünk. 

— Erdöklhagási büntetések. Falyó évi ssep-
tember hó 22-én 60 erdőkibágásl esetei targyalt a helyi 
törvónysaék s a tetteseket 600 tói 1500 lejig terjedő 
pénzbüntetéssel eujtotta. 

— Apró hírek. György Lajos tusnádi lakós 
4600 lejt lopott Szőcs Antaltól. 

— Tatár Péter és Lakatos Ignác Frumoasa (siép-
vlzi) lakósok feljelentették  Vsnerez Bjgdant, mert aa 
kéBsel keiében, halállal fenyegette  meg óiét. 

— Bicsak Jóasef  68 éves Joseni (gyergyóalfalvi) 
gazdálkodó siekerén szénát vitt. Ihköaben a szekér 
a,á esett s a kerekek öaaszetörték. Kórházba szállítot-
ták, de utkösben kiszenvedett. 

— Bánta Jjasef  Ballá Tusnád (tusnád'ürdő) volt 
erdópásator feljelentette  S>nta Pátert, hogy ai véd-
erdőben fát  vágott. Sántát bizonyítékok hiányában fel-
mentették, mire ó jalentaite fal  hamis vádaskodásért 
aa erdőpásstari, de ő sem tudta állításait igazolni, 
m re a vádat elejtették. 

— Elitéltek a tolvaj oiganyokat. Zsrkula 
István ÓB Nylsztor Antal gjiiaasi cigányok Cslgle Ger-
gely fŰréaagyároBtól  gépalkatrészeket loptak. A bíró-
ság l- l évi fogházra,  6000 lej pénsbilnietéare és 4 évi 
jogvesztésre itelte őket. 

— Saovjetorossorsaaguak óriási busater-
mése van. Aa utóbbi 2 évben Oroszországnak oiyeo 
gyenge Luzaterméae volt, hogy teljesen kiszorult a kül-
földi  piacokról s igy a duaam .nii aliamok termoae 
általános érdaklődesnek örvendatt. As id»n viszont, 
regen tapasztalt bőt-rmés volt O onaorsaágbao, amit 
kb. 130.000 000 tonnára btcsttlaek. A nepokban már 
az orosa kikötőkből ktfuiotiak  as olsó bniasaállito ha-
jók. Ei Rotterdamban újból felállították  a központi 
buaaértákesitő klrecdeitsegeket 

— Nemkivinta , mégis megbüntettak. Gs-
rid István 26 eves Baiieimlon (jsia^zeatclmoB ) .egdoy 
muu évfolyamán  botort n igy bátyjához, A-dra* József-
bei s oanan eket, boronát es több asá* gabonát ello-
pott. Nagybátyja nem kívánta megbüntetését, de a 
bíróság hivatalból üldözendőnek tmalta aa ügyet s 
Garédet egy évi fogbásra  és 6000 lejn büntette, d. 
a bnitjtest 4 evre felfüggesztette. 

— Varsó 50 000 uana sstnat vásárolt 
Magyarorsaagtol. A leor. - n»düg>c; niaateriom meg-
blsaaáodl nemregiben ker jk«aok jelent ik inog M«cyar-
orsaágon és 60.000 tr c« pr s-jit szénát vásároltak 
feladóállomásod  q.-kér i 60 ie--s ároi. 

— Megfagyap.  íotta uja»iUöti gyermekét. 
Vrincaanu Aurica 1 tvea, Cotnea (.letelek) leány 
ea ev februárjábar  gyéreiét *t tzül í;Ut a szabadban. 
Aoyja ugy táléit . ets&el tül f,-kí  lányára s be-
vitte. Mtker ms' iioz t-:.»*.. tw-rallotia, bogy gyermekét 
kint bagyta; a «ytruek»; t-ionbau már halva találtát. 
A leányt a cr adórnsg lutartó*i»«ie s ar-dta as ügyész 
Bégnek. Miv w as e»™» ** »j büntetőtörvény szerint 
esküdtssék '<•  ">:!3sik, oa ugyev a legközelebb össze-
"•'••* ,-üék fogja  letárgyaló'.. 

— Vemetorasag nse.y obi* mennyisegu gyti 
mölOB' ' vásárol Bomaniaban. A német földmlve-
lésügy minisztérium httüinj áruit 3 berlini cég kérésé-
hes ' megengadto lj.000 '.)ona almának, 2,000 tonna 
U6Í  aek, 2,800.000 mark/, értékű d.ó, továbbá 1,000 
I O ' Í B asssltssilváfak  F'jmánlából történő bevitelét. 

— A Juhok flssl  párosítása. Baeptember hó-
napban a jnhtenyósstó gazdák söme, a juhok ősei Dse-
kedéaévrl foglalkozik  és most selejtezi, válogatja te-
nyésztésre szánt anyajuhait beszerel, vsgy felülvizsgálja 
a tenyészkosokat. — Tenyésztésre a gyora fojlődésü, 
egészséges, tü ;ő formáiban  IB jól fejlett,  jó t.jtlő, jó 
^áránynevelő, szelíd, 7 évesnél nem idősebb anyák sl-
ka'missV, mig >< tenvésekosoktól, az általános fejlődési 
és egészaégl feltételeken  kivül, azt kell megkívánni, 
hogy ló tejolő származzék, ivarjellega és Ivarszervei 
legyenek jól kifejlődve.  Mindkét nrmbell tenyészállat 
kiválasztásánál a legfontosabb  a gyapjú elbírálása. — 
Ebtől a Bsampontból fontos,  bogy a gyapjú racka 
(curkán) juhnál legyen B.Mntelen (fehér),  finom  és hosszú 
nálu, a pabelyazálek dúsak, lágyak és tömötten fedjék 
a kűltakarót. Cigája juhnál már finomszálú,  hu lámos 
fürtök  alakulását kell megklvácnl, de mindenek felett 
ast, hogy a bnnda jói-zárt legyen, a gycpjuídrtök közé 
sem Idegen apyag, sem esővíz ce hathasson be. A pá 
rosltás ideje Blatt a kosokBt a legelön felül  naponta 
kb. 1 kg. Babbal és ezenkívül jóllakásig, jó minőségű 
rátlszénival, vagy beresaénával kell takarmányozni, 
hogy a párzás eredtiényesséíét biztositbas> uV. AB első 
pártástól ezámltott 21 nap aiuivn, cz snyftkat  ismét 
próbának kell alávetni, n hogy — a« esetleg e'msradt 
fogamzás  miatt — nt  Rnyajuhok tneddőek maradjanak. 

Aa emberiség Jótevője a Dr. Földes-féle  Bo'vo 
piru!a. A legldeáll'abb babhajtó, vertlaatltó éa ep»h»jtó 
3z°r. Egy dobos 20 L»j gvógy^zertárakban éa drofus-
riákban. Kéezlll Dr. Földes gyógyszertára, Arad. s—10 

— Borfogyasatás  a termelő osaiádokban. 
á hivatalos lap 212 szeptember hó 14 Ikl Btámábao 
királyi dekrétum jelent meg BB alkoholmonopoMutrról 
szóló türvény módosításáról A dakré'um 4§ a a követ-
kezőket tartalm»Bza: a n»ző!őtrrm»!ö gazdáknál ugy a 
csa'ád tAgjol, valamint CSSZ^B bármilyen mlsőiégb-n 
levő alkalmszotijil, fejenVéat  évi 200 iter bort fogyáhzt-
hatnak ÓB ezután nem kötelesek semmiféle  illetéket, 
t.x\t fisetrl. 

— Munkabalesetek. Eekea P t-r Surri 
(g?arg\óujf»lvi)  lakóst muakaknzb'-n szor nciótlens^g 
#rta. KórMthi Rzáiiitás közben klaaenv»dett. 

— Tankó Jinos gylmesl lakós muakaközben el-
ABett ea karját törte. 

— GírgHv Pdter gylmesl gazda nUEkaküsben 
ö3saeeRet( és meghalt. 

— Verekedős. Kereszt, s L>jo<í, Gál P-iter éa 
S.őcs L^jos Balle-Tusnadlak meg' ertek Csu'gó Sándort. 

— Bosutából felgyújtottak  a osürét Molnár 
Sásdor Vilei-Biramba (gyergyótekerőpataki) közbirto-
kossági pénztárnok éB testvére Ignác a falutól  10—11 
kim. tá'olsághan egy c>>Urt béreltek, bová mintegy 
35 rssr le] értékű gabonát szállítottak be. A napokban 
a c?flrt  b moretlen tettesek felgjujtottak,  hogy aa porrá 
••gett. A tüz mögött bosétut sejtenek s a csendőrség 
erelyaaen njoaaoz a tettesek ntán. 

— Eladó aonpora. Egy kitűnő állapotban levő 
konc:rt zongora, jutányoi árban eladó. — Cim a Szer-
kesztőnél. 

— Loptsok. Antal Péter Péteró Valea-Btram-
ba-1 gazda házát fényes  nappal teljanen kifosztottak 
ucy^nuylra, hrgv a gazdánsk és családjának csak a 
rajtuk levő ruhája marsdt. 

— Ugyanakkor Ismeretlen tettesek betörtek Ta-
mábl̂ DácGbeorghnol-gyergyóBBenlmlklóBl gasdáhos is. 

— Blénessy Bilűa Gheorghenl (Ty^rgyóasentmlk-
'ÓJÍ) korcsmájába betörtek S onnan 8000 lej készpinat 
éB nagyohb mennylBégü Italnemüt elloptak. 

— Gondatlanságért aliteltek. KIB Erssébet 
Ciumael (gyergyócsomafalvl)  asEzon.v, null óv május 
bó 26-án a Bzomszédba átmenve, 2 éves Margit ÓB 
6 éves Ferenc nevü gyermekeit lakásában egyedül 
Oagyta. A két gyermek a tűzzel játssanl kezdett B 
olyan füstöt  csinált a lakásban, hogy as mindkettőjü-
ket mígölte. Kiss Erzsébetet gondatlansága miatt perbe 
fogták  s a bíróság 1 hónapi elzárásra ós 2000 lej 
pénzbüntetésre itelte, de as Ítéletet BB asszony bün-
sevl«a előéletére va'ó teblotettel 4 évre felfüggeaztették 

Értesítés. 
Tiarielettel  értesítem a m. IcStönsigot,  hogy 
Íb37  évi október  hó 15 tői  kezdódőíeg,  beteg-
ségem folvtin 

„Transsylvánia"  vendéglőm 
teljes jogú vezetésével 

lass  Géza  urat 
fogom  megbízni,  kiaek  szekevatottságe  biz-
tosíték  arra, bogy a közönség  igényeit  ezután 
is a régi szolgálatkészséggel  és pontossággal 
elégítjük  ki.  — Kiváló  tisztelettel: 

Özv. Jaliah  Ödönné. 

ElköltösósBnk alkalmával esnton bucsusunk ked-
ves ismerőseink és jó barátainktól. 

Grünborg Mátyás és ctaládjt. 

G S E R É P K Á L Y H Á K I 
A asombolyal Bohn-féle  téglagyár kitflnó  rai-
nóaégfl  oaarépkályhál minden színben éa nagy-
ságban kaphatók, ktv&natra gaadag mintakönyv 
áll a nagyérdemű kOzSnaég rendelkezésére. 
Épltkaaökl Ugyanott a hlrea 

BOHN-OSERÉP 
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható. 
K é p v i s e l e t : 

Jakab S&Ddor,M.-01uo—Osíksereda 
Strada Oompoaezoratnlal Nr. 7. IS— 

§ Uj hentes- és mészáros-üzlet j | 
Merourea-Ciuo (CsikaEeredaban) tt 

d Erlesitani a mélyen tlsatelt köiSnaéget, hogy as 
j ţ özv. Slmó Gsrgslyná OiltlhelylBÓgáben 

* mészáros- és hentes-üzletet 
S fogok  1937 évi október l-ável megnyitni, 

ahol nepoata frissen  vágott marha, borjú és 
2 sertes húsokkal, valamint elsőrangn hontea- 9 
2 arukkal állok a m. t. közönség rendaikesésóre. J 
2 Ugy a város, mint a vidék kösönsé- <J 
J gének pártfogását  kéri tlsatelettel: 1— J 

5 Ozáka István, hentes és mészáros, b 
W Kerourea-Ciuo, aa Eorópa-aaáUodával aaemben. ? 

Egy üléses, két  személyes kocsit  megvételre  kere-
sek.  Citn Vakar kouyvnerdskedesben közlendő. 

ELADÓ: Egy drb  benzines favágógép,  Oanz féle 
gyártmány;  egy egyes hám ; egy vastengelyü 
szekér;  egy darab  vashordó,  200 literes.  Nigy 
István, lasatoa, Mdrcurea-C.uc. j_ 

Bgy aongora eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

1 N E D O B J A E L 
35 hasznait toritéfcját, 
m 100 darab használt bélyegért ü 
J 6 Lejt kap a ü 

Deutsch Hirlapirodában, M.-Ciuc. 

B l U s I o f  B i l U I 
T.satelettei bosom a nagyérdemű vásárló közönség 
asives tudomására, hogy aa eddigit felülmúló 

mézeskalácsos sátrommal 
a Merourea-Ciuo (osiksseredai) Ssentmihály-
napi oresagoa vaaarra megérkeaem, mely 1937 

evi saeptember hó 29-en ieas megtartva. 
Szíves pártfogást  kór, kiváló tlsatelettel 

D É Z S Y 
első udvarhelyi (Odorheiu) oklevales •ézeakalácsoB 

A bucureşti vegyintétet által nagviiagálva éa eagedályezve 
Kérem a sátor fölötti  nérre figyelőmmel  lannL 

éjt 
K • V a r r ó g r é p w l c , 
3 JECesAlcpáuro^, 
K 

SL 
3-á."bor ^ x o x x x i ó - i a Á l u 

Csiksaereda-Msroarea-Oiuo, Ootavlan Barbat háa. J 

Diákszövetek, béllések (ţâri leratali áraiban 
1»9Szeroz lxet£ l£ 

£ U 4 M « D y I t a e s a Ü i SSe«em«efte@tiie. 

HEGEDUORAKAT 
oonearvatoriumi módsaer 
sserint, J u t á n y o s á n ad : 

SPRENOZ G I Z I . M.-Olao. 
Str. I. O. Duoa (Qlmnáaium-ueoa) 190. 

S ükségem van .Transsylvania" Bink-féle  konverzió 
alá eaett régi betétkönyvre, aa öt év alatt kapandó 
össseg 60'/o át most kóarpénaben kifizetem  vételár-
képpen. Cim n Csiki Lapok kiadóhivatalában 10—10 

i"w~WMí"ist~tar i ' W M ' m ' k i i ' m m - a 

MODELL KALAPOK S 
tla naponként u j formák  aioaé S 
árban, BMartaiUat taLmtöls: 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL * 
Ugyanott késsülnek mindan- X 
aemft  aAl kalapok eiaöreadU J ţ 

i \ aayag hessaadásával. Kata|Mk W 
j áteiakhaaa a iegrüvidobü iwú ^ 

Í

f  Mercurea-Ciuc, I. 0, Bratiaan (Óimmá- w 

J slum)-uooa 111. ac., a Sörháa kAselébea. Q 
Men te t t Vi l i i klaytiyaatdÉjábas, Mvein^Olsa 




