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A Magyar  Párt  1 

csikmegyei  tagozatának  jelölése  a decemberi 
országos képviselő  és szenátor-választásokra. 

Az Országos Magyar  Párt  csikmegyei  i 
tagozatának  teljes intézőbizottsága  1937 évi' 
november hó 26 án délután  foglalkozott  a j 
december  20 -22 és 28-ra kitűzött  képviselő, 
és szenátor választások  jelölésének  ügyével.  | 
Az intézőbizottság  jelölő  gyűlését  Dr Pál 
Gábor elnökletével  tartotta  a helybeli  köz 
birtokosság  székházában  s azon ugy a csiki 
mint gyergyói  részek  tagjai csaknem teljes 
számmal megjelentek. 

A gyűlés  teljes egyhangúsággal  a kő 
vetkező  jelöléseket  eszközölte. 

Képviselőjelöltek: 
1. Dr. Pál Gábor 
2. Dr. Bartha Ignácz 
3. Dr. Gaál Alajos 

Általános  szenátor választáson jelölt: 
Dr. Gyárfás  Elemér 

Községi  szenátor választáson jelölt  : 
Dr. Ábrahám József. 

Modern advent — régi advent. 
A bölc-i Salamon Király nagy Iga zat mondol': 

nincs Ê mml uj a crp alatt, Mindbe a ra^l, csak mag 
cégér, keret» mellett. Niics oly dolog, mely m"g no 
iimétiőd ie, mert hl-e mindennek van kezdete, miként 
a fa  a mag csirájában pihen a várja a kedvtió feité-
taleket, bogy megnőjjön, u:y a mai modern esmenyek 
is a rógtekten vallják ered-vüket. 

Aa ú Liyíaiá' fe  várta t ádc^va'jói. o4e,fctt-tI  volna 
vá'-oais'.ni Myaetén. Ribszolga viíp.g volt, aa állapot 
t anha ' a t l an . Még a pogány bö.csak ÍB beláttak, hozy 
ea Igy tovAbb nem mabet Bokáig:. Égből várták a ne-
gitaéget. A Bsldó nép leate a pillanatot, bogy Itten 
mikor vál-ja be ŐRatyalfcnak  tett ígéretet. Aiojban ék 
la önző tuy: glaa»n í osdolkodtak. Felszabadítót vártak. 
bl i nekik független  zsidóoHzágol biztosit, hiţy et 
kwi.jen a rém HÍ ca.^Baaroknak ndót flaatni.  Ujy véltét, 
hogv BB óssaülők bűjéve l elveszített Par.«d csomot 
helyreállítja, megint gondtalan, nyuţodi ieaz aa eniber 
Plete ugy, nnict az Edesbin vo't. E<t az ószö.etségi 
Eridó elgo«djiaat tükrözi v:a ;za K eofáa  btszsd?, melyet 
a feltámadt  Krisz'usnHk adott: SMI padi t r j a i enyók 
hogy Ó megváltja Izraelt*. Aaert nem fogadták  el 
KrleatuBt, mert a hozzája fűzött  reményeiket nem vál-
totta valora. 

A mai világ U adcent hangulatában áll. — Aa 
elitéltek szabadltásra várnak vagy legalább sor-
tukban lényeges javulást. A győző államok a földi 
fezerr.ncae  örök változatlanságáról álmodoznak. A beteg 
gyógyulást nmei, az egészséges épsége megtartását. 
A szegény jobb falatokra  gondol, a gazdag vagyona 
megmaradásáért aggédlk. A niunkanélkü 1 állást vár, 
a munkába-állott helye megtartásában bizakodik. Most 
ia a régi, adventi népek önző materiális Bselleme ki-
Bért. A tartalom egy, a keret más. Most revízió, antl-
reviztó, dunai konfederácló  stb., elmek és joligek alatt 
Bzerepe>. Pidig Igennek más természetű lgemte volt 
aa 6dSzUi6kbcz ott a p tradícióban, ciak as utódok 
önkényesen mrgváltoatatták. 0 aem a régi paradicsom 
vÍ8SBSFzer2é6et helyezte kilátásba. Amit egyszer Isten 
kimondott, azt nem vonja. K Űzte aa tűeó emberpárt 
a pared c-ombf'l  verejtékes u-unkát, Bzcnvedést, kln-
teljes baláh mérte aa utódokra a túl büntetéséül, a 
l^lek tűirabBága retorziójakép a test le'gaBását, rab 
BBolgaBágot ndott. 

Isten a lélek megszabadítását jelölte ki szent Fia 
munkaprogrammjáui. Krlasius la ezt akarta: Aa én 
országom nem e világról való. Nam jöttem a világot 
elítélni, hanem Ddvösitenl. Ugy Bzerette Iiten a világot, 
bogy egyBzülött Fiát adá, hogy mlndas, aki benne 
blsz, el ne vesssen, hanem örök élete legyen. Mert 
mit basznál az embernek, ha az egész világot megnyeri 
L-síkének pedig kárát vallja? 

Eszmé jén rá a mai modern világ, hogy I«ten nem 
váltoslk s nem ls változtatja tervelt Iiten elótt a lélek 
dominál, KrlBBtns sseméb^n csak a léleknek van igaal 
vaiu'.éjs. 

Adventbe órtBnk. Krlssíus már kétezer éve meg-
született, da k-gyelme-szellema lelkttnket-életünket 
kericsonylaasá teheti. As Apostol felssóiitáfa  sserint 
veBSÜk le a régi embert, öltsük magunkra az uj embert, 
akkor Krisztus lelkünkben megszületik. A testi embert 
nyomja el s engedjük előtérbe jatnl a lelki embert, 
eklor Krías'.mt meglátjuk. 

Advent a le'kl munka 'da]9, hát lásraak mnnká 
hoz, ro'át-ig haaga'atta!, büi'iénó sẑ H'-m'"»- î aliVitsuV 
M m^nnkbm .» i>->t!»heml i «aso'% bogy *i.ri>esonyr* 
kl-ki magának mag»zerachna:<4 a legnagvob*) s lp?-'>rio-
kesébb eng>a!flt<:  s klki b*kót. 

}'.  Rétby Apolliniriaa. 

Még egyszer a magyar irók. 
A<t síitáit m*gy»r Irik ü«ye nsgy po-t v:-r fe; 

ir'-diDti t a m ty^rlslftn  t&rUl̂ tektn. Mut s.^muak. 
ban n*!nn- Is magjelent epy v ^ m ^ y az üggv"l kup-
co'atbsc. A közönség tájá ̂ oztatérára h l̂y^sebfcnst 
isTíottu^ > zt, boîv'eViîze'jili- »z riaiitvti c:Vk jt, mluiíc 
<o!nden xlkalomlror belyat ; rJu-ík rtoa vél^stác-yek»»^ 
m«lyet.ból fit  látjuk, hogy as M-tó »»gtsy:vMnB!ásá-
vh'népűnk javát bsctliht-sc-i Hzi'eá'ni skarj-. IA-y vo i 
Kg a tru't nsi-tb^n Ib. A ci l; h-ivea ha-gjana aion-
bao némi bozzászó'nl va'ónk ven. 

Ae elitéit Írók ügye n«m erdéiyi üi:y. M.igyar 
fö'döu  teriént, magyar körojezatb^D, amulyból m< már 
'IzonVUrcc éve hli<zek<idtur.k B Így c^k & tá o bó'1 

fl;y*ló  kKÜI ál ó ^vetiév"' »zhe'i'i:; aa--Wfmény  tkot, 
amik ott Ipjá'Bzódifik.  A Mvciusl Front m<;ítxo'du!.5-<fi 
rngy érdfk  idé^t váltó t ii -.fiirc-iik  be'ó'flnt,  h-o-m 
nl.-d n Iból, s' í s maii;, rr m; rr1". dui: sokft  fíjy^ldmme' 
k'sért?. F.-tjti G t r pl tért-BÍ rí sh BÍO gáimot vég"zti>l: 
nemretttk rrde^éhi-r, amitc: a lörjvvüiben felucrntoK 
látott adatukat öpí>zeg>üjtrt 4/. AB kdötök b rsotnbsn 
h<-b;zonylto!iék ízt. bozy ii n Is v^n népi nyomo:us^g 
M nyproísr'fOQ  és as»n rt^ker^s r- formoVks!  segíteni 
kell. C-iak sz a vM< mrfayO  -k. hogy n'-m PBsb doti 
^olno ugy a nsgy nyllvépos âţ »1» fe'ruibo  r,i ez-kkel 
*z t d tokkal. Anaak BB tt*r  6vi« arorízÁgnak 
tií H vsn egy kormáoyn, van^nk mt£yi.ruí értő én 
o pHfe  Hornét pclvltkrn tlíie'ő «laorf.rfl  i s ha bz vo nó 

a válsBz, hegy n̂ m m>nd llvn-1-, *z'- ir^g la leb.--
i: tleanek tart-uók, bogy a m >i M gyi .o-esg hivatásos 
«ezetól köaött ne lenne nth ny, mz elébük rakott 
«d4t h<lm izt le'!1 li-meretes o át n>' olvasta volpa s ne 
ji-^siu ro n» h»'cl ?.r i:!-' - ..- .', r a b orvs:-l;V u 
• rd-kfben.  I<y :!»>én sot-al ti afin*  volnn 
«z adat g>üji soek a nemzet, illetve a nemzet nyo 
mor '̂i rétéül sz^nipomjábó!. 

B soroVkftl  »7onb.<«n n. n Blarju. *z'. mondani, 
hoţy h"lyMe jük HZ i életet. Nem, az uóles elhibázott, 
«Ibamarkodott voU, már ci»k aí^rt i«, m.T'; Írót 4rt, 
<>i "ips ForW.ri iggód.», cum filforgató  ííindíL'lm', 
lanem b?c>üitft»N  fljyelmv.ztrttiskrni  Járta fel  o yan 
Őszintén btí :i 1--.'.. I é3 fhtk»!  rjiomirusí^ut, hmU H>>|át 
<t«e!n>:i?el I ttoit. Ezért p jdiţ börtönt nem t-idíme'. 
Mindkát ré-zrői be'y sebb lat vo'na a ciéreitelt, e 
józta i^'ő p FBég haojtját baüatni h nem nbból cl-
•ráírd a fő  í érd és., bogy klúUzzÜk, krnyirK.ró.-rt víg- Ut 
a do'goka*, hin»m a m^g'evő adató1! birtokában od> 
hatni, bogy a bajok or.oaolt' S ^ n a k a rend-i kt-zé̂ rp 
álló leh -tőségek kctáraln bc.01 az ügy Drm vá'totl 
voloa kl o'v^n aagy visszhangot, de Bzociális hatáv 
sokkci- naţyobb, sokkal jététo:yeibb let; volna 8 n nép 
lOrBánVc javítására lr»n; uió energiák <>;y if?eaUisébó 
a nemzetnek Is több htazoA lett VO'OA, mint a nagy 
port felvert  hírlapi poiémia és aa el nté eket ir.iáb* 
alrohbanló itblet hatssak^nti szátfor^áceolódá».  A «ivói-
ból Igy ítéljük meg ml aa usaméuy ŝei a hallott i'letv.? 
olvaBo.t dolgok alapján, ds távol áll tő lin;r, iiogv ugy 
as egyik, mlot a másik mellett állást fogla-junk,  miután 
az ottani belső viszonyok Ismerete nélkül ez nam is 
lehet4ég»s. 

A romlás kezdete. 
A panaszok áradata hömpölyög hangosan már minden-

telé, hogy a mi népünk romlásnak indult. S hiába próbál-
nék a dolgot szépíteni be kell lássak azt, hogy a romlatlan 
nép, amely eddig annyi vihart és szenvedést kiállolt inost 
agy látszik meghasonlott magával. Az a sok verekedés, 
korcsm&zás és züllés megpótolva még egy jóadag denunciá-
lási hajlammal rossz fényt  vet népünk lelkületére. Aggódásra 
ad okot, hogyha igy megy ez ini lesz ebbfil  a jobb sorsra 
érdemes népből ? Ami a valóságot illeti azt megállapíthatjuk, 
hogy az emberek itt sem rosszabbak, mint máshol, csak 
meg voltunk szokva, hogy a mi népünk erkölcsösségbeu, 
józanságban, munkaszeretetben és ehhez hasonló erényekben 
vezessen. A háború vihara sok szemetet felkavart.  Ettől a 
mi népünk sem tndott teljesen elzárkózni. Pusztitó hBt&sát 
azonban még most is érezzük ennek a felkavart  sok hábo-
rús szennynek. A háborúk véráldozatán kivül mindég ez a 
lelkekben végzett romlás volt a legveszedelmesebb, AZ anyagi 
kárt a népek szorgalmas munkával még mindig tudták pó-
tolni, de az erkölcsi romlást még évtizedek múlva is meg-
érezte az egész nemzet A háború erkölcsi tertflje  dühöng 
most közöttünk. S ezért most senkit som okolhatunk. Ezen 
a dolgon mir rég tul vagyunk. Most nem nézzük, hogy 
honnan jött a fertőző  bacilus, hanem a betegség gyógyításá-
hoz kell lógnunk. 

Moat hiába hánytorgatjuk, hogy őseink vétkeztek és 
mi hordozzuk a terheket A romlás kezdete ott indult meg, 

hogy amikor a világégésnek vége volt, az emberek tanács-
talanul állottak. Nem tudott senki irányítást adni Hozzá-
szoktak a fegyverforgatáshoz  és elszoktak a polgári foglal-
kozástól. Ha akkor céltudatosan az alkotó mnnka szolgála-
tiba állította volna valaki az embereket sok mulasztást be 
lehetett volna hozni. Amit azután pótolni alig lehetett. 

Akik hazakerültek a trontokról a legtöbbnyire betegek 
voltak. Még aki egészségesnek látszott, még az sem volt 
ép. Az a tengernyi szenvedés egészen megviselte őket. A 
vérengzés, amely hozzátartozott mindennapi életmódjukhoz • 
a trónt mögötti aknamunka egészen italakitotta a fronthar-
cosokat. Emberi mivoltukból nem csoda, ha ki is vetkőztette 
az a tengernyi szenvedés és megpróbáltatás, amiben réazük 
volt. Akkor mindentől elvonatkoztatva az emberek figyelmét 
a jó istenre kellett volna irányítani. S a Szentlélek templo-
mának a testnek pusztítása után a Mindenható földi  hajlé-
kinak a templomoknak a rendbehozásához kellett volna fogni. 
Itt az oltár körül foglalatoskodva  szivük az oltártiizek mel-
lett ismét föllángolt  volna. Amikor már később hozzáfogtak, 
nagyon soknak a szive már egészen kihűlt. Abban a nagy 
megpróbáltatásban ki is gondolt erre. 

Ma, amikor a hiányok pótláaára gondolunk olyan ne-
hezen megy megkezdeni a munkát. Pedig a Mindenható most 
is nagy feladatok  elvégzését várja tőlünk. Akarja, hogy részt 
vegyünk a világmisszió nagy munkijiban. Körülbelül másfél-
milliárd pogány megtérését kell munkánkkal elősegítenünk. 
Hollandia egyike a legkisebb országoknak. A jó Isten mennyi 
csapástél megmentette ezt a kis országot, mert jószántából 
áldozott az Isten ügyéért. A legtöbb misszionáriust aránylag 
Hollandia küldi a pogány missziókba. Otthon is vallásos. 
Nem sajnálják az áldozatot a jó Istentől. S az Isten száz-
szorosan honorálja az S nagylelküsségüket. Anyagiakkal és 
lelkiekkel egyaránt. Amikor ma szerte a világon a komu-
nizmus vörös lángjai az eget nyaldossák aránylag még ott 
van a legkonszolidáltabb élet. Ott ugy látszik, hogy teljesen 
megértik az Isten akaratát és az idő szavit. Jártasságuk a 
pánztoráció terén elismerésre éa csodálatra méltó. Mindenki 
hozzájuk megy ebben a tekintetben tanulni. 

Ami náluk megszokott az nálunk ugy látszik, hogy 
megvalósíthatatlan. Pl., hogy csak egyet említsek ott mir 
keresztül vittek, hogy a plébánia nem foglalhat  magiban 
többet háromezer hívőnél. Ha a hivek száma a szaporodás 
folytán  eléri a hatezret, akkor az automatioe kettéválik. Lesz 
két plebinia. Templomot építenek, iskolát szerveznek. Enl-
turházat teremtenek. Az üdvözítő mondotta, hogy én isme-
rem enyéimet és enyéim is ismernek engem. Szinte lehetet-
len a papnak 6—8, vagy tizezer lelket megismerni. Még ha 
négy vagy öt kiplinja van is. A hívekért a plébános telel. 
S ha nem is ismeri őket hogyan tudja őket az örökéletre 
vezetni. Csodálkozunk, hogy híveink vezetése lassankint kezd 
kiesni a kezünkből. Ha az eszközöket nem használjak ne 
csodálkozzunk, hogy az eredmény sem kielégítő. 

Muukásokat kell küldenünk a viligmissszióba. Az Isten 
ügyét magunkévi kell tennünk. Ha irtózunk az áldozattól, 
ugy is meg kell azt hoznunk, csak akkor az érdem elmarad. 
Évente mennyi embert elveszítünk a katasztrófák,  veszekedé-
sek és verekedések által. Mennyi szellemi és anyagi értékünk 
megy veszendőbe. Ha azt akarjuk, hogy az Isten jóságát 
élvezzük, akkor ismételten hangsúlyozom magunkévá kell 
tennünk az Isten ügyét. Nemcsak a templomokban, hanem 
otthon a családi szentélyben is szóba kell kerüljön a világ-
misszió ügye. A régiek gyakran matattak be áldozatot a jó 
letennek. Terményeik s gazdaságuk legjavát kívánta az Isten. 
Sőt még az is előtordult, hogy gyermekeiket kérte az latén. 
Ábrahámtól Izsikot. Aztán az egész 9 szövetségen keresz-
tül minden zsidó első szülöttet Jehovanak (Jahvenak) aján-
lották fel  a zsidók. 

Tagadhatatlan, hogy itthon is van elég missziós terü-
let, de a másikat sem mellőzhetjük. Mi mindég osak azt 
várjuk, hogy az Isten megsegítsen s javaival elhalmozzon, 
de mi ugyanakkor késedelmesek vagyunk vele szemben. — 
Talán megtudnók engesztelni a haragvó Istent, ha sok-aok 
jó papot tuduánk az engesztelés oltárára állítani. Nézzünk 
körül a családi szentélyben s ajánljunk az Urnák ami leg-
kedvesebb virágainkból, hogy kedvet találjunk nála. 

P. Gábor Anasztáz. 

M a n p k a Vásárhelyi Találkozó után. 
A Vásárhelyi Találkozó nsgy összefogása  gyakor-

lati téren ls érvényesülésben van. A határozatok meg-
bessólesA, a munka kereteinek megállapítása országosan 
megindult. Városunk Ifjúsága  Igen élénk érdeklődéssel 
kisérts e találkozó munkáját a találkozó anyagának 
résületeeebb megvitatása érdekében a hó 24-én este a 
halyl Dacia étterem termében értekezletre Jött ömae 
vasjy negyven Aatal. As értekezlet ösasehosásál önzet-
len fáradozásukkal  nagyban elősegítették Kovács Pál 
r^formátui  lelkása, Vamaser Gisa fóglmnáaluml  tanár 
ia Ferencz Gyárfás  újságíró. As ösnaegyBlt ifjúság  a 
tyülás levezetésére Kovács Pál reformátoB  lelkósst 
térte fel  elnöíül, mig as előadói szerepst a vásárhelyi 
(alálkoaóa 1B résst vett Ferenc Gyárfás  újságíró vál-
uita; a gyiilás anyagát Ciedő János ügyvéd foglalta 
Jegyaőkönyvbe. 

Kovács Pál elnök bevesetőjébea lassegeste, hogy 
a viiárh >'yi találkoaó batárgiatal lgea élénkea ólask 
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a magyar ifjú-ág  lelkületében, smoly legsürgősebb 
feladatának  tekinti a nemaetosstó válaaafalak  lebontó 
ait éa aa örök hnmannm jelaaava alatt a köaös népi 
érdakek demokratikus, aaoclálla, kereaatény nemaeti 
alapon való szolgálatát. K'fíjezte  továbbá, hogy a „vá-
sárhelyi találkoié aaelleraében elfogadott  gondolat, a 
vállalt cM nem bomlását, hanem épitenl akar, nsm n) 
ntat keres, hanem a maglévőt n]it]a, nem here, banrm 
a dolgozó nép szorgalmával igyekszik megtölteni aat 
a tisztes keretet, amalyben él a amelyet msgán nézve 
fegyetlennek  ismert". Ezután Ferenc Gyárfás  újságíró 
Ismerteti? a vásárhelyi találkozó előzméryelt, Ufolyá-
sát, majd a találkozó következő három alapvető téte-
lének elfogadását  kér'e: 

1. Támogatunk és ssolgálunk minden olyan tőrak-
vést, mely az erdélyi magy arságot tudatossá ÓB erő-Bé 
tessl, arra, hogy sorsát örm»ga Irányítsa. 

2. Ssükségesnek látjuk társadalmunk átformálását 
abból B célból, hogy aa erdélyi magyarság egyatemeB 
érdekelnek a alkján aa osstályok kősöttt választófal 
eltűnjék. A falust  kisbirtokos rétegnek és a munkás-
ságnak kell alkotnia ast aa erős nemzetiségi testat, 
melyet a nevelő értelmiséggé átalakult középosztály-
nak kell Baol"álnla. 

3. Fel kell ébreBstenl éa táplálni kell azt aa ön 
tudatot, mellyel aa erdélyi magyarság sikeresen ellen-
állhasson miden olyan támadásnak, amely őt nemaeti 
érdekeiben és jogaiban veBsélyesteti. 

Fenti pontokat e gyűlés több hosaáazólás után 
egyhangúlag elfogadja  és nagy figyelemmel  haligatja 
végig Ferenc Gyárfás  aárósaavalt, melyekben a vásár-
helyi találkozó határozati javaslatait és hitvallását 
ismerteti. A gyűlés magáévá teacl a Vásárhelyen hozott 
határozatokat s Indítványozz*, ho?y azokat tnrjeaszé!' 
fal  a Magyar Párt megyei lntéző'Mzottfá^nboz  a k rr 
dásbeu való Áíláafojlalás  végett. Ki* üabb sor-in 
tárgyboa Szása G rga y, D-. N şy T, or. Fodor P»., 
Veress Li^z'.ó. Vámszer G zt, ifj.  G«i Jó*ief.  Gií 
Antal, MÍ HL> Láació, Strksdl E -T, Pu chard J >ÜOS. 
Nigy Inr j óa másol; szj nak h3:*zá, mig »e omur és 
FcrotCí Gyárfás  fta:vi'Azo«'v*âokk*l  SioigA^k a vi,^ 
kérdésekben. Vagöi az ifjúság  szén bivájKá^^n^k adott 
kifejeséRt,  hogy a foue't  jegyzősönwet a találkozó 
határisataival euvüit f«!ţ<-rj-gz'i  a M tgy*r Part intéző-
bizottságához, m»jd Dr. Ntgy Titor indü^ayára ki-
egészíti azztl, hogy z ir.tézőMTGítság trolid;* ki az 
ifjúsági  Bzakoaztály m^gaiakltá^ának Bzllk*pgöHBégét s 
ebben a kérdésben tiz ospon bellii adj <. m >g váhezát 
as ifjúsági  gyüléa vesatósé^éi k. Az -^haneulag el-
fogadott  határozat uUc, elnök az ű!éat b-ü -rj». 

É R T E S Í T É S ! 
Televíziós Rádiókészüléket 
Mt* a Liquidator cégnél még nem kaphat, de 

1938-as typusu VILÁGMÁRKÁJU KKÜSsf  csoda Rádiókat 
18 havi részletre már hav i Le j 292-től k a p h a t . 
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Teleion Nr. 68 
1 - 3 ai Európa étteremmel szemben (Begele Ferdlnand-uoca). 

legbővebben fizető  gyümölcs a trumpil. A székely em-
ber dlssnója, jésságja, családtagjai s jómaga SÍOS huzat: 
ki a telet. B moat idejön es a pityóka király s eimordja 
bogy milyen hanyagul, nem törődve kezeli ez a nép 
éppttn a pityókát, ami életének legfőbb  tápláléka c 
kevós export terménjel kösött a leghasznosabb. Tőle 
kell megudnunk azt, hogy a Bzépan kezelt, földtői 
godosan megtisztított, egészséges pilyókáért kétszeres 
árat lehetne elérni B ha Így dolgozaánk, sokkal bősé-
gesebben csörögne ősszel a szíkuly gardi zabéban 
a garas 

Ide kellett volna hozcl, fol  kellett volna vonultatni 
a ssékely gazdákat ez eiőtt a j'ileuK'ktolonnek látszó, 
rokkf>n'tes:ü  ezáaz előtt, bogy lAPBík, miiysn élvezet-
tel, mennyi rag-teskodásBal és szeretettel iud bcBzolni 
erről a f^ros  fod«la-ti  gumír-V, sm't más ember ésrre 

A pityókáról. 

*em VRCZ B mlrde*'. pu^tA= »e;rt, mt r BZ oeti ál' Let, 
kenjeret, főt  vagyocí la jií> rt. 

Dnerrc^k azt látt&fc  volna mfg.  Meg'itták <,o na, 
azt B hoizáártéBt, art » SSRI; értelmet, auiit ez BZ em-
ber a Irump'iva! va ó fog'ylioaása  során östzeg.üjtött 
anmk termelésére v.-naikozólag 3 hvIbsitáU volns, 
hogy ez a fő  ddel soha nem f  j?!a!kozó *írber menny! 
gyakorlati taaéc.'oi tud adni » röghöz kötött gwdánr.k 
Is a m*gft  szűk pliyékbhirodsimá'ov.n. AKior aztá* m 
értették vo'nf,  h w m"yn nsgy szerért játszik • •-
tünk bon sz, ha t >Kl?i: ozásunVst n-mc:ak « Vonyér • 
rcaöt réutalta kcrvwrétői ű«'.tva Criisái u's, ís-n.-m 
SBt mpgHí p't.íik óíd-ftlőd  s. a seav-rut j jb'ntú 
éle'fóitutel  irrotl bá a í>rz»t! « r tv.évfcl  A '.í'íoí  p d'e 
igy fogaak  gor.doî o^ î a Székelyfoldon,  i-k^or jobb 

írjunk valamit a pity6knpó! is. ATÓ! a pilyókáról, 
ameiyU o'yan hálái t>n<;ái03 fisat  a ov^ay csiM (o d 
ben B amo!;lket a ss-ikriv K'̂ d.t o >an ra ^a>é'-el 
dob oda mosatiantf,  pisjkos.m <s» «S ŝ Pe-
dig es a pityóia nagyobb figyelmet  is m'g«rd.m^l. 
Aat legjobban bhoiyl'.ja uz as e baszélés, amit egyik 
Bzász atyánkfia  folytatott  ith a kcrd;aaal kapcsolatban: 

Ne gondoljunk itt valami tanárra, vagy gaadásBr», 
kl ösaze van nőve a fö'ddal.  Egy «mber beszélt nakliiL 
a pityókáról, akinek aa egá^z életét, egfsa  karrierjét 
ea a mocskos pityóka ho ta halyre, amivel ml o'yan 
mostohán elbánunk. E^y cmb.r beszélt itt a pityókáról, 
akit a tiaztl formaruhából  kibujtatott a bábo.-u^ gránát, 
mely nyomorékká lótts a itt hagyta nyugdij uáikül, 
minden tanúit mesterség nélkül, árván a maga rommá 
roacao't fiatalságával.  Nyugdíj nem volt, mesterség, 
megélhetés nem volt, mit cibáljon hát az ember, aki 
nem magyar tuayasággal szűletatt, da szá-iz emlő oitolta 
belé as élelmességet, a jég hitén la magéiul akarást, 
as életűek báriui muuka áráa is való göraös ragasz-
kodást. Hozzáfogott  tibát krump'lt saáliitAni. Egyik 
vagont a másik után. Adta, vette, Baállitotta-gyüjtögette 
aa oraaág minden angában a kiuxp'it s közben néze-
gette, tanulmányozta a különös aiaku, furcaa,  össaa-
vlassa növésű, szinü és lsü bogyóküt-gumókat éa meg-
figyelte,  hogy melyik honnan k»r'dl az ő vagoajába ÓB 
hol, merra lehat azt Bzebbsn termelni. Hardta, c<erálts 
a rücskös krumpilgumókat Innen oda, oonaa ld ,̂ ráv9tte 
a gazdikat ho; erő^zakzil, a mm áivavai fsnyegatű-
sével, hol pad g Bsép szóval azoknak a fajtáknak  ttr 
mesatésérr, am^'ysk az ő magflgyelós?-l  alapján aa 
ottani talajnak legmagfaleíőbbak  voltak. S így szép 
lassan a maga eg< sí Igénytalenségsvat befoíyáioha  HZ 
egéss országnak az ó kesén kerasztttlmeaó krumpVi-
váodorlását az eladótól a vevőig és azemuak való mag-
kereskedőiő; aa eladóig visezi. 

Éj most Itt állt előttünk ea 3 rokkant katona, 
béna testű pltyókakirály és csillognak a szemoi, ami-
kor az ó krumplijáról beszél. Annyi ssaretettel, annyi 
odaadassal bessél a számára uj életet teremtett földi 
gyümölcsről, hogy a legBaeretóob gyermek aem tudná 
anyját annyi. éraésaol slmogatM, magához ölelni, mint 
ahogyan mindent az a krumpllkereskedő lelkileg mog-
tessl, amikor az ó kruisplljáról beszél. 

Da nemcBak ez megfigyulésre  érdemes ebben BB 
emberben leírni, m rgjegyezni kel! mind*»', amit mond 
Mert mikösben a saját krumpilteremtette ebttörtinutát 
meséli, elmondja a kezd9t nehczségelt, amiket a gya-
korlatlanaág, a krutspllvall járatlansága okozott. Föltárja 
ast aa emberfölötti  munkát, amit ő Igénytelenül, sen-
kitől észre Btm véve, egyedül véghezvitt, bogy a aaját 
banana előaegitéBére, megköcnyltéaére a termelő talbjt 
faljavitsa.  Vetőmagot szerzett gasdáknak, oktatta, tani-; 
totta őket, hogy melyik fajták  teremnek kedvezőbben j 
a talajukban és rávezette őket a krump'l tiszta keze-
lésére és gondozására. És amiket itt mord, as busunkba' 
Tág nekünk is. A ml sovány calki földünkben  egyik 

* 
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Karácsonyi társas utazás 
Útlevél nélkül, csak fényképes  igazolvánnyal | 

a VEN US Sportklub mérkőzéseire | 
a Wagons-Lits Cook utazási iroda rendezésében. • 

Indulás Mercurea Ciucról, 1937 december hó 22-?n este 
Visszatérés Budapestről, 1938 ov j <.cu'\r hó 2-án r^pgei 

Vaaut£«ái| Mes®asaa»Oía©iQl —Sadape»tse ia viesgft  188®' -
Bsi. atkozás és r^Bílates prospektus Lörirct iózsc.f  eorsjsgyirod^ba", M Ciucon. 
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AB öreg aaék9ly. 
Ökörnyálaa, ösz.l mezőben 
találkoztmn egy székullyel. 
Székely volt: testvérein, telve 
bánattal is szűnredéssel, 
mint koiavén jómagam. 
A nagy Adyt olvasgattam, 
mikor rámköszönt az öreg, 
s amig lágy-Ina ökrei 
vonszoltak rakott szekeret, 
bátran tUzet kért tőlem. 
Félszemmel rárnniz ravaszai: 
— Isten fizesse  — s a rozzant 
kerék megáll, mig megfordul: 
elállt a kat örrg ökör. 
Kiköp s olfrát  káromkodik. 
Suhog a korbáos, bőr csattog 
a a két ökör ragaszkodik, 
de áll; bőr osattog tovább. 
— Ne QRSS ngy őket öreg — 
szólítom meg — jobb hogyha 
megemeljük a kereket, 
majd ngy jobban megy talán. 
Korbácsos keze megáll fenn, 
s khnll: „Mindegy már jó Uram, 
Itt már ninos aki afgl'sen: 
Csak még ma hazaérjek, 
holnap aztán nem kínozom, 
nem ütöm majd ókét többet 
Hármat ütnek...a nagy dobra... 
é s . . . elviszik... adóba. — 
Ja j j . . . Immár semm m aem marad. 
Az asszonyom már rég beteg. 
ÉJ nem lesz betuvó falat 
négy késol gyermeknek*. 
Könnyel birkózik az öreg.... 
éa én ls törlöm a szemem. 
llegemeljOk a szekeret: 
8 elindul a két ökör. 

Holnap már aemm:nk sem marad, 
Holnap tán sem a mienk 
a kescrll kenyér darab, 
holnap tán nem kerül 
késel gyermekünk szájába 
betevő falat. 

Miklós Fereno. 

Nemzetiszínű zászlók 
iskoláknak kőaségháaaknak 
kereskedőknek magánosoknak 

állandóan kéeaen rattwoi éa rendoléare bárml yen 
nagyságban késa tek — Ugysalntén nagy kéialet 

premilitár sapkákban. 
Tisateiettei: „Keztyü Királynő" 
1—6 Oxoaaberg V., Herourea-Olao. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A híztnrtasl tanfolyam  növendekeine^ 

vizBgf  ja. At  Krd>hi Gi-d Rágl t c ^ -
ind-rort há.-*»rt4ui s ví'd rt -.' fo'  1937 évi 
DOWllf  hó 28 iti, V&ĵ M p̂ l'in i-. VÍ3 g4% 
ViZHgsr nd : 1 F. l 11 i»- B; *'ít SU-ÍU' U 
(2 iii'om y- •) nvpyVjr.p o-biiD. 2 F- 12 i;-Vor í-m 
i:.ti vi? gA s ír- ;bá« . n:i !-b 3 V s/ - u Aa 
1 órakor a báttartári ér- c.*id 8>W kia.iaá' » 
a Bzékiáz í pülftíben.  4 A k-s litAs délu;ar 6 ói < 
megullo-helő. — TóklotrUtl í-.rr.'. hojv az c;ső tsri-
folyamr̂  jslentkei-őt gziraa jívil "u1 h.-)l:-.dîs a ir-ţ-
erg;*det' Utszárot, a t.inf<>]ys>ra  vaí'itős.'gí» rövid-s a 
beibd'tja a irá'odik lurzuat ia, ugyaa olyaa tananya-
ga!, mict sz cJő;.ő tolt. 

— HáaaBság. Várhegyi Gju'a ayug. VSBUÜ fö-
tlaztviselő Braşov és özv. Bprancs Hu^ón^ szül. Bixó 
Erz^bit M ;rcu»aa Ciuc (CílltBzarsda) folyó  évi novem-
ber 22 éa tartották esküvőjüket Brassóba». 

— Kepkiallitáa a helybeli .Vigadó"-ban. 
Vá'Ofuak  éa vidéke kö^ooség.'n.'k fiţy-lniet  felLivjuk 
> h'lyi Vigadó t-rm^B^a levő képhlállita-'ra, ahol FO'-C 
értéke éí jól sikerült kép<<t láthat B igy elsőrangú 
mü l̂vezetbeu lesz rá^z?. 

— Jelölt-Bek a k ö z e l e d ő válftBafeaokra.  A 
b.-lyi tervényszékeo eddig a következő pár'o^ tet>é£ 
1-j jelölő liptBlkat: 1. Liberillír-iri ü»^: C-rtu Gh«-
orgh1) l i iy >d, V'̂ d Iíldor gör. feMh.  esperes 
sescu •.aof̂ Ugy-IO.  2. Niszitî pir.^iztpárt: Dr. Titu 
Au «l voit prafüktus,  üiyvéd, D'. Dibu I orie üg^vtd 
ai Caste » AVHVOQ si p .lzl gör. kath pip. 3 Nímze.i 
tenszt^-iyuárt (GjgvCnz-); Iiu-scu NIco ae m^raö', 
Clornqa P.-tr", Bot ^tu Io»u. 4 .Uiadaat n hizáírf 
párt: DUTII Ioj.if  gy^revóazintralklósl tanár, Dr. Coiü1.-
altl Hir^t u ügyvéd, Pjirict I>u gyargv^sasitmlkló-ii 
tanár. 5 ArgotoManu pirt: Dr Cimpian M x gyirgyí-
izentmiklóal ügyvéd, Dr. Mile* Aurai ügyvéd, G-ubo 
Carol A szén torválaiztásokn uddlg c^k a Ub rilii 
párt totte le listáját és p"dlg ai áUa'áuog aeanátorvá 
i isztásra N cu'.escu 4'- x tai'u, a taitajo'^ok ált»' vilwi-
tandó sieuáterl máitó^ágra p:diţ Cristaa lin h lyl 
j g ző j-tlöléséval, mig az Argotolinu pá t̂ mindkét 
it'yre Dr. CtmpUa M x gyergyói ügy?éd»l jala.te. 

— Elszakadt aa iparvasut. A CompagoU 
Bn̂ opéc-une d -i Boí̂  f-tklterm l̂ő  váilt'»t usvöigyt tele 
pan fătszÂliitottâk  a közeli erdőiből A m -redetc pályán 
• megterhelt IpirvaEu'.l szerelvény bettá szakadt és 
néhány koc,i visszüsuhant. A sz^aciótienség követ-
keztében Simán Mihá'y dltrAl azármszásu famuskás 
azonnal meghűlt, mig Pál Sctlárd munkást eltörött 
lábbsl BBállltották be a halybeii kórhásba. As ügyéss-
lig elrendelte a nyocozást a felelősség  megállapítására. 



ám. C S I K I L A P O K -k oldal. 

— Adományok a „Satal turistához' Javara. 
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a aulai bác 
emelnének épitóse, aaaa tetó alá hozása befejezést 
nvert. Ismereten a caiki tnriata egyletnek, llietóleg a 
turistáknak több óves caiki munkássága, BZÍVÓS, lanka-
datlan tevékenysége. Eltekintve attól, bogy Csik Idegen-
forgalmi  propagandájának nagy részét ők végzik és 
CR*k nekik szivüijyttfc  ee, diosőséget szcr?z»'k me«yénV 
Ee'i f-jlatt  si-sportnnkkal s az országban 4-'k le*uv 
gyobb si-ujró sáncunkkal. A bukaresti turist* körpont 
is tudomást sserzett óa elismeréssel nyilatkozott minta-
szerű müködésUkről. Eţy ilyen egyes'ülst működését 
mlcd nkt észrevesal éa ellBmerl, aki szeretettel figyeli 
megyénk tu turális megmozdulásait. Közönségünk is 
nagyrészt ezt az eliFmerését ós szeretőiét fujezte  ki 
BZZÜI, hogy ezt a magára hagyatot; egyoBliletet ugy 
pénzbeli adományával, mlad kezemunkájAval több Ízben 
támogatta. Városunk közönsége ertl azt, hogy ha már 
Bem a megyei, sem a városi tanács pi>nzoeliiug nem 
támogatja ezt aa egyesületet, amely pedig a város ÓB 
megye érdekelt akar ja Bsolgálnl és szolgálj a 1B, akkor 
önkénteB Adományaival keli e fzép  tervek megvalósi-
táEát Rég a mai szegény viszonyaink mellett ia támo-
gassa. Ejön as idő, amikor ez a bőkezű áldozatkész-
ség egáessorosan tregbozza kamatalt es akior mindenki 
büszke lebet rá, bogy megértette akkoriban a kor 
szavát. — A tavasai adományokról beszámoltunk annak 
Idején. Most cBak BB utóbbi hetek adományait nyuj-
tázzuk: Főt. Dúcai Gibor Lsücinl (Cjüazantlélak) 
1000 l-'j- 8;.wirth Lísz.ó ós csj4 400 lej. L <ik Gyu::» 
200 lej. Továbbá 100-100 lejt adtak: Bjrb%th Bjla, 
Dtv:d Ferenc. Mayar Ersslke, Mozai Ijoac, lfj.  Száva 
Antal, R^ntí Sáudorn», Takács L»josaé, Fi. Births 
F-rerc Cai-inul-sou (Ká^zocujfaio).  Ft. Iacae Domokos 
S.ngeorgiu (Cslkíientgybr^j), Ft. Kovács B liszs S in-
i'mbfu  (Ca'iSür-ntiair'), F>. Csomertánl Ijinc M.aínu«a 
(C.-itiDiidfzct'),  F . D.tr\as« Daoub C«io, F,. György 
GiUr Imprr. Fí. Miüiur A'b-rs Caain, Ft. N.»gy Antul 
S cmaríin, Fi. Aad.í G M Í Tu-nád SH SiakáCd G Í Í B 
L 'ct rl. — ö;i»-.-Bpn: 3300 tej. T neésaetb«a: Ftjir 
Bela 400 fo.iómáitT  cs<.rep alá v:i;ó lécet ndott. 

— Gondatlansagert elítelt erdöpáBBtor. Er-
dős S -.i.dor allaiu-i cidópáer.or ez ev jacuar bó 8-áo 
••z . riióró jöit haza. Miközben a sztUérrői leszállt, 
f.jyver*nok  ravaszát msgériiiteite a as eitü ő fegyver 
LiT^ebebit^tte Ko.tci Invaa 13 eves gyermeket. A 
gonditan trdőpaeztort e^y évi «.i tráíri» es 2000 lej 
pénzbüntetésre ítélték, du tekintettel voltak büuietlen 
e.óé.ttéra B az ítéletet négy évre felfüggesztettek. 

— Bevertek aa ablakokat. T.máM Ktimjcn? 
és Gái Lu.ács jigodki ( yj^od) t.kosok feiieientéB' 
teiti.-;, h'.így i.'merdtiOG i-iiO.nk as iaksi /a t h iv . r i ík . 
A c-.e~dőre.:s tioi'iJitu.í.'. a uj úJiuzáás a tsiicüyx fcitre-
k ri;éB'r-\ 

— Az Erdélyi Qazda naptára megjelelt. A nipokban 
hagyta c' i sajtót az ErJwiy. U&z Usági t.gylot tiaiísá'o ju, az 
K d.-lyi GJZJJ 1938 évi napiara. 250 ul tal '.erieitsl-iiiOuii, tö .b 
j.: i_t 100 -ziuo-í leivétu.lel es ábrával, BZ e:delyi magyar guzda-
Lozöu&cá' i-iy.k iegjaszuusabb olvasmány*. A legu-^yjub ér-
deklődésre t.ithatnak számot az áUatt.nyésztés, űö'.^nytör-
ni eazt és, gyü.ijölos-, szőlő-, bor-, tejgazdaság, méhéBzet gazda-
sági építészet, üzemtan, s'.b.-vel foglalkozó  közlemények. A 
1'apt ár kitűnő utmntatóal szolgál azokezeiü gazdálkodás terén 
Egyetlen magyar gazda s«in nélkü'özhetl. A beköszöntő soro. 
kút dr. Szász Pál, az E. U. E. elnöke irt* A oikklrók között 
pedig ott találjak: Dr. Konopl Kálmán, Dr. Eőry István, >'i. j 
Asztalos .-'ánior, S<.eghö Dénes, Szász Fercuo (kimtráai),; 
Te'.rgly László, M'lió Laszió, B kfalvy  Ferene, Koppány R' zvő, [ 
Cir. Teleki Ádám, Tö ök Bálint, Bodor Kámáj, D.iue'ti Béla, I 
Becsky István, Dr. Haruath János, Styfied  Fdrono, Nagy 
Miklós, Molnár Fer.no, Finta Andor, Botz Ida, Rátz Mihály, 
hti>. nevelt. A szépirodalmi részLen elbdszélések«t és versikét 
közöl Tamási Áron. Nyírd Józtef,  Gr. Vas9 Albert, Tompa 
l.á*z ó, Kiss j.'nö, Bözödl Jakab Oyö.gy tollából. Ára mind-
össze 20 lej. mely összeg, a megrendeléssel egyidejűleg klil-
dsnüd be. Egyszeri! postai küldés esetén, a belyegdíj 4 lej. 

GYERGYÓI ÉLET. 

ha a kedvesei körében Vívtt 
-ihatik. Boldogan mosolyogva mond 
Ligent". ha még egy csészével kí-
nálják. A2 orvos azt mondta, nyu-
godtan ihatik több kávét, ha az 
Illatos, jótiü Kathreiner-bfll  óa 
Valódi Franck-ból készül. És hogy 
a Kathreiner-ből és Franck-ból 
lészttett kávé mennyire olcsó, ă g 
saját tapasztalatból tudjál "* 

Az alább kOzölt versek, két fiatal  kezdő akarásai, de 
oly sok mély gondolattal és meglátásokkal, melyek az Elet 
sok-sok tragikumát tükrözik. Hibár Itt ott érzik a Btllus ée 
r tmlka hiánya, ami s veiseléünek elengedhetetlen kelléke, de... 
van egy közmondás. „A keziőt ne kritizáljátok." Elégedjetek 
meg az amblolóval az Igyekezettel, bátorítsátok, mint a osa-
tába Indaló katonát. íme : 

A vak koldus dala.... 
Áll az aooa sarkon. Világtt'an szeme a semmibe bámnl, 
Kflrbs  az Qooa-nép, érthetetlen képpel a kis dalán ámal. 
d hogyha elvégzi naponta vagy százszor ; Ismét kezdi njra. 
Akár van hallgató akár nln-gen senki; soha meg nem unja. 
Uram! — Sfltóuégbon  élők. — Nem lát-<m a Napod, 
Nem látom az ég-n este tindökölnl millió osill.god-
Nem látom a mezőt, soknzluQ vlrággsl, ha Itt a kikelet, 
Nem látom a felhőt,  hogyha komor k.̂ >p.-l szá l a város felett. 

Es, Ur*m! — En mégis elég-idutt vagyok. 
Hogyha nem ls látom fönséges  mintádat. 
Kárpótoltál érte. Sokat nem lát-.k, de Te sem akarod ; 
Nem látom a haroot, mely véresen törtet, vékonyka kis fa'nál, 
Elenyésző falnál,  melynek sok rése van és Te békének hívod. 

Dram! — Nem látom ezt, osak fülemmel  hallom... 
De add, hogy szolgád süket li maradjon, 
Mert ha nem ls látom, de ez a nagy s koly a fülemet  farja, 

Es mindig kezdődik, hogyha elvégezték, mindig njra éa ojra. 
Csak ez bánt egyedül. Máskép én volnék a legboldogabb lOldl, 
H illgasd meg vak szolgád s egyenget alnak, minden rését tsltaikl 

Tarisznyás István. 

Uj napok jönnek... 
Uj napok jönnek, njabb fejfák: 
Régi araokon nj barázdák, 
Miknek árkait könnyek szántják. 
Uj sírok nyílnak reményeknek, 
U jabb szép álmok a semmibe vesznek. 
(Oizi falevelek  az Ifja  rügy között.) 
Ujabb vérpatakok áztatják a rSgBt. 
Uj virág, rügy fakad, 
Az nj tavaszoknak, 
Ujabb ősz, aranyra 
Váltja Illatokat. 
Uj tél jön, aj halál; 
Ujabb fehér  hajszál, 
Ifja  vetésekben 
Régi halál kaszál. 
Uj osapások jönnek: 
Uj névtelen hősök. 
Mind-mind ajak vagytok, 
Mégis ismerősök. 

Bellay Margit. 

I B O N T R I U M P H 
:Mod .e i i 1 S 3 S . 

Legjobb miúódég. Bizoayiteka, 
liogy Caehszíovakibban ket hó-
nap alatt löbb mint 6GOO deb 
Tfiumph  sötízülsket adtak el. 

Ara 6880 Lei. 
Minden 

szaküzletben 
kapható. 

I R O N - f R I U M P H 60 állomás vétel. Hallámhossa 18—2000 in. Terméssethü leadás. Nagyhangerü. 

Kivonat 
az Országos Magyar  Párt  gvergyójárási  tagozttá-
rak  iatézóbizottsA^a  éa elnöki  tanácsa álul  az 1937 
évi november bó 25 éa Obeorghenin (Qyergyószsnt 

-S^Í^-LiZí^f^^tif  «^tS'fttt:!  ̂ l ó ^ ^  KöTponti.szálíó  termében délután  fai  5 ható az Erdélyi Gazda kiadóhivatalában, Cluj (Kolozsvár), 
Andrei Marefan  10. 

iMcJjtslmuAul 

MiiMÍktviiumked 

DIANA 
— Próbálkozott a betöréssel. J*k»b Giza 

18 éves mad falvi  smanc behatolt G eb-.no< Iotn ke-
r.eíedó abhkán, de nem lopott el aemml árut. Betö-
rési kísérlet elmén perbe fogták. 

— Kössőnetnyilvánitás. Mlndaaokaalr, akik 
mély gyáBzuokban részvétükkel osztoztak, drága halót 
tünk koporsójára virágot vagy koizorut boatak, a teme-
tés körül Begltsógttnkro voltak, a legmélyebb hálával 
£d;au:k. Krlstó Domolos éa családja. 

o;ai kezdettel  tartott  gyűléséről  felvett  jegyző-
könyvből.  — Jelen  voltak  jelenlévők: 

T á r g y : 
Dr. Gial Alajos elnök bejalentéi'e B,:arlnt az orsz. 

képviselő válaBziáaolkal kapcsolhtos ügysk mogbesfé-
lése éa B jelölések megejtége. 

Eloök a gyűlést, — melyre as ifjúsági  BB&kosztály 
kiküldöttel is meghívattak — megnyitván, Ismerteti a 
fo.yó  hó 22 én Mercuroa Ciucou (Cslkszeredábar) at-̂ za-
hívott éb megtartott elnöki tanácsülés határozatait, mely 
saerint eúó helyre orss. képviselőnek — egyhacgu lel-
kesedéssel Dr. Pál G*bor kápvUe'őt jelöli, mig a to-
vábbi helyekre G,t<rgyó részére tart f  nn egy káp.'l-
sölői helyei, továbbá, bogy a csiki részskről a maga 
részéről Dr. Ko umbáa Jjzsef  ügyvédet bjacija a folyó 
hó 26 án (pénteken) tartandó ictezőblzotiságnak jelölt-
ként és bo«y szenátoraak Dr. Gyárfás  Elemér és Dr. 
Ábrahám József  ügyvéd urakat kandidálja. 

E.nök kéri, hogy szóljanak a tárgyhoz s tegyék 
meg javaslatukat. Kováts Pongrác főkántor,  a pári 
CEomafalvi  ti»goa'4tánas elnöke seólal fel  elsőnek ÓB 
lelkes betzid keretében a jelenlevők batsimas ováció-
jának éa egyhangú halyeolűBb mellett ejámja, javasolja, 
hogv Gyergyó ragaszkodjon a liatán Pai Gábor dr. után 
a Il.-ik h3l>h9B, melyre Dr. Gaal Alajost ajánija. 

Ugyanilyen ânelemben szólalnak fel  Bors Isiván 
csomafalvl  plébános, Laaaló Ignác gyergyói kerületi 
fóesperea,  llirű Lijos gazda ea mái intézőbleottsá^i 
tagok, akik ismételten leszögezik, hogy ebhez a 2 lk 
helyhez Gyergyónak joga van s rrre legméllóbbnak 
minden tekintetban Dr. Gial Alajost tekintik, akinek 
jelöléséhes ragaszkodnak. 

Dr. G«al Alajos megköszöni az áltiláno^an müg-
nyUvánnlt bizalmat B őszinte szavakkal to mficioljs, 
hogy legnagyobb fájdalmára  nem fogadaatja  el a kép-
viselőségét, mely ót ós családját anyagi romlásba vinné 
s a Jelölést el nem vállalhatja. 

G/üiés 3!<aek dtcira rag-.Bakodik személy éhes es 
álláspontjából nom tágít. 

H>lip?V,ra jutván ez a kérdés, elnük — miután 
másokéi; o°>veit ls hiába proponá'ja, indítványozza, 
bj/y b ztssék. eannk a kerdésnek végleges megoldása 
A pírt központjára és kéri az egybegyűlteket, mint 
fegyclmazctt  pártkatonákat, hogy ennek az akarata t-k 
?rísé!i alá maguküt, bízzanak meg a teendő intóskedes 
bölcsességben s a közelgő válasstások kapcsán tegyék 
férfl*<i«n  kötelességüket. Egybe megnyugtatja a jelen-
levődet, hogy a listára tenni szándékozott Dr. Kolum-
bán Jjzsef  ügyvéd ur neki már ls megígérte, hogy 
amennyiben megválasztanák és abban a helyzetben 
lenne, hogy ó aat vállalhatja, a gyergyói óhajtásnak 
— mci'y sserint a megválasztott képviselőnek élénk 
kontaktusban kell lennie a választók tömegeivel — 
Készségben és a maga résaéról la természetesnek 
találva eat, tesz eleget. 

Gyüléa kivánja, hogy a történtekről jegyzőkönyv 
váteaaak fel  a ez egy példányban küldessék meg a hol-
napi Intézőbizottságl ülssoek, mint olyan, melynek elfo-
gftdiíát,  mint Gyergyó egyhangú akaratát tisztelettel 
kéri. — As elnök mlu.án felszóiltja  a jelenlevőket, 
ho£y a hoiaspl megyei intézőbizottsági gyűlésen minél 
számosabban vegyenek részt, ismételten kéri, bogy a 
közelgő valasatásokon tegyék férfiasan  magyar köteles-
ségüket, lgyekezzanek testvéreik lelkiismeretét feléb-
reszteni és eören tartani, megköszöni, hogy a gyűlésen 
megjelenni Bilvasek voltak és a gyűlést bazárja. 

A kivonat hiteléül: 
Gneorghenl (GyergyóssentmlklŐB), 1937 nov. 25-ón. 
Hitelesítik: Elnök -. 

Madaraa  Ágoston sk.,  Dr. Oaal Alajos ak 
László Ignác  sk. 

„CSIKI LAPOK" 
Politikai, közgazdasági éa aaéplrodalml hetilap 

Z I T L M I U I » : 
Sgési évre í-ei 16u.— Félévi* . . . . 80 -
Negyedévre . , 40._ KaUOldre agyévt*, 864 — 
Példányonkénti ára 3 Lel. M-tialaai* uidaa Taaaiiaf 

Hirdetési dijak a legaloaóbbaa axámlttataak. 
Kéaliatok nem adatnak vlaaia. 

Nyllttéil kSileméayek 41)a soioakint Let 28,— 
Kiadóhivatal: Merourea-Ciuo, Stradal. 0.BrattaanN. 
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— Hánaaaág. O ina Ghcorghe helybeli Ogyvéd 
éa Imre Eraalke, Imre Vendel éa sej ) leánya, folyó  hó 
27-én házasságot kötöttek Cstkaaeredában. 

— Cann, kőaavenv, reumának kínjait enyhíti 
a valódi DIANA Biaboraaeaa. 

— An autoveaetd-ifkola  fe'hlváza.  A nemiet-
neveléattgyt mlnlaaterlnm kebelébe tartoaó brsBaól autó-
éa traktorvasetó iskola közli aa alábblakat: A nemaet-
védelml minisstirlnmnak rövidesen több eser autó, 
traktor és motorkerékpár veaetóre leas szüksége, aki 
ket a 21—35 év köail román állampolgár ifjakbót 
azándékoalk alkalmaanl, valláa éa namaetiaógi különb 
aég nélkül. Aa igy alkalmaaottak sergant-lnstrnctor és 
órmesteri rangot és flsetéat  fognak  kapni. A fentlek 
figyelembe  vételével felhívjak  mind aaon Ifjak  figyelmét, 
akiknek semmi foglalkosása  alncs, hogy iratkoaaanak 
be a braaaól rendőrség épületiben levő antó éa traktor 
veaetól Iskolába, ahol a forgalmi  tarvényben elólrt 
vlaaga alapján veaeíói Igaaolványt nyerhetnek, amely 
a hadseregbe való felvételre  jogosítja óket. A brassói 
Iskola állandóan nyitva van éa aa év bármely azaká-
ban be lehet Iratkoanl Brassó, Prahova, Daml-ovita, 
Buzau, Putna, Arges, Muícal, Fogsras, KUkttílő, Udvar 
hely éa Cjikmegyek területiről, do aa ország máa me-
gyéiből 1B, ha aa Illetők nem akarnak A bukaresti köz 
ponti Iskolába menni. Aioa esetben, ha ötnél több 
jeleutkeső akad, egy repülő osatag vidékre 1B klmsgy 
a jelentkezőket oktatni, ba pedig tlznel tibb jelentkeiő 
van, ugy a vliBgs ia hely ban lesr. Érdeklődők fordul-
janak aa iakoláhoa „Şcoala R gionala, Braşov, In IOCJIUI 
Chesturii de polltltj", ahol a törvényben előirt tandijak 
ls megtudhatók. 

— Vári Deasó novelléa kötete. Kellemes meglepetés 
számunkra Vári Duzső „Meséli éjszakák" olmü novellás kötete 
Az életből merített novellák mindvégig leblllnoseló, lüktető 
atmoszférában  játszódnak le. Egyes«k belőle átfogó  korrajz. 
Plasztikus alakjai élvezetes, színes meseszövésben szinte élnek 
Habár a történelmi elbeszélések i talában — a ma problémája 
előli menekülést jelenti: Hisz valóban kénye'mes állapot a 

Íelent tudomásul se véve, elmerülni, beletemetkezni a letűnt 
Lorok szellemébe. Ezért Írják ma tömegével a szentimentális 

aláfestésü  történelmi novellákat. Ezzel szcimben Vári Dezső 
„Mesélő éjsiakák" novellás kötetében szereplő „Román Mária" 
olmfl  történelmi novellája azt mutatja, hogy az Író nem a 
problémák előli meghátrálást, hanem az alap-problémákba kap-
csolódást, a történelmi esemény-k meglátását jelenti. Megmu-
tatja a 16-lk század elégedetlenségének tudatos és tudatalatti 
motívumait. Tárl „Román Máriaja- ismeri a jobbágysorsot, a 
robotot, a dézsmát és a derest szörnyűségeivel. O nem elég-
szik meg a nép flegmatikus  mondásával, „... hogy ez mindig 
Igy volt és Igy lesz". Az ő Somán Máriája hősiesen küzd a 
meghonyáazkodás ellen és kiáll az elnyomottakért. Vári Dezső 
többi növel át Is az életből valók, az életnek Íródtak. Megér-
demlik, hogy olvaBSuk és olvastassak. A könyv Ízléses kiállí-
tásban deoember hó elején jelenik meg és minden nagyobb 
könyvkereskedésben, avagy hírlapíródéban kapható lesz 

— Verekedea. BJŐCI Jóasef  Saugeorglu (c>lk-
Bientgyörgyi) lakós ellen feljelentés  érkezett a nelyl 
ügyészséghez, mart az testvare fiát  fulyoaan  elverte. 

— Hegverte az erdűpásztort. Barsoa Andrá-
alfalual  gaadslkidó kiiámadta Simon litván crdőpász-
tort, amint aa aa erdőből hazafelé  tartott a azt a BZP-
kérról lehúzva, elverte. A bosaiu oka egy félj  -lentéB, 
melyet as erdőpásstor ellene tett. A verekedő gazdát 
1 hónapi elzárásra ítélték. 

— Elitélt rágalmasók. Szász Mária ÓB Molinók 
Antalné várhegyi lakások szí híresztelték Polgár Vilma 
odavaló ieányról, hogy állapotos. A meggy^nuMtott 
leány orvossal bizonyította be ártatlanságát, mire a 
blróaág aa alaptalanul rága'masó asszonyokat 2—2 ezer 
lejre és 2—2 hónapi elzárásra Ítélte. 

— Hirtelen halal. Popa Fdlöpné 29 év6B gyi-
mesfeiBÓiokl  asszony a mezőn dolgozott. A nehéz testi 
munka annyira meg.iaelte a 7hónapos állapotos asszoayt, 
hogy as erői vérvaszteBég követkestében elpusztult. 

— Megbioskastak 16 vásárlás kőiben. Gál 
Károly danesti (dánfalv)  gazda a topllcii (tsp'oc3i) ci-
gányokkal 1 lovat akan elcierólnl. A vásárt nem tud-
tak ugy nyólbeütnl, hogy BB mindkét félnek  kedvére 
legyen. Ebből aatán vessekedéa támadt, mire Gil ujy 
megszúrta Tádl Jlzaef  cigány iókupecat, hogy aat 
kórbáaba kellett szállítani. Tittének következményeit 
látva, Gál elbujdosott. 

— Hegverte anyjat. Gycrgypál Teréz top.icaí 
(taplocai) lakós faijelentette  Sindor nevü 21 éves fiát, 
mert az életvessólyes fenyegetések  közben uyosan 
bántalmaata. 

— Halálonáa. Néhai Sírossy Antal vo t járás 
bírósági Irodalgasgbtó özvegye Albert Mária, 73 éves 
korában, november bó 22 én meghalt Saomartln-Ciuc 
(C .lksaentmártono)). 

— Zongoratulajdonosok. Stigetl zongorahan 
goló magarkezett városunkba éa zoagorahapgoláeotat 
váilal. Érdeklődni a Vakár-üaletben. 

— Bajbakaptak as asszonyok. B la Mária 
sandomlnlc-l Osentdomoi os) Ukós valami pi-tyka miatt 
öSBSBverekedatt Marton E>neríncláv:>l. Mind kettő ellen 
eljárás indult. 

— Letartóstatták a látogatot. Kallemes mag 
lepetéaban volt résae ifj.  Biciak Sindor Cicán (CBICBÓ ) 
lakóBnak. A mnlt hetekben valami ügyből kifolyólag 
leUrlóatatták pár napra id. Bics-tk Sándor*, akit a 
kthallgatss Idejére B belyl ügyészség fogházában  őriz-
tek Ifj.  Bicsak Sándor bement a fogháaba,  bogy apj* 
látogatására engedélyt kérjen. O t aztán kiderült, bogy 
ifj  B csak Sándor a S culeni (madéfalvl)  réalopás mMt 
I önerő jen egy évre el van ítélve. A látogatái ilyen 
formán  azsal végsőd itt, hogy ifj.  BÍCZB'J B indort letar 
tóatutté* éa moit aa ügyészség fogháaában  tölti hl 
egy esntendős büntetését. 

Megverte a férje.  Cslkl F«rsncné sjnádi 
lakás BUIVOB testi sértés dmen feljelentést  adott be az 
ücyéanaégen férje  ellen, mert na egy családi perpat-
varból kifolyólag  eWerte. 

— Karáoaonyi társasutazás Budapestre és 
Béosbe. A Wagons Llts-Cook ntazásl lredi a kará-
csonyi Bnnep̂ k alkalmával Bad J.psss?n megtartandó 
Vecui—Hangari a és VJDU?—Budapest mÁrbőzésotr: 
társasutazást rendez Budap^atr i és B cib?. U l':öUaée 
Kolozsvár—Budapest éa VÍHBBB 1990 lej, Kdozsvár— 
Béci és vissza 2730 lej. A cltszeredi—bud pestl u» 
1990 lejbe ksrül oda éa vlssia. Az ut9zá*hoz utlttvé1 

nem szükséges, csak egy fényképes  BaemélyazoBoasági 
igazolvány vagy vasúti tisztviselői, katonai lgatolvány. 
A belratkosás utelsó határideje 1937 december 14. Az 
utasoknak útközben sehol jelentkezőtök nem kell, u-
kösben Blbarkoresztesen, Püspökladányban ÓB Szolno-
kon le lehet szállni vagy padig Pestre a megérkezés 
után aa ott tartóakodás ideje alatt minden bejelentés 
nélkül vidékre kl lehet utazni. Tartózkodási Idő tlz 
nap: 1987 decamber 23 tói 1938 jaeuír 2-lg. A? uta-
sok magukkal vihetnek ezer lej ertéktl pengőt, ugyan-
annyi értékű más valutát és ez?r lejt ércpénaben. An 
utazásra jelentkeanl lehet a Lőrincz-Borsjpgyírodában 
a fenti  dátumig. 

— Kősz&nutnyllvánitáa. Mindazoknak a nfmeeszlvü 
hölgyeknek és uraknak, kik a folyó  hó 21-én Szent Erzsébet 
tiszteletére rendezett ünnepélyünk tlkalmável szereplésükkel, 
a rendezés körüli fáradságos  munkákkal, plakátok készítésé-
vel és elhelyezésével, szlnpid berendezésével, jegyek eladásá-
val, hatóságoknál való eljárásukkal, terem átengedésével szé-
kek és sztrpadl tárgyak kölosönzésével vegy bármi módon, 
műsoros estélyUnk sikere érdekében közreműködni szívesek 
voltak, ezúton fejezzük  kl hálás köszönetünket. 

A Harmadik Bend Elöljárósága. 
— Helyreigazítás. Lapunk rgylk számában beszámol-

tunk arról az Ítéletről, amelyet a helyi bíróság Nagy Károly 
volt pénzügyi ellenőr vesztegetési ügyében mondott kl — A 
hírbe sajnálatos tévedés 'olytáa az a hiba osuszott be, hogy 
a borzsoval közbirtokosságot neveztük meg vesztegető félként 
A hibát észrevevó közbirtokosság kérésére készséggel helyes-
bítjük hírünket és közöljük olvasóinkkal, hogy Nagy Károly 
pénzügyi ellenőr megvesztegetése ügyében nem a borzsoval, 
hanem a delnei közbirtokosság szerepelt. 

— Száa oldalas a Hitel legújabb, es éri harmadik 
asáma, tehát már terjedelménél fogva  ls legt kintélyesaiib 
folyóintok  közé ta-tozlk. de bűlsó értéké-ől a oikklrók névsora 
alapján szerezhetünk képet. Tamási Áronnak a vásárhelyi ta-
lálkozón elmondott páiatlanul szép megnyitóját közli a lap 
vezető helyen. Utána Albrecht Dezsőnek, a vásárhelyi találko-
zón tartott előadása következik, melyben táiB^dalmunk átala-
kulásának útját rajzolta megdöbbentő erővel és tisztáulátással. 
Majd Márton Aron, olujl (kolozsvári) kauonok plébános tárja 
fel  az erdélyi magyar népnevelés fe  adatalt; ennek »z égető 
kérdésnek a tárgyalására hivatottat, b olkkirót nem Is találha-
tott volna a lap. dinka József  tul.  lelkész, a cluji (kolozsvári) 
Iparos és kereskedő !f,uaág  társada mi viszonyait dolgozta fel 
nagy alapossággal uttö ő jelentőségű *anu'inányában Bitay 
Pál, egy küküliőinen'l falu  magyar é telinlség rétegének képét 
mutatja be, eleven Íráskészséggel, az elszomorító jelenségek 
halmazát fedve  fel.  Ezt követi Bözöal Uyörgy, a k.tttnő 
fiatal  Író tanulmánya „a Székely toll kap íjában" olmmel; e olkk 
tulajdonképpen egyik fejezete  Bözödí most készülő könyvén :k, 
melyet székelyföldi  tanulmány útjáról Ir. A szemle törzsanva-
gát a Vásárhelyi Találkozóról rzóló 23 oldalas tanulmány 
zárja be, melyből minden érdeklődő megismerheti a találkozó 
előzményeit, történetét és jelentőségét. — A Mjtamorphosis 
Tracssylvaclae rovat élén Koós-Kováos Istvánról, az elhunyt 
fiatal  Íróról közöl megemlékezést a lap, Kováts József  tollá-
ból. Majd Petrovay Tibor lsmortetl a magya pá t sf.-gheorghel 
sepsiszentgyörgyi naggyüléBét s végűi Vita Sándor felveti  a 
Székelyföld  lpsrosltásáoak problémáját. Amint látható, a H tel-
nek sikerüli odafejlődnle,  hogy mtűden közéleti kérdések iránt 
érdeklődő erdélyi magyar számára nélkülözhetetlen Megren-
delhető a kiadóhivatal utján: Olaj, Str. Kogtlnioeanu 7. — 
Egyes szám áia 40 lej. 

— A hamis fokoloert.  Sjékely F r<oc Clc.-u 
(C CÍÓI) Itkós hamis tafoso  ót kaeíinit s azt íaf.-lmé 
merjsswfldl  baszuáisa. E„y h)B*pl Bl/áráar* ltnlték. 

A marosvásárhelyi (targu-muroBi) ke 
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

Nj. 2447—1937. Mia(*st<trl rendalkeaéa értelmé-
ben azok az iparosok, kik gyspot és gyapjúfonalat 
bktraak Importálni kompenzáció utján, na IDR. No. 
3608 es 3667—1937. alapján kérést ie'l besdjnnak a 
Kereskedelmi Miniszter Ipari igazgatóságához, formulár 
szerint készítve», mely n kíTisked flml  éa iparkamaránál 
megtekinthető, ahol az érdakaltok felvllágo^Uá̂ t  iap 
hatnak. A beifcldi  fonógyárak  gyapot és gyapjufonalak 
vételerői kiállított deklarációit a kompanzáclón Import 
szempontjából fel  kell terjeszteni a k«raskeda'mi ós 
iparügyi minisztérlumhoa legkésőbb 15 nap alatt a 
vásárlás keltóiő ; a régi míg fjl  nam tnrj^aztett dubla 
ráclók beadásának uto'só batárideje 1937 novamber 30 

Primăria comunei Ghimeşfăget,  judeţul Ciuc. 
No. 1891-1937. 

Publicaţie de licitaţie. 
Sc aducc la cunoşlinfă  generală, că in ziua de 

21 Decemvrie 1937, ora 11 a. m., sc va (ine licitaţie 
publică, in localul primăriei Ghimeşfăgel,  jud. Ciuc, 
pentru furnizarea  unei casse de fier,  sistem »Wertheim« 
de calitate superioară, corespunzătoare pentru păstrarea 
banilor publici. 

Licitajia se va (ine in conformitate  cu dispozi-
ţiunile art. 77—110 inclusiv din Legea Contabilităţii 
Publice. 

Garanţia provizorie este de 5°/o din valoarea fur-
niturii oferite. 

Conditiunile pot fi  văzute in fiecare  zi de lucru, 
între orele 1 — 13 a. m., în localul primăriei Ghimeş-
Fâget. 

In caz de nereuşita licitaţiei fixate  pe ziua de 
mai sus, licitaţia Il-a pentiu obiectul de mai sus, se 
va {ine în ziua de 30 Decemvrie a. c. ora 10 a. m., 
în localul indicat mai sus. 

Ghimeşfăget,  la 15 Noemvrie 1937. 
Primar: 

Dumitru Nagy. 
Notar: 

Rndu. 

Eladó két darab vaekályha, 1 darab majolika 
függő-lámpa.  M.-C u B a i . R * Ferd Nr 59. 

Eladó  esetleg  bérbesdó  egy uj kóhiz,  a gyekorlo-
tóri-ucaiban, mely áll 3 szoba, koaybi,  kamra, 
pince és kis kertből.  Értfikezni  lehet Naatasz 
Aleundr/na, M.-C  uo, Bőjtby  Gábor-féle  iaz. 

tfirrvplpm!  Mivel  ez idén  Mikulás  vasárnapra r lgjc ic ui. g t i k  i g y e k e z z é k  Mikulásra  előre 
vásárolni. — Nagy  választék  iriss áruban — 
Ifj  Pepp Károly,  füsser,  cwmego és kávé-
pörköldaje, Marcurea-Cluc. 2—s 

Felveszek vegyeakfreskedésembe  egy szorgalmm flut 
tanú ónak, aki legalább a glmu. I. oszt. vógozts. 
Cim a kiadóhivatalban. 2-3 

Diák egyenruha szövetek! 
S a & O S A ^ l ? e s 

P O S Z T Ó G Y Á R A K 
K É S Z Í T M É N Y E I 

gyár i l e r a k a t i 
á r a k b a n 
beszerezhe tők 

KARÁCSONY JÁN0S-
nal, Mercurea-Ciuc 
Sir. I. C. Bratianu 13. 

Bélés á r a k b a n nagy választék! 
a-s 

A in. tisztelt Közönség ügyeimébe! 
Tisztelettel  érfesifem  Csikszered* 
város és yidéke  közönségét,  bogy 
Merourea-Ciuc  (Ciikezeredibin),  id. 
Pj-pp Károlv  házában, egv uj 

NŐI ÉS FÉRFI FOPRÁSZ-ÜZLETET 
nyitottam „VICTORIA"  név alatt, 
ahol szolid  árak  mellett,  a legké-
nyesebb igényeknek  megfelelő  ki-
szolgálásról  biztosíthatom  tisztelt 
veadogeimet. — Kést  szolgálattal: 

„Victoria" fodrászat 
Tulajdonos: BOCSKOB KAHOLY. 

M.-Ciuo — Csíkszereda, a román gimnáBiummal szemben 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai Legelőtaraulat Igazgatósága 

egy darab kanaak a tartására pályázatot hirdut. 
Érdeklődök az évi, vagy havi tartásra vonat-
kozó ajánlatukat Holló Gábor legelötársu ati 
elnökhöz, 1937 óvi deczomber hó 10-ig 
beadhatják. 

Mercurea-Ciuc (Csíkszereda), 1937. évi 
november hó 10 én. 

HOLLÓ GÁBOR, 
0—4 !. t. elnök. 

O S E R E P K Á L Y H Á K 1 
Â  zsombolyai Bohn-féle  téglagyár kitünó mi-
nőségű oaerepkályhái mlndeu színben és nagy-
ságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv 
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. 
Eiitkeaókl Ugyanott a híres 

B O H N - C S E R É P 
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható. 
Képviselet: 

Jakab Sándor, M.-Oiuc—Oaiksereda 
Strada Composesoratulul Nr. 7. 21— 

NŐI KALAPOK 
KÉZIMUNKA ANYAGOK * 

ÉS ELÖNY0MTATÁS fif 
Î Î  AZSUR1 ENDL I1 JJ 
- GÁB0B ÁRONNÉ-nal, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC) 

I Ootavlan Barbat hálában. 17-26 (t Miwatett Vákár kliyvnyaadáláliu, Munnt -Clu 




