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Kedv«« Tt« ' .v«ran I T-. c n r e IE Biépcek hivtok ée 
n ; érettek «og-toi. 

1. Özépsok ttoi ljat mindazt, ansi érd-k nélkül 
•îi». yt val-nneiyea ha »0 kfrre  ját-stk, mar 
t p vtszii iidi-ségAbál. Sok «pp vas a világol. Síép 

a c - ' i kók ég, a bÓJOriiOJia magas h?gyĉ uc<, a 
rk% v r-:|rgAl himsett ras, a gyümölcstál roskbdssé fr, 

. q; >!y világa sttlőnböző termékeivel. Szr-p a 
iz j'os eciott, ér.ak ó madarak raja, as ezüst'* pu-

j c.-liiam'ó hala* fürge  sereg*, a »nt:é íria r j r g » 
.:- a', a ub:a ufrisdosó  bcc.j&vai, a ié vígan i.>ar-

csivéjávai. Sitp ss édesanya melléa gő̂ ic-télő 
d d-v a rom'atlan leány hamvas Pzépsege-'ui, as 

r iriM vivó fj'fl  vasakarata, márkása vonásaivá!, 
„-sKnr-̂ z ör.-g litenosn bizó hittel a sz^máhro 

M.iá'í kí-im ẑ >tl 8z?p, alkotott esép»ég. Szép a lel-
t é̂ ig ciieíő orgonabugáa, a torony zengzetes har»ng-
i'v* <t gyöuyörü festmény,  a magasba nyu'ó, impo-

dómok, a fiihót  karcolé háaénások, a báinuiata 
.. ó iniciáléit foiiánsok,  drágít fcérmu-.sák,  a levegőin 
u jó nepm'dfcr,  a távolságokat öesz-kötő rádié. Micdcz 
u'iivtasi bzcp, emberkéz alkotta szépség. Ciak dt-rab 
,z pj'í, múló szépség. 

Iliii>enmsgoüvöiő,lebili. cst>'őr»szletszsp,mihen 
...•'» i.z fgii-i  »Er p I A teijeg tzép, a tökéletes «îpp! 
A; v'-lk rz p! SJÍ tudós r-zemléUe aez^pet -gen föi-
d.'a ss föd  alatt, örömtbsn elragad?nva folciáliott: 

?íf-p  lehet aktor as literi 0 váittzhititlan 
j.f,  u«;a Stépság. M ndn teremtett f»zép  bz Ö.ök-

./jsp í̂ 7i!i»íeuye. Aa angya'ot pz?mük'3t eitaíarjás, 
n ri c• n luJják sz«miá!ni a r>&yogó Síípiéir>;t. Mjsoe 

,i i cO c-ipkebotcr dóit t f  adie orcajá • z Ur fcoy<-B 
uluit. Mikkor* lehet BZ üdvözüllek bo'do^á^, 

rai' cr te orfiţsefep  latent szloré'-szier» látják l M-'iiyire 
h-• Ö , aki oiy uâ -y jutalomban részeiit: óset 
SÍ ysííii-arí s rövid bziiretetükért. 
2 H.i Ti apgam Sí: psek hívtok, nuri ez is vţgyol-, 

b.-L'jr jo.gM i let meg min'-ot feddő  SZÍVH: hát uk%or 
mlí/i ntm azeruttek ergem ? 

Uiidiukl axép A%U  lenni, a tartós szep^ig-t haj-
bi-íí i. Eléri van a divat, a kot.m.itika, a tánc, » spor 
iu., U ndcDt megtoisünk, áldozatot nem kiméiuck.f  »rsd 
dţot ii«ra aajnálonk, csakhogy a sa*ps?g birtozába 
ja Ki még sem sikerül. Iliért? Isten szép, önma-
:',t' j ti p a nem aaért, hogy nekünk teások. Ifi  sem 
mii:í s.'épsk, mvrt arra tör^kssünk, hogy misofenak, 

fi  ţ b'reutiC'% tbti ótljUnk. a Szanuráí t-z srin^: . k 
k;r .-y raiod#n taápacg?, belül vagyoa.' A mi assp-
t°«i .sv vliuőnkb'-n: arcbar, ruhában, ékszerben van. 
A o.l-ói <>lb'»nysgo!jo*. 

•Siio: Pul Eipoatol ia szapult kifej  «ai ezt: „Akinek 
L.sí': jV*3.?je, arra gondol, -mi az llré, hogy tessék 
; IitvQiek; akinek ptdig f:haége  van, arra gondol, 

«*! a világé, hogyan tessék feleségének  és meg van 
-•Z'AI' E? áll forditva  a nőre is. Inkább előtérbe jut 

-.r, mint Isten, Inkább akarnak egymásnak tet-
• , I'toonek. Kot Urnák pedig iguzaágosan szol-
i t . a .fket. 

ni I;aác bölcsön mondjt: „Olyan csuaya a 
'•H cgdt neiea." Mi tovább fo!vtiíhnjui  az 
l, '• Hjg; e'tórpúi s elcsnn;ui a teremtmday « 

fj  ój-f,  e'nbír as ÖrÖzsscp Iitaa mellett. Mart mi a 1 >i' r,: ţ't Mnt a virn'.é virág, ham ir eihervad, 
• « Ŝ 'Q-'S par i, mely gyorsan esitfoáaüK.  Migis as 
Tik miért aaaratlk a muló Bsópjt, a hervadj sz-.p-

i M.urt a mis, la'ts, szépitőazfrek,  ruha ékssbr, 
i.q.'jr aiisd-.'i tillinR?! Midri nam szer«iiil iení, ki 
ucijtep ea sseppá teszi a leiket? Asífp.el*ü  ember 
'< <11, cii.bsjs U aiüpl Hi kii,sőnkre rémsokat adua*, 

•íor miííri hmy&goijuk el bensőnkei? Si^resied Istent 
a ijtil satp lessjl. Ai Iitea auresi-e üí Őrök 

íá'S k adati. Iltan a saeretet '•i <irjlc tzipug, aki 
• i:'.i-;ti)'n ea őrJk saépss^bja marad, aa Iiteaoen 
un»d s hton őbsnne. 

Tl engtim Btépnsk hívtok a nem Bserettck Bngnm. 
Noha egykoron örökre eUárhostok, nt okozzatok 

biv ml 
Mondd, talán ok nélkül panaszkodik as édos J ázus ? 

N.m igasaágoa a panaua? 
Bi, félre  a földi  aaépitó Bserekkel, Istent minden 
t.ii.t)D aaeratol, egyedül csak No ki tetszem 

o.,y orakizep legyek I 
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Dr. Sakariéa «eetvéiek háaábaa. S6—26 

Hugó  napja. 
Az a bila, ame j'  Dr. űiraeb Hugó  tebizz-

főorvos  huszonhat óvas cs.'lemegysi  munkásságát 
körülveszi,  érről  érre  nagyobb sxerete'teJ  nyilvá-
nul meg. Hugó  ntpj* a h-: :ás sziveknek  elismerő 
összefog***.  Április  l e fccepe  tett  azoknak  a sok 
egereknek,  akik  a haiá'ja kór  nehéz váleigabao 
magok  mellett  érezték  ó., tkik  a szen-
télyében megismenék  H-  ~.oe n kötelesiégteljesi-
tésnek  élő  lelkiismeretét,  cAifc  * késtnüréazéa  tal, 
bele/áthattok  mindenkor  szeréuy telkének  vegte'en 
nagyságaiba,  oemes érzéseibe, akik megközelít-
hettek  a aagr tudás Me/íeí-  mindenkor  alazatosan 
meghúzódó  Embert 

Szép éa felemelő  társadalmunkban  az az érzés, 
amely olyan spontia módo  kAp-te'ie  Dr. Hirseh 
Hugó  körül  a hálás «z?ra itet Ő megérdemli  ezt 
Egé*z csiki  múltja,  több min. negyedszázados  orvosi 
munkaje,  életének  mir.dea  szívdobbanás*  az építő 
gondolatot  szo'gilta.  Jövőt  kutató  megl.itásaibiD, 
tanácsaiban, evangéliumi mélységekből  feltörő  út-
mutatásaiban igaz barátja ennek  a tőidnek. 

Dr. Hirsch  Hugó  huszonhat esztendőn  keresz-
tül  volt  a vármegyei kóiköriiiz  igazgató  sebész 
főorvosa.  Most  nyugalomb--  vonul, ott hagyja ezt 
a helyet,  amelyei mindin  .iz ő uldomtos  munkájá-
hoz fütődik  ea visszarouw sujat szanatóriuméba, 
abol tovább folytatja  áldás-.a  orvosi tevékenységet. 

A mai Hugi  napon C M kérjük  a Oondrise 
lést  tartsa  meg Ó- nekünk  még sokáig  családjával 
együtt  abban tt munkakedvében,  amely annyi sok 
esztendőn  keresztül  áldásivá  lett  ennek a var-
megyének. 

Lesz-e adóemelés. 
Rjtuániácau a üiU-kv ;<i pri iab̂ a áeedé 

d><. A polgár seama» nh > c:aa •••ga; b 
nén&p. A koita^vetas rd*.̂ . .'<«• .n̂ -f  ut;>;-é er6fe zi 

E.ca'.c;; • « s híi-p í 
pti^inaú es edob«bajtóa*k <;;;ír. :r. A: idnnÍ3 Z3m 
táaul lehottttak aaaek, hogy a* adaaiMiyok megter-
haleso elértő a t -jesiié bstsrt. Va é-ago fiiánc-roha-
aioikai tehetett aivagst a kivetett adónat. 

Az 1938—1989 évi köt^gvetési évtt msgoyag 
taté Kijelentések vették be. Arról ssélta« et'jk t 
ayi-a'î c-zatok, hogy n>m Itss cd; .m-)ié«, * rigi :>d« 
•tapogat egyaaertten a irjái. A p.'n<ii<ym'ni*st«r mos-
lurjtfSktu  te ba as 1938 ovi épnas 1 ;n ci-itb^opé aj 
áiUmt költségvetés tervezetet, m - ! v v gÖ€stBt« 
ejaknam 29 milliárd lejt tess ki. Bej 'î niMte. hozv 

aa ipari ker-̂ kedolmi tdókac 10—12 uzáza!ékkal 
ameuk. AiOaáivttl aa i.djem.-lo-otc eĝ .-.a kali 
eletbelópietcl, amelyek során a „cifra  da afaceri*  adéf 
ta 1 aaaaaiékkal emelni fogják. 

A mai adéattl rendszerünk rendhivül bocyo'ut* 
mí-naiub̂ n m g a t>zakomb«>r is nehtzen i^íodik ol. 
AUg K-h.n toba; mogáílapitaoi, hoity g;akorIc.b»n m -
keppan fog  -JS as adóámoles. 

Az adollaetés polgári kötelcspésr. Ezt tudj* ts 
..úarzi miadoOLi. K^orai nicca-n buj. Édenben komo'y 
vddsed^em v<<o oi;, hogy-epp.-i ebben a váriE:-.y ken 
mar kekdjtben olyan eiváteti ,-nódon állapították meg 
as üdó^Upoka:, bogy aaok az udésó'c vegromiásábot 
vezettek Eiök a regebbi Hibák »ok kataSi'róíát o'^z 
tas aa hû zó po gárok kőzött. Ma p<sdig o'.t i xr.un ,̂ 
hogy n,-.t;y r̂ d̂ úk. uam bir eleget tenni adózási kdi.-<-
leeetts .'ganék. 

Naponként Bzemiaaui V'<<,uak annak, bô v 1*0-
csüieted muokában elő emberek milyen b:izdo!m" 
foiyt*«iinat:  az cH'ciee ai«.sian£ott adóínpolr á t->1 r iö 
m.:-gnyomorit*.ssB£«mb-.n. LVjuk íikí a ̂ etŝ gb-M-H?:! 
nurco>, aaielyet folytatnak  — í-̂ gtöbb̂ sör er dnény-
ic-lenül — a máitáoyos igazságért, a valóságnak meg-
felelő  elbírálásért. 

Es már nem az adó u'ői való menekülés ravasz-
i.odása. Nsm n Hncstár kijátsiásu, nam »z ad^ást 
.it^rtlloi akaró iirökember mindent megpróbáló nki-
dikoatodija Es a dolgozó polgár-
aak orőf'saiiése  éB őszinte irgalom kereséss. 

Minden adómorá'nak ftiapja  a polgár te)jo»i>ő 
iípjsiégéne'i emberlus elLira)Aa4. A közteher vlsslsa-
n'dk ez az ir^ölcse. Ezjc bî"p«zik rz adózási btdvoei-
bi^tositáiz, a termiitisfoíoaásías»  lehetősége. Az egész 
gazdasági él-:t egy nauli snak 'örvénvo a tr iltínyossá-
goa aí -pu ó adózási rend.-z r. Ettől függ  az «d̂ zó b!z 
tonsagu, munkakedve, jóléte, vegeredminyben az egész 
állameiut prospsri'.ása. 

A most tervezett 10—12 stái'itékoi adóemelél 
nem látszik elviselhetetlennek. Ds aasá vált, mert a 
caiki adóaó po'gár enélkül la c uesteljealtményaken 
adózott. Egyébként elismerte eat már több vnaatő 
pénaügyl tisztviselő ls, akik elég gyakran váltogatják 
agymást adóügyink élés. Ifta  nkiior Igéralat li 

toltak arra, hogy aa elődeik által eltévesztett irányt 
egyeaeabe áiiitják éa az adóalapok terén elkövetett 
hibákat a hhatőjégek BBdriat korrigálják. 

Iim t̂e!t.<n fiţygimâba  ajánlva as Illetékes p^nz-
Kgyi hatós.'itokaak vármegyénknek est a nagy sérelmét, 
arra Lérji\k, bo.îy jMcduV.tit prőhá'ják meg Igazságot 
tennil, a jövő évi adóátíiásot során miedszoa esetben, 
ahol a mu ibjn saraiméit tör ődtek. 

Ni lesz a nyári íardőledveziaénnyel ? 
Em j .ez'iiétdna m .j; m ud vaţi-m, miíyan íótás-

futássai  j írt * mu!> vúda Mercurío-Ciuc (Csíkszereda) 
varosna» fiirdővárosait  való ny:n-3oitSba n ezzel aaso-
itánoa nyári fürclővf'dvtaifieiiynsk  a megszerzése. 

A rojian államvasutak aoyari fürdőxedvezményt 
rondaaftB  májas hónapban lépteti ó'ethe B igy csak egy 
húo«p váisavt el attól as időpoattói, amikor es a ked-
vezmény érvénybe lip. Csikaserpdi város mindan évben 
& illőn keli boizosyitsa, bogy agy levegője, mint a kör-
nyező számos gyógyfürdő  éa a városból könnyen me*-
kÖíö ithetó kiráodnlé bolyok est n várost a nyári jegy-
kedvezaiényre minden tekintetben Jogosulttá tesatk. A 
szokáios utólagos mizériák és futkosás  elkerüloae vé-
gett m4r j&előra felhívjuk  ugy a város, mint a Nem-
a»ti Turiszvikai Hiv«tal vssetéiögét, hogy a jegyked-
vozmooy meg«zerasae érdesében ldejeoen tegye meg a 
saükséges l^psseket. 

A vármegye termóasetl saépaégekben valé gaz-
dagssg'» b a magye terilhtén aaorteasét felbukkanó 
Oógyforrdsok  körül goaba rtódra szaporodó fárdé-
teivp.fc  az üdüini, gyógjulai éa eséraiosai akarók 
ezroii vooasák ayátea át ide s a kiránda énak igea 
alka.mas táooretásl közpoat a saérakeaáal é« idKléei 
lehd.őaégeket egyfarm  a előnyösen nyújtó véres, aem 
ii eséiva arról, hogy aaugyls nagy aekéaségetkel kia* 
ódó Veraakcdó ea ip&rô taread ilmanknak valóságos 

jéiotemecyk^nt hat aa idegenforgalom  emelkedése. Baea 
kívül üsamiuuba veendő aa i« hogy a kőrayékbaH 
lérdóheíy«k aogkös»iH#ao 1« aoikal iakabb eaaküaSi-
HE'6 a VÉREST- — IS T a -tVlitási eeaközek (auté, 
«öcsi otb ) ookf  üeocge folytáa  Is. 

Mindnek e>yan szempooMk, moijrek figyelembe 
veendők akkor, mikor aa illetékes hatéeágok egy olyaa 
kedvezmény kivívását érhetik el, mely a vére* Idsgea 
forgalmi  ssempoatjelaak a legtözéleteoebbea megfelel. 

A nyári fürdőz  ed íozmcxty saoaapoatjábol Csik-
aeereda mô tanslg a legmoaoháhb heiysetbea volt 
Vagy ra^yon k̂ sőa vagy csak réaalegssee ervéayeal-

veiiiak sz :mben azokat a vaeutl kedvizmeaye-
kví, melyeket más — poli;tkaU«»g magfeleiöbo  — do 
lommttt KSöpeég*kóea jéval mogóuttak maradó vidé-
kek állomásai jat̂ ava elértek. Nám alar es ssemre-
hanyks ionai a magért, csapáa jéakaratu figyelmesteiéa 
a jevórj názve, hogy idejebtn meadaijaaak meg aa 
iUetéke«')k ea ügy bea és keveaseaek al mladaat a 
iegeléeyösebb jegy<pd7ozméay kivívása érdekébea, 
m»ri biaz .n sz ugyic, mist város vezetőknek s ugy ia, 
miut tdova:ó IuííMom, egyformán  köaőe érdek, a 
város iúósaaganak padig keteakedelm! éa ipari aaem-
pontbóí egyenesen jótétemény. 

BfciLi-  ÉS KÜLFÖLD. 
— Dj román kormány. Mároioa hó 30-io Mtron Oriataa 

pátríArk* mia8ztor»lnök Öralaégíhez oenyajtotta lamondáaát. 
Ai Unlkoíó lemo^d&at d b f t l u  éa iámét Oristea Vtiont 
I. ztt meg ez aj koiiniay m -<<ilak:tá^áTi;. Az a; kormúiyaikk 
megmartiilt • neinzosla^ys^g )clló({9. Hiányoznak bolöle a volt 
miniszter- loököi, akik n Koroua tanácsadói maradnak a jövóban 
1«. Uj nevk az aj kormányban Colan kolozavárl pOapOk knl-
taHzmln azter és kSzoktatásOgy, Riiea Mihail maekaH|^l mi-
niszter a Dreptate* o.iuii asin:att pa^aaztpártl hiva«aloa lapnak 
föazerkesztőjo  Ghalmsgeaua kSzlakedéaBgy,Ar((«aanatábo(nok 
hatlQgy éa Cona antinaaoa Mitifi  iptr M karesk. minlaaterek. 
A többi tárcák élén a régi kormányban la aairapatt aaveket 
látják: Petreaoa Commeii külügy, Oanalaov Allroea pénzügy, 
Taudonaun Faal ligllgyl éa tang<-raaxetl, Jamaull Viator Igaz-
aágUgy, J ->nesoa Siaesil főldmlveléa,  Uallneaon Armand belflgy 
éa idelglon a agéazaégügyl mlníaztarek. 

— A politikai pártok figye.  Amint Ismeret is az orazág 
1; kl békéjént,k érdekében azQuaégeBaé vált a poétikai pártok 
mUködéaének megszan^etéa-). Valahogy ugy történt, hogy ai 
egész o.-szig közvéleménye fellélegezve  fogtdta  ezt az átme-
neti lntéakeiéat Kaiűnöaen azért la, mart már tűrhetetlenné 
lett az •> iékevesztet' tevékenység, amellyel a gombamólra 
felazsparodott  pártalakalatok klzökkeatatték a nyugodt ter-
meld inankát a renlea kerékvágásból. Aa ni kormány moat 
bejelentetts, hogy a pártoknak aat a azOnetftltetéaét  tovabbra 
ia érvényben tartja. UJ tfirvinv  log gondolkodni msjd arról, 
hegy a pá'tok mttködaat lehatóaégét öaizhangba hozza az a j 
alkutuiány törvénnyel éa l'jfakteasa  azokat a azabályokat, 
«melyeknek alapján lamét maglnlalhit a tömegek bakapoao-
^áai aa otaiág Irányító maakába. Valóaz'nOnak látszik, hogy 
ez nem a régi párt azellemben történik éa a jelek azerínt többé 
pártok narn leaznak. Egyébként a hlvataloa lapban randalet 

Íalant BM̂ , amely a képviaalóháa éa aaanátnz sgéaa tlaatvlsaló-
iwát nyugdíjazta. 

A kinal japán háború. Távol kaletaa megváltói ott a 
hadlaieronoae. A mait héieo a kínaiak az egésa vonalon alke> 
raa ellentámadásokba mentik át. Shantuag tartomány délkeleti 
séaaén a japán oaapatok ál talán oa vlaaaavoauláabaa vaaaak> 
A japán oaapatokat jelentős vaaataaégak érték. 



2-k oldal. C I K I L A P O K 
14. uám. 

Aa u j «ajtótflrvény.  Uj sajtótörvény készül, amely kü 
lönös súlyt helye» az újságírói tevékenység folytatáaira  f 
szerint osak hivatásos újságírók működhetnek. Újságírói u ü 
kamarák lesznek, amelyek rendet kell teremtaenek eaen a 
mnaka tjrOleteo 1«. Általiban bámulatos, hogy ezt az annyi 
felkészültséget,  tiszta látást ás emberles érzést Igényli mester-
séget miképpen lehetett bárkinek vadászterületévé alaosonyl-
taíl, aki osak a betűvetés kezdetéig elérkezett. Az uj 8a)tótör-
vény hivatása az lesz, hogy helyreá lltsa az újságírás becsületét. 

Aa ügyvédek nyelvvlsagája. Az ügyvédek nyelvvizsgája 
körűi a legellemétesebb hUek kerültek i rga lomba Ma már 
megállapítható, hogy a legtöbb Q g y v é d k a m ^ követl a Wvá-
rosl ügy védkamara áliáspon'ját, amely sserlnt vlzsgára keU 
álljon minden nem román etnikai származású ügyvédnek tekin-
tet nélkül arra, hogy Itt születtek éa Itt nevelkedtek-e az or-
szágban 

PrimloiAk a megyebea . 
Szzzötvenőt év úton moat volt njmise 

Ghimez-völgy ében eiflaiör. 
Szokatlanul ragyogó napfény,  mint olvasztott arany 

ömlött szét az egyik máro'ual kora reggel hüvOsségében... 
Csókiával leiébresztette az öreg Hargitát, melynek kéklő ormain 
szikiázva oBlllant még meg a szüzfehér  hó.. A természet tehát 
ilonepei ígért s ez az ígéret megbabonázott minket ls: ünnepi 
hangulat költözött lelkünkbe, amint Dr. Cslpak Lajos kanonok 
és Biro Fereno főesperes  társaságában a ghimeş-vOIgyt vonatra 
Hitünk, hogv Ghlmeffágeten  részt vegyünk egy pnmlolán.. A 
két főpap  nyomban kl Is használta ezt a hangulatot és a vonat 
ritmikus rlngatásában oaendes breviárlumozásba keziet»... 

Közben dübörögve, dohogva, fujtatva,  sisteregve rohant 
velünk kanyargó hegyipályáján alagutakon, szédü.etes, félel-
metes mélységű htdakoa át mozdonyunk. A sok tekintetben 
bvájczot is megközelítő gyönyörűséges Qhlmeş-vOlgyben ls 
bontrgatta szárnyait már a tavasz: látszott a kacagó kis fehér 
házikókon, lakói jókedvén, mozgalmasságán s a hegyoldalakban 
legelésző juhnyájak seregén. Aztán hatalmas faüzemek,  farak-
tái akat hagytunk el s egyszer osak szemünk beötlött egy rohanó, 
tajtékzó hegyi patak: a Tatros. Már közéi voltunk utunk vég-
oéljához. Két főpap  ntitársunk ls abbanhagyta a breviárlumo-
zását. Leszállásra készülődtünk. Az állomáson Antal József 
lunoa-de-Busl plébánossal és Sasa Antal cártól esperessel talál 
köztünk. Pompás idő volt s Így gyalogosan Indultunk a plébá-
nia felé  Az uioán fehér,  pompás népi mo»l» urnákkal hímzett 
bárányhőrbundái, szük fehérharlsnyás,  habfehér  kieresztett 
ingQ osángó gazdák, színpompás szőttesben ünneplő asszonyok, 
leányok tiszteletteljesen köszöntöttek és nyomunkban mind 
egy felé:  a templomhoz igyekeztek... 

Nem csak Ohlmeşfftget  (Gyimesbükk) hatezer katóllkus 
székely csángónépe ünnepelt, bár nekik volt több jogoimük 
hozzá, mert az ujmlsés: Prohászka Gyula, a nyologyermekes 
Prohászka Oáza nyug. pályafelvigyázó  és jóságos felesége  fia, 
községükben született s első szentmiséje bemutatására is azt 
választotta, — hanem ünnepelt a többi más községi otángó-
testvér ls, mert egyszázötvenöt év óts, mióta a ghlmefl  egy-
házak fennállanak,  ez volt az elaő itt bematatott ujmlse. Azért 
tódul ünneplőben lankákról le, völgyökből fel,  gyalogosan, 
szekereken a prlmiolára a osángónép. 

Bövld terepszemle után megállapítjuk, hogy az ünnep-
lőbe öltöztetett szükségtemplom olyan klosl, hogy az összese-
reglett hívek egytizddrészét sem tudná befogadni.  Pedig fon-
tos, hogy a nép életében legalább egyszer tanuia legyen annak 
a fönségesen  szép szertartásnak, amelynek keretében az ujml-
sés pap hivatása nehéz, rögös útjára Indul. Erőt, hitet, klta--
tást lehet meríteni belőle es felejthetetlen  banyamása elkíséri 
egy életen át a hivő lelket. Ezért találkozott egyhangú ells-
meréssal és elfogadással  Dr. Cslpak kanonok indítványa: 
tábori oltárt kell (elállítani a verőfényes  szabadon és ott mondja 
el első miséjét az ujmlsés az Istennek gyönyörű nagy-nagy 
templomában. 

A község kathollkus temploma alapzatát még 1929-ben 
felszentelték  ugyan, az építkezés folytatása  azonban anyagiak 
hiányában megakadt. Pontosan a szentéj helyére kerüi a fiatal 
fenyőkkel  körülvett virágos tábori oltár. Közép hátterében 
hatalmas fakereszt  emelkedik az ég felé  a fás  domboldalon.. 
Jobb oldalt a kálváriás keresztek sora. Baloldalt kristálytiszta 
havast vlz osorcg halkan mondókéivá. Ömlik a nap aranyzu-
hataga : valóban a nagy terméazet pompás templomában érez-
zük magunkat. 

Majd templomi zászlók aiat' megindul a hatalmas kör-
menet az ujmlaés után. A siklókon, .kereszteken" árvalány-
hajat rezegtet az rnyhe szellő. A két btborgal;éros főpap  elő-
keld megjelenése t.tkos büszkeséggel és tisztelettel tölti el a 
népet. A papi stólákon és fehér  Ingeken villózva fürdött  a nap-
sugár Beláthatatlan, pompázatosan színes tömeg kígyózik föl 
az emelkedő uton. A körmeneten résztvevők számát kétezeren 
lei ültre becsüljük. Ajkukon zeng Isten Imádása és Márta dlosé-
rtte. Ninoscn semmlféle.ditzhaimónla  ezúttal, amikor az ének-
szóba az állomás kőszénfüsttengeréből  mozdonyfütty  vegyül. 

Végre megérkezett a körmenet a Prohászka-osalád házá-
hoz. Az uJvar tele „Dásznép'-pel. György Lajos a község 
szelldlelkü, apostoli érzésű plébánosa ezen a szent lakodalmon 
„kikéri" a vőlegényt, aki Krlsztos anyaszentegyházával legyezte 
el magát. Már utrakészen is állott, hogy Induljon az Ur szölö-
jébj. Miseruhája aranyszövetére, a szive fölé  már fel  ls van 
tűzve a hói hér virág . Sárossy Istvánná oltáranya ajándéka 
Jr ekér virág vlrit a löbbl pap mellén Is, jeléül annak, hogy 
mennyegzőt ülnek. A szülők és testvérek valem nt a rokonok 
köLnyezve Indulnak az ujmlsés után. Aztán visszaindul a még-
jobban megnövekedett tömeg. 

A tábori oltáron már fénylenek  a gyertyák. Felhangzik 
a „\ onl Sanote", maj pedig Dr. Cslpak Lajos kanonok és Bíró 
1 art ne foesporea  kézvezetésével megkezdi első miséjét a 23 
eves Prohbnka Oyula. Greguss János kántortanító vezetésével 
SitOnő férfikar  éneke emelte az áhítatot. Az ultár körül elhelyez-
kedett papság között ott látjuk még Sass Antal esperest, Antal 
Józstl, A oda Géza, i'azakas latrán plébánosokat, Székely László 
és László Lajos segédlelkészeket, hogy a község, állandóan 
rendező tevékeny papját: György Lajos plébáoost ne is em-
hi.ük Evangélium után szószékre lép Anda Géz* tusnádi 
plébános, a kitűnő szónok. Hatásos, nagyszerűen felépített  be 
•izédében a székely p,p hivatá.áa küzdelmeire, szenvedéseire 
mutat rá és beszél arról az átfogó  szeretet ől, mely összetartja 
hit es lajbeh egységben a kathollkus egyház papjait és híveit 

A szentmise alatt igen sokan gyóntak és áldozlak, akik-
nek az ujmlsés osztotta ki az Oltá Iszentséget. A mise végén 
. . « « A f.p  . d u áldását és rokont esókját szülő"e, 
véreire, rokonaira, majd aztán a hívekre. 

„ i Prohászka-osalád ebédre látta szívesen a meghívott 
vendégeket. A .mennyegzői" ebéden az első felköszöntőt  maga H 4 l 4 t , d o U « Istennek, hogy megér-
t.ni» i Î napot, hálás szívvel mondott köszönetet szülőlSek 
tanárainak nevelőinek és mindazoknak, akiknek köszönhette 
ezt a számára fönaégea  és feledhetetlen  napot Aztán B ró 
. n a ' T v ' i ^ i . S l p " k «"»•» Prohászka Géza az .öröm! 
é? s i i k U ^ i i 0 8 ' ^ «"»ef,F..ak.a  István plébánosok 

j l " l g é d l e l k é 8 z "»o«"íot»«k felköszöntőt...  Az 
5 u k m e g - h o « 7 • " é p ünnepség hatása alatt 

mjgyeblró íileleniette, bogf  összes, tekin-
télyes vagyonát az egyház részére hagyja templomépítés céljaira. 

Itt említjük meg, hogy ezen a napon másik két priml-
°i*Jf.v,°.  : P8* községben Mihály Imre, Inoae Domokos 

Coameal (Konnáa) taaéghan Dobos Áron, 
Boga Alsjoa dr., egyháaasgysl «Mádé kézveze télivel hasonló 

növendéke volt. . . . . > 
Ha ez az ünnepi reggel biztató és várakozóteljes, gyö-

nvörü élményeket l |ért "eltadulásunkkor: azokat kora " t l 
haz^rkezésünk teljes mértékben beváltotta. Elmondhatjuk a 
sîantâ^szavalval! hogy halják a . „Orömszülők- U, de hall-
)ák ™ * ° o l í o g l 4 g 4 v „ anntk a háznak, ahol az Ur lakik... 

— Boldog az a méh, amely <">» hordozta... 
ALBERT ISTVÁN. 

Lelkigyakorlatok a r. kai. főgimnáziumban. 
Főgimnáziumunk itjus&ga és tanári kara március hó 

30-tól, április hó 3-ig tartotta évi rendes lelkigyakorlatait. 
Nincs földi  érték, amihez mérheti) volna egy-egy ilyen alapos 
lelkitürdő megifjitó,  njjáteremtS hatása. Az élet zugó forga 
tagiban mennyi por, mennyi piszok rakódik nemcsak cipőre, 
ruhára, hanem a lélekre is. A lelkigyakorlat különösképpen 
alkalmas árra, hogy a kegyelem csodás zuhatagábsn meg-
mossa s hófehérré  tegye az.ember legnagyobb kincsét: a 
halhatatlan lelket... 

A lelkivezetűk az elme fényével,  a meggyözfidés  mele-
gével kiragadták az ifjú  hallgatóságot a diákélet mindennapi 
zajgásából s elvitték a lelkiség magaslataira, hogy tele tü-
dővel szivja az örökkévalóság levegőjét. A hiúság, elvtelen-
ség, rágalom, anyagiasság, testet-lelket pusztító szenvedélyek 
ia bűnök mai mocsarából megmutatták a kivezetS utat, 
megmutatták az egyedül győzedelmes világnézetnek fenséges 
útját, eligazítván az ifjúságot  sz élet nagy problémáiban. 
Az emberi életnek hármas fokozata  van: anyagi, szellemi, 
lelki, vagy természetfölötti.  E háromnak hierarchikus, rang-
fokozat!  rendje biztosítja a földi  és az örök boldogságot. Ha 
az elsőbbrendü akar a masgassbbrendli fölött  uralkodni, oly 
örök törvényt bont meg, melynek elkerülhetetlen folyomány» 
a boldogtalanság. A tisztán anyagiakra összpontosított em-
beri élet — mint napjaink eeeméoyei is kézzelfoghatóan 
mutatják — a megálmodott földi  paradicsom helyett poklot 
teremt s állattá teszi az embert. A magát istenítő, gőgös 
értelem (intsllektus, ratioi föltétlenül  vakvágányra jut s a 
legtöbb kérdésekre csak egy felelete  lesz: iguoramus — 
nem tudunk semmit. Egyedül a lelki, a természettölötti, a 
kegyelmi élet adja azt a betlehemi csillagot, mely égi iény-
nyel világit az élet útvesztőiben s biztosan vezet örök ren-
deltetésünk felé.  Egyedül a kegyelmi élet tesz igazán már 
itt e földön  Isten gyermekeivé s tesz képessé a Teremtő 
legfőbb  vágyának betöltésére, vagyis, hogy az I > örömének, 
az örökélet boldogságának részesei legyünk. 

Igy mutatták meg a lelkigyakorlatok az ifjúságnak  a 
nemes, szép, boldog élet útját. Boldog az az ifjúság  és ne-
velő testület, amely a lelki msgábaszállás, a lelki megiga-
zulás ilyen szépséges napjain vehet részt. Nem szűnő hálá-
val gondol az iljuság jóságos atyjára, Aiajláth püspökre, aki 
a lelkigyakorlatokat 40 évvel ezelőtt megszervezte és rend-
szeressé tette. A nagyobb fiuk  leifai  vezetője vult Ga l lov 
József  piarista teol. tanár (Cluj—Kolozsvár), a kisebbeké 
pedig P. D é z s y Ipoly fereirifes  atya (Odorhei—Udvarhely). 
Nagyok, kicsik egyaránt imáikba taglalják nevüket s az 
egész iutézet és iljuság hálája és szeretete kiséri lelkeket 
mentő, áldozatos utjukon. —t. 

Értesi'.em Mercurea-Ciuc (C ikBzereds) 
vároB éa vidéke m. t. küzünségét, hogy 

férfiszabó műhelyemet áthelyeztem 
I. G. Duca 74 az. alá, Veress Elek házába, 
ahol (-Ku<áo la h lagatolld-ibb árak m.il-
lett.a legBzebo kii I elli Euikékbal állok 
tisztelt pártfogóimnak  rendelkezésén». 

B o g o s Mihály 
t u l d i v a t s z a b ó . 

Kiváló tisztelettel: 
1 - 3 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Sertésállományunk  feljavítása. 

_ Csilemegyn  sertésállománya  sohasem volt  va-
Itmi  kitűnő  minőiégő.  Fajállataink  ninosenek s 
községeinknek  nem igen van miből  áldozni  ilyen 
oélokra.  Nagy  hiba az is, hogv sehol sem műkőd-
nek önálló  és vogvoonal rendelkező  gazdakörök, 
melyeknek  vezetősége  az állattenyésztés  kérdései-
vel foglalkozna.  Egv*tlen  szervünk,  melynek  erre 
minden  lehetősége  adva  van, a vármegyei Gazda-
sági Kamara  volna E helyen felhívjuk  tehát a 
Kamara  ügyeimét arra, hogy jó volna, ha a? arra 
érdemes illattenyésztők részére a Kamara  ked 
vezményes áron fajállatokat  szerezne be és gon-
doskodna  a fajállatoknak  batonló fajátlatokkal 
való párositátára,  a tenyésztőkkel  pedig  kiköt-
hetné, hogy minden  eltő  malaoosásból  egy malacot 
a Kamarának visszaadni  tartótnak.  Ezeket  ezután 
a üfamara  kedvezményes  áron ismét másoknak 
adná  tovább e igy rövid  idő  alatt  a megye egész 
sertésállományát  fel  lehetne javítani. 

Igen  alkalmas  volna erre a célra a moagolioa, 
VAgy  a sziszfőidőn  tenyésztett  bitnai faj,  melyek 
az itteni viszonyok kőzött  a legellenillóbb  szer-
vezetűeknek  mutatkoznak. 

A kamarának  ezen kiaérlete  a gaidakőzőneég 
körében  igen meleg fogadtatisra  találna  a talán 
még nagyobb sikert  eredményezne,  mint • nem 
régiben beindított  gyümölcfa  termesztési  akció, 
aminek pedig nagy eikere  volt A terv annál is 
inkább megvalósításra  érdemes,  mert azt ma ország 
"é"  "  m*t^uérelte  alig nép arai-

Husvéti külön vonat Budapestre 
Utlelévél és vizűm nélkül 

1938 április 21—26 
Brassó-Bndapest és vissza Lei 1960 

Utolsó határidő jelentkezésre: 
1938 évi április hó 15 (péntek nap). 

Jelentkezni lehet: 

Vagon Lits Cookés Europa Braşov 
ügynökségeinél. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Berkovioa Józaef  orvoa szabadságáról 

viaszaérkezett éa rendeléaeit újból megkeadle. Bgvban 
értesíti a n. é. köz3oBÓget, bogy rendelőjét a Btr. Rag. 
Ferdinánd 11 szám alól a saomszédos 18 szám alá 
helyezte át (Lukács Juliska féle  ház). 

— Visszatért a tél. A március eleji gyönyörű 
tavast hirtelen zavaros Időjárás váltotta fal.  Néhány 
napra visszatért közénk a tél, hojy boBBzut álljon ezért 
« kora márcuil ébredáaért, ami ugy látaalk, még a 
termáaaethen is halálom bün. Atszan védjük hát ezt aa 
utolsó mérgét is a télnek, ezt a kh áprilisi kóstolót, 
hiszen úgyis utolsó mérgét adja ki. Utána végérvénye-
sen úrrá leaa a tavasa a terméaaeten s megindul aa 
uj életet ébreaató, vidám peaagéB, hogy erdót, raezót 
bevonjon a reménység lelket vldité zöld színével. 

— Bajok vannak Uadaraaon. Uidaraa egy 
idő óta Igán sokat hallat magáról. Bajok vannak a 
közbirtokosság kebelében, a lakoaBág kösött a ellenzé-
g4akedés érzik az egéss falun.  Rlgen nem láttuk tipi-
kusabb példáját a székely széthúzásnak, mint éppen 
Utderason. A héten letartóztatták Fereccz István volt 
(özaégl birót, aki nyolc éven ál vezette a köasáj 
ügyelt, s küiöabdzó vád*k alapján a brassói hadbíró-
ság bórtöaéba szállítót iák. Higy a Fírenca litván ellen 
emelt vádak milyen változatos természetűek, aat itt 
érdemes felsorolni.  Egyik vádpont például as vo.na, 
nogy Farenca Iitváa áilltóUg migaénette Ridu'.aacu 
mercuraa-cluc l fóiaolgablrót.  Azonkívül a közbirtoko;-
aág idslglenas vasítóaég-j azail vádolja, hogy kJt bit-
tel eaalótt nyl'vánosan fa'opá»al  és viasiaéléssel vá-
dolta őket puistán aaért, hogy klbuttasBa a közbirto-
kosság vezetődéből. A kózségl elöljáróság viszont 
szial vádolja Fjrencaet, hogy az a 11« korcsmájában 
nyíltan a közmuaka teljesítése ellen Izgatott éa olyan 
kijelentéseket tett, hogy nam vesz rászt az u'javító-
ban, mert nyolc évig bíró volt. A község pedig jobban 
tenné, ha nam dobálna ki Bemm'Bógekre 65 ezsr lej-j-
ket, hanem abbói a pénzből az ut*t javíttatná. — Amic; 
látjuk a vádik elég változatosak s elég különböző 
oldalról érik a volt bírót. A tények kibogozása a had-
blróság dolga lesz; ml csak annyit jegyzünk mag, hogy 
a székely széthúzásnak es as iskolapéldája vezzlttket 
hozhatja a madarasi székelyeknek. 

— Letartóztatott volt jegyző. Többazöremllte. 
tük .'apunkban Péteiffy  Sándor volt tuanádi, majd Bzcntai-
monl jegyzőt, akit számos hivatali visszaélés miatt a helyi 
törvényszék jogerősen egy évi elzáráara Ítélt B ez:n 
Ítéletet a felső  Igazságügyi forumok  Is jóváhagyták. 
Időközben ujabb eljárás indult P-iteiffy  ellen, kl err> 
eltűnt a községből. A csíkszeredai ügyészség köröeó 
levelet adott ki ellene s ennek eredményeképpen a 
uapokban távirati értesítés érkezett a bukaresti rendőr-
ségtől hogy Péterlfyi  ottan elfogták  é? fedezet  mellett 
a calkszeredal Ügyészség fogházába  kísérik, ahol bUn-
tetését kell kitöltenie. 

— Megtámadta a vasúti őrt és a jegyzőt. 
Gál Aital Jigodin-i (a^gödi) nzármazásu, foglalkozás-
nál bttll egyén a napokban a Ziögöd raegáliónál, épp?n 
a vonat beérkezése előtt az őrház jelzőlámpáját acarta 
liloara állítani B mikor aa őr távollétében aonak a 
vonat fogadására  készülő felesége  ebben megaka-
dályozta, erőszakoskodni kuadstt az asszonnyal, mond 
vén, hogy a vonattal elakar utasai. Kikor a kirnyeíó 
lakésok aa őrné segítségére siettek, eleaaladt ÓB be-
ment a községházára, ehol a jegyzőt támadta kl, ho?/ 
neţi személyazonossági igazolványt állítson kl. Az elő-
hívott csendőrség Gált letartóztatta éa a Jegyzőkönyvek 
felvétele  után őrsról-őrsre toloncolva kísértette a brassói 
hadblróságra. 

— Halálosáé. Nagy Árpádka alig 10 beles ko-
rában, márclua hó 80-án meghalt Cluc-Sanmartlnb*c 

— Irredenta nótát énekelt. Elekes Jino< 
Suaeni-I (gyergyóujfalvi  lakás aa „fidesanyám  ablakára' 
elmtt Irredenta nótát énekelte Qheorghoni (Gyergyó-
azentmlklóaon. Latnrtóatatták éa a brassói hadblróságra 
ssállltották. 
. — Hésaegon politizált. 86a Adam Antal rametei 
lakóa részegen politizálni kezdett s Hitlerrel kapcsola-
tosan a román államra sértő kitételeket basanált, melye-
ket letartóatatáaa után a eseadOiuánv-paraaenokaá* 
|M li Mflwétalt  A hadbMiá|uk fű t ik . 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
Eiter, tacajj! Kacaij! -

HianaliinDtariiidit éTB... 
Jánosnak, n feelőmttvóözrBk  mosdtam eat, iU 

itt lakik a hegyek k M boágyal! kia városkában. ahol 
ii f.»n\ők  mig mindég vlgyázba Állanak a törhetetlen 
biazkraéggel hordják bélétfi:  könnyező ágaikat. 

Vállal köfó  búzott, mindég gondterhea fejjel, 
megrogvtnó térdekkel helyeal egyik lábát a máalk 
0 ţg, abban a sáron uccáb'D, ahol én Is lakom. Aeok-
hoi a komoly, inkább saomoni müvéaa emberekhea 
tartót k, Hk'ket klv-»t"lk4ppe», a nyoaionrág tart Bit-
moo. Gondo.kodáaa eaivfajdttóan  borna Olyan elóre 
oldott üz?netek a tu világra, amitfii  a halál küaaübére 
feküdt,  aa élettől jóllakott hullák vá'asaiják el aa em-
bsréket, akik a ma, anlyes terhével ba lagnuk valami 
jMllomszerü fiaomsággai  aa enyéaaet falé. 

Ka önben eaelld, saabatea ember, gyöeg*d?a talp-
M ódó ia. Arca, amit vlael aováaj éa bajuwtalaa. 
R aJ 'E. kis polgári alek J-aee, lobogé haj éa mílvéw-
fví.^eudő  nVkttl. Csak mintha f.jeéeláb-1  * olajnak 

r.oo '̂ radtak. A világ sok-sok Mţdilma i>té.ji«j 
.1 iij.'tá, m á« i iu i | tökó'otas. Siomoraság, ami 
.-;:dóan aa arcán tükrözik, a lélrkbfil  jöa a ea as a 

biioivoa val»m'. amitfii  aatsn külöuállé világ aa 9gytk 
(icter fa  kfiiöaállé  lena a másik. 

P d'K vldvnae, magábablséaa Ma1 ! aa életnek, 
ei-tk aa időpontot választotta saerencaétlenttl. 

Barátai, M zig blaslmae^odáiaal próbáját át-
Jaloi a zíkkenfit,  ami különben ia sebes, hiezbn n 
p oly neb°zen párosul a jélét goadatlanságával. 

D- hat, ba Bt ól»t larmsáfa,  aaépaége. értelem, mély-
. er eu méltó é; mlnd-mlad a müvésnetben rej lk. aktor 
* ? .ÍO'HR m*ért ciak véletlen kapkodás, elhibázott 
ko^á'kodás éa nyomor?... 

JiccBtól, a festőtől  vártam a válását s bogy 
c^ileg eltalá jam a hangot, magamra kénysserltslt 
jókedvvel kérdem: Bizonyára olvastad, hogy Munkácsy 
üitr.nha^of.  vagyonán — melyek köaül csak párisi 

.oiája krőzusi vagyont ér — most aa örökösük ve-
Bzsksdnnk'? 

Borúsan néz, én meg folytatom. 
Arra szeretnélek kérői, nehogy Ilyen és haeonlé 

ke'iemMlenségeknek tedd ki hátramaradottjaidat te 
•i ito V... 

kis könyörtelen fiitor  volt a válasz, elkép-
"ieaeinfk  guryképckhe BÜritett szájvonáe, jsleave, 

Logy rasr i,Í4S4tt az időből éB valóságból is. U'yan 
nagy semmi, amivel m<?g csak bevallani s?m saabad, 
bogy tanácstalanok vagyunk a ujabb meg ujabb elha-
tsror>*slaknak már ]el»niőaége sincs. 

Szomorúan hallgat 
0jmagával folytat  párbeEsédet, melybea sok ért-

hetet.en való blrkéslk hátam mögött hagyott emlékek-
kel, hogy széthullott álmai ébresasék fel  beaae kord 
creî K ţ̂, emit legyőshetetlen szenvedélye, • művészet 
ajá okozott és rakott vállaira Bok éa saép featatt 
V-Z' 'ÖKÖtt. 

l->!h-tetlea az egész élet, akár csak a halá: 

— p o- <>:om vigasztalni — de te, sa alkotó, aki meg-
1 na *. embereket ntani, kita'áloi, akinek munkája 

(1 ' í. tr-tiv a szellem r<.-v«a, a ecellem uaköarloei 
j'-fi.  a uiüvé»zstbe vetett bit... lobogé !elk«sedé*. e 
'< .sd-ci ieküadő bkarán, amU ez ertelem hevii?... 
Mie; hát ez a kishitűség? Ember, kacagjI KacagjI 
Hsi ma; al;g vagy harmincöt éves?... 

A festő  felállott.  Arcán a jé éa roa?a, a nép es 
:ÓR•.-.•) a /smta'aa változatai vibráltak B egyetlen kéz-
•<fi.p--rssi  hallgattatott el, mtkor rém kláíit: 

Kitzliskl Rongyosak vagyuikl.. 
Mj-ocze-?.. Lobogó idbes dóB? Nekünk Itt? 

Hiet Sít sfo«iot?  üuiiók, éhező gyomorba bDsö&sé 
• a '• (i cri» .. 

i'.s Hiloth3 egy pillanatra eszétvesctc-né, kimutat 
tuti; nézd mennvt hoittest vár még ránk utköa-

T rH -ió, jeltelen sirok, ahol önmegunkat keressük.. 
A szivtmig nyeltem b hallgattam. Lihetatt-ó 

tot-.bo mo.d nl valamit, a kü vészét ró. besze ni ebben 
P uüniitbao, mint életiehetfiségrfil,  hÍBapn ea aa ember 

"ti-ciak kedvét, de bitét is elvesztette? 
Uv á!i Uít nemáo, taüa két perdg. Nístük a 

i í'-! s Beki ny olvadását az ablakon keresztül, minden 
><: -.0 :d)!nt nélkül. Oyanok voltunk, mint két test 

^ r ;8ü.lick m îy^n valami közöl undorral, a világ és 
1 *i"0 külöcÖB teremtményei iránt 

Milyen nehéa aa embernek szegénynek éa mégis 
'̂••••2-zneí maradni — gendolt&m — mire Janca,mintha U l í l̂ Bl oita volna, felém  fordu  t a berca-al kmdett. 

fiatal  volnék, hogy nemonnágomMl örömet 
»:ü»oljak, a blcoayUUaaágbél aj erét kovácsoljak, 
•es«.-:t hitemet ulbél oâ gtalátjam, de. . . tal 

• nagyok hozaá. Bókkal aaegéayebb, hogy e ladjam 
cdai miedesaapoa arenaoraaágomats kKlal aa^am-

[ u*. i>ml vagjok. Mert valahol maaezr, hatna, 
tmos évek mögött eltemetve háaykelédlk a J3vő, ret-h a d » keayér éa aa • kacagás, amit tétem kéne . 

Meaasl aésett kiaa ablakai... A kara 
c-eg-megeréeödve abt a héa körül • a kéafi  dé'utáal 
«rhoja^ már a háaak zzögé bajt, han m m ktldje 
"««Ué, zaemota féayét  a falakaa  légé aakaalM feaé 
Oéayére. 

Műterme, magába* la agy értákea klálBtáa, mely 
J 0 ' aa Idegen oaemlélfi  HbIMssBI. A falakrél 

mők'köaött aaületett 

Téli képeta fehéren  lapul a hé a a feayök  mint 
vsétasaUdt felUiltéjelek  egyen sedaek aa ég saürke 
fehérsérébea 

Bcyaaerüaégükbea la megkapó látváay... 
Tájképei közül a faluk,  mezők, a széles zSId-

ttsstésoa dolgosé saékalyek aalaes csoportéi, tökéletee 
alkotásai, a festőnek. 

Bgylk képén, a falu  felé  husédé vihart látjuk, 
amlat maga előtt hajtja, a gyáváo repkedő madarakat. 
Salnte éressük belőle a vidék szomorú ssagéaységét. 

Portréi, a m'g*sólitáslg hü fiiurák.  Olt egy rónáé 
arcú afi,  sseme kékjével aa ég ellenfele  . . . Amott a 

máalk, harmadik, formába  «átüt telehltü Ifjak,  öregek, 
essk heeaélal aem tadaak. 

És Karácaoay Jáaet, a flotai,  Uhotaégoe feeté, 
még sem tnd kacagal. 

• • • 

Moat egy utolaó erőfessltéssel,  miadea leheUt 
megpróbálva kénül egy kiállításra, amit Cluj (Koloss-
váron) saeretae megrendeaal, ahol uj erőt gyüjthataa 
és megtalálhatná önmagát vagy örökre elbucauasék 
saent múzsájától, a feztéssettől. 

Caibj Ltyoi. 

•ti i 
b-.-L? 

MIKOR NYÍLIK MÁR M E G 

a „Csik" Gazdasági Szövetkezet 

CONSUM ÜZLETE? 
(fűszer, rövidáru, vaskereskedés) 

1 9 3 8 á p r i l i s b ó 4 - ţ i ) 
a Szövetkezet székházában 
M.-Ciuc, I. C. Bratianu-ucca 14. szám alatt. 

R e m é l e k . 
Mlndeo ébredéskor 
Uj csodára várok 
B a napok anélkül, 
Hogy csodát hossáeat. 
Vágyé lelkem fölött, 
Gúnyosan elsvéllnak. 
Rohannak a nepok, 
Hónapok, az éveV. 
Miadea aap hajasán. 
Mégis csak ramélek. 
Miadea alkoayatker 
Bgy napot temetek, 
Csokornak föléje: 
Halt vágyakat teaaek. 

BeJiajr Margit. 

H Í R E K . 
— Bttamatták a bauxit-vonulatok felfedő 

lAjat. A magyarorssáti alumlaiam érc Burép-t leg-
értokeasbb nyersaoyagal közé tartozik Bet a nemes 
és értékes érc*t három évtlzedda: eze őtt BatáasJsaé 
zyergvóremet i mttletéeü bányam'roök — hoz«ias 
t utaláséinak er»'dmioy»V»ct — ad:» a ma;y»r gyár-
Ipar readalkeséaére a azóta a b««x t Magyarország 
legjobbvn keresett nyersanyaga aa ogec-s európai piacon. 
Balén Jmfi  mékely bányamérnök traclkua körülmé-
nyek között sslvnéibüdésben elhunyt. Balázs legutóbb 
barlang' u'atáaokat végzett Badapesten s ezen a téren 
Iz koraaakalhoté eredményeket ért el. Biláss J .nó 
váratlan halála érzékeny csapás a magyar ku'turára 
a a fáradhatatlan  muaVabirâsu nékelységro. Temetése 
nsgV részvét mollett Bud-píatea folyt  le saa elhunyt 
Koporsója mellett athifivármagyéje  résziről dr. Vákár 
P. Arthur v. kormánybiz'.os, m. kir. kormáayffituacsoe 
mondott bucBubessédet. 

— Falhivát. A brassói autó £a gacdasácl traktor 
vneték Iskolájának Igaagatésága aa érdsklfidŐK  soglt 
aégfre  akarván jönni Cslkmegyébea egy aulé éa gaz-
dasági traktorvea9tfi  kursust létesít, ugy a hivatásos 
mint amatőrök részére. A Qheorghenl (fvergyósaent 
mlkiési) kirendeltség működését 1988 április hé 1-tfil 
kezdette meg. Beiratkozások éa információk  a gyergyé-
nentmiklésl Tag A'fred  érés üzletében szerezhetők be. 
A gyergyésaentmlkléal klrendaltsóg Péter István veae 
téae alatt történik, aki a mult évbea Is veaette a kur-
ausokat. 

— Újból tézfrette  e VéMa Tötök Peteae Mr«N-|l*. 
btaoa Sgyét. A t|(.-aar«4i (muoariaárhalyl) tábla airalna U 
28-áa tárry*lt« TOrSk Farao* Ksoul (aoMaataivt) tóm. kath 
«pane tornait aarét. Egyik •tlaoeég* lalJelMtMM taáatt «1. 
járta alleee. A t«rv4ayeaék 5 éft  MttOaie «» 10000 1«} péos-
bo^eUet* Itélte. A eatvM ttétea «llae TOrök eepane 
ntt. A táblai táfgyaléMa  aaaak U*J4e kMwalt, ko^ 
Uao, Pál Jáaoa, ail a Mrhaa koioMtann volt. kaaaiaai 
éa ana «ekot le tett. EataU kotta aljáiáa Indult alUna 4e 
• tOtTáoyaaák haalaUaosáa ntatt2 ávra altaltált^ A luunto-
tannsáa aagáltapltiaa otát a táUa • IBrráBynákhez etalto 
Tlaaaa aa Ogyat. As oltatáigyaláe aaaáa a TOcvéayeaék TOtOk 
aaşetaet bUonyttákok htányábu falMrtatta.  A falMatő  Mé-
let eltaa mm aa Ogyéec fatobbaaatt.  A f«labbmte  BáralM hé 
9SAa kartlt a ttbfcW  TOeOk Faana véUje Oyártta Elaate 
aaeaátor volt. AnMk léa|<• ttmém barfteégáaél  teMrték TO-
aOk soewaet, blaoayiutu hit iwţte namxaUaéga taaa la. Aa 
Mé «Mmheleétável rniku Milatha—latom aam kertit aer 4o 
aa» a taatae áprtlla kiwitikii fagl*  MM»áe>a«. 

- Myoaaora miatt megmtogaai 
Nagy I eaa Qheergaeal-1 (gyev^éaMmUalkléal) ptaeásal 

•állott 

leg a ayamer v e i t 

— Elitélt tanító. Kovács Fereac Ciumaa-I 
(csemafalvi)  felekeseti  tsnitót egy ifjúsági  egyeaületbaa 
tartott beszéde miatt pBrba fogták  éa hat héaapl el-
zárásra és Bzásezer lej pénzblnágra ítélték. Ba a 
büntetés amnoetiával két héaapra csökksat, amit la la 
de a pénzbüntetés mérséklését nem tudta eléral. Kovács 
a réaaletlörlesztée megeagodését kérte, amlaek a tör-
vényasék helyet la adott, mire 26 eaer lejt lafloetett, 
a bátralevő öaaseget pedig jövő év februárjáig  kott 
megflaetale. 

S x e r k e B x t ö i ttsenetok. 
Dr. V. F. Artar, Bpaat. A kért lapssámek 

megküldéaérfil  latéskedtünk. 
Ugyancsak megküldöttük: Dr. Laanatay V. agya-

temi m. taaár Bpeat Liurentsy Oiakár Nagykaalaaa, 
örméayl Antal readőrkapltáay Oyékéayea, dr. Tédor 
Árpád rend. ffiteaácaoa  éa dr. Ambraa Pál ügyvéd 
bpeotl lakéeek elmére la. 

A nagyérdemű k O s ö n a é g B i ívea 
tudomására hosom, hogy 

" néven a volt „DACIA 
L * u r e n t x y - f ó l e  a s á i l o d á t é s 
é t t e r m e t Q h e o r g h e n l 
( O y e r g y Ó B i e n t m i k l ó s o n ) 
teljesen újonnan átrenoválva, a 
legkényesebb igényeknek megfe-
lelően a legszolidabb árak mellett 

április 3-án, vasárnap megnyitom. 
Nagy nohésaégek árán sikerült 
megsieresni a helybeli sillletéaa 

Bokor József  jazz-zenekarát, 
mely minden este a n. é. kOsOn-
ség Bzórakosását fogja  ssolgálni. 

i-2 Teljes tissteiettel: B é r l ó . 

Tophon dupla cirkula felssereléaét  érM g é p é i t 
vagj l a k A t o s jelentkeasen Steinfeld  Gyulá-
nál, Jigodia 8. ssám a l a t t . 

» • a « t * « « « « * * » « a » * t ( 

MODELL KALAPOK 
tla azpozkézt a] for 
i rbaa, a a B M d a t b a t « K 

V B N G Z I L T A N Á R N É N Á L 
U g r a a o t t k é s a f l l a e k  n l m d e a -
a o a a t a « i k a i t o k a i a ő r m á t 
a n y a g h a a a á a d á s á v a L Kalspak 
MaWMiaa a legrüvliehh l « l a la t t . 

I. C. 
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— Hadarak éi fak  ünnepe aa iakolakban. 
Ai ifjuíág  szokásos tavisai Uonspet, a madarak ób fák 
nopjal ez évben aa „Oraságór" alaku'atok keretében 
Ünneplik meg éprlila 2. vagy áprlÜB 9 napjain, aaze 
rint hogy aa Időjárás kedvez-e. E napon a lanltáa 
aaünetel éa a. .O-szágőr" a'aku'atok egy csoportja 
kivonni egy alkalmai helyre, ahol nagyobb gyttmo.crfa 
ültetvénynek helye van, bogy ott elttliesae ez első 
csoport gyümölcsfát,  melyet minden évben ujabb cso-
port követ, mig az „országórök erdjje* nem alakul kl. 
A többi .Orazégór* caopor.ok ez alatt az Iskola udvaron 
ültetnek gyümölcsfákat  ttonepélyes keretek között. 

— A kisebbségi ügyvedek nyelvviaagaja. 
Mint ismeretes a romániai ügyvedazövetseg e&y kör-
levelével elrendelte a kisebbségi ügyvedeknek a roman 
nyelvből való levlaagáatatáaát. Aa Ugyvódaaövetaeg e 
rendelkezése érthető megdöbbenest keltett a kiaebbsegi 
ügyvédek körött, kik egyea vidékeken, mint paidáui 
naiuak ls, a kamara tagjainak sömét alkotják. Mint 
értesülünk, a h.lyi Uzyvódi kamara kisebbaegt tagjai 
közül ea öregek, kiket a rendelet tulyosabban ér.nt, 
miután bb állam nyelvét kevéabbé jéi beszélik, ugy 
határoztak, hogy alávetik magukat a vizsgának, mig 
a fliatalok,  kik román egyetemeken végeztek éa a 
nyelvet tökéleteaen beszélik, azon a nézeten vannak, 
hogy egyetemi tanárok állal kiállított diplomát, melyei 
román egyetem adott ki, nem visagálhai felül  ezeknél 
alacsonyabb vegaellségii férum.  Mar pedig a kamara 
román tagjaiból öBBaeállitott fegyelmi  biaoitaág Ilyen 
nek tekinthető. Min.án aaonban nem vizsgázás esetén 
törölhető az ügyvdazövetségből, az idősebb ügyvedek 
megmaradtak eredeti álláspontjuk mellett óa a Dr. Vaau 
Alexandru, Dr. Tetű Aurél ós Dr. Nagrea Ioan ügy-
védekből álló bizottság előtt negyén már le is vizs-
gáztak. 

— KöfBÖnetnyllTénitéa.  Mindazoknak a rokonoknak jó 
Ismerősöknek barátainknak, akik jó anyám temetésén résztvet-
tek, virággal kedveskedtek, vagy más nton osztoztak fájdal-
munkba ezúton mondok köszönetet. Cslkszentkirály, 1938 évi 
április hó 1. Váosy József. 

— A budapesti érnmintaváaárra utazni akarók figyel-
mét felhívjuk,  hogy a kedvezményes utazási igazolványok la-
punk s-eikesztőségében kaphatók. 

CSARNOK. 
Levél a vidékről. 

Kedvet  Szerkesztő  Vrem! 
Nem IB kepzeil, hogy merre vetett ei a sora, 

merre járok. Most nem Uag s Böregben, sem To na— 
Baranyában, hanem a tJniagytag egyik kies vida&en, 
Ippen vagyok. A nagyböjt sẑ ie elragadott s ide ia 
elsodort, m=rl a kóitó is ett vallja: kit erta,  KII arra 
kergeintik x szelek. Csak azaal a különbséggé!, hogy 
nekem nem zeiíeti tanakodni: hat en merre menjek, 
merre azanjak, melyik szelőre a szeles világnak, nur* 
fóeióijtfOBágom  mar beosztotta a menetem, megadta 
az útirányt. Azért soraimmal felkeresem  Urau öcsetúvt, 
hogy életjelt adjak magamról, nehogy hivataiboi, vagy 
ujaagbul Körözzenek uutnam, hogy merre rovom az 
eiet nlját. 

Itt vagyok, Ipp köaségben, most Ipun. Tizenötödi-
kén este erzezitim vona.ial Bdrettyoaaepiakról ide. 
Rivid nr, pár áiiom±.B. Ahogy letzáiiok Hidrára Nándor, 
a fnaplaki  fliUl,  löit«s, apostoibuagosagu piebanossai, 
mar vart Ferenc b&csi, a uemes Sebess csalad regi, 
kipróbált, nüseges kocsisa (mindig emberül szolgait), 
hogy száiiáaomra vigyen. Szemügyre veszem a kocsiat, 
a kocsit s a lovakat. A kocsis Ünneplőben, a kocsi a 
ragi jo világot juttatja eszembe, kevesebb volt a pénz, 
d-i több az Öröm, a lovak jé karban tartva, vasarnapi 
szerszám rajta. Amig ezt ügyelem rajta, mar a táuo 
aoi berepiteitek a kúria ele. A veranda lepcaóje sző-
nyeggel végig futtatva,  Itt igazán ünnepre keszüinek, 
ünnepnek ia tartják a azentmiabziól. 

A háa úrnője fogad  Sjbesi Ernőné, eaerguua, 
határozott felieps£ii  asszony, kl vaaakaraiaval a ritka 
szorgalommal a paraiian szaktudással vezeu a gaada-
aagot, amit még aa agrar reform  jóindu.atból mtg-
h.:gyoit. A sasmelyaet igazi anyja, de kordában tartja 
a 16 ga*d*iagi emaeret B mutat anvoaanak, uz 
arany kedaiyü ozv. bobeaa Emiinenok. lgaai nagy-
asBzojy a ragi, t pikua vonásokkai. Amióta farjet  s 
fii;  eiiemjite, csat gondolatainak a imiékeineii ól. 
Pj-j.úui iólöi, keveset mond, de az Bzeliem&s és találó. 
Kjgejte irogatott: verset, prótát, melyekbél Blceiliat 
ielka nnomaaga. 

Bate 7 orakor Ipp róm. kath. lakósaága össze-
gyűlt. Kevesen vannak. A báa urnóje jo pa dit ed 
megjelenik. Ung  ia keadum: Ipp moat erâmeitm Ippre .! 
a mondóin a másnapi programmmot U nt bkl jel 
vegetate dolgát, saaltatómra téres. 

Ugy képzeltem magam itt a nagy mala csendben, 
mint Mikes, ablakom alá nem járnak hallani beaaedem! 
Pedig jöhettek vo na, épülhettek vo.na. 

Azonban annál nagyobb lett máan&p a meglf  p3-
teaem, mizor az őrmeaur behívatott letartóztatott? mert 
prefektusi  engedélyi nem mutattam Ul. Embereim 
püapoaaegiek"1011 , e " n , e , t ó k M Oradea (nagyvárad) 

A hívek elképedve hallották aa esetet s fAjó  seiv-
u » temp.omból, mert még asluabát bem 

háabaa . A jo U,heiyi iMitó ur újságot ls hoaltt. hogv 
l d 4 m «^-.délelőtt imádkozni" 

olvasni óa eltűnődni a aalamool nagy Igaaaágon: hln-
aagok hiúsága a minden caak hiuaag 

. „ , . , D - * 1 ' »«y érakor a aUahi caendőr-
knpliány érdeklődő», hogy kinél lakom. Mikor meg-
hallotta a Donuiu Majonoi, hogy Doamna Bebasznál, 
elengedett ebedre, ugy látásik, a fekete  levest mégis 
kevaaaek tartotta aa éa kortletemnek, majd Sjbeaaék-

hea utalt Internálnara a állata Arizni tét jó fcltet,  bo;;y, 
h háaat ne hagyjsm el. | 

A két áldott „temőrím* illetve „fsgjorom  mla : 
iont megtettek, bogy Mtdwasék velem eaoraoru rab-, 
aágomat. B csülele^n őrirtek. nem loptak c-«, Rem m'g 
aem Bzökitm. Velem együtt áreítek, osztoíbodtak ic.lU 
fájdalmamban,  bogy envhltséfc  vigasztalják bzohoiusV 
eomat. megtauitoltak rőmirni, hogy fcöebez  el no ma 
radjak e. bnMurától. Két răpi* tartott rabéleUm, î dfS 
voii a rabkenyér, nem fcul.ott  rá frönnyem,  nem We'i-U 
megpuhítani, este már megongedtöfc  a mlBsaió-; ratrt 
•negertsttók. hogy aem a arovjet Agitátora vagyok, 
banem Kriaetua benfenteee.  Nem a rabság fájt  salvem-
nek, hanem aBaBaomoru, gyáaaoB ének, amit elsó^nap 
•atején bárom romár, amzouv ezalláaomun eleneiielt, 
Felkerestek, hogy lássanak, ha már nem hallhattak. 

Van még megártó lélek, kik vigasztalni tudnak 
Jó volt a rabele*, c ak az bántott, hogy a munka 
marad ób nem halad, pedig ezért jöttem s nem pihenni. 
Kárpitjáéul » gör. balh. p^p fa  hívek megkértek, hogy 
szombat és vasArnap este az ő temp'omulib» tegyem 
át fóhadlszáliáaomat,  mert »í f  rősebb, mint a ml ká-
polnánk. Igatuk Is volt. Ziufoláaig  megtelt a béke-
palota. Egyik gör. katb. beteg asszonyt is részesítettem 
a BaentBSgekben, Igy mutatták kl a román kat. hívek, 
hogy egyek vagyunk lelkileg B nem lehetek vörös 
posztó. 

Az emberek la szanálni akartak az elszenvedett 
bajt. Állandóan jöttek beBzédre, romáo, magyar, kath., 
ref.,  cgyBzerU ember a lntelleimisl egyaráct. Még a 
közeli Zovány községből ls migjaientak. A jó D ibay 
Liazlóne — Bacsó Ilona tekintetes aasaony tűbbat 
hozott magával, hogv réazt vogyenek a leiki fürdőzés-
ben. Eat la SabeBB Ernőnének köszönhetem, ki minden 
ismerősét kapacitálta, tanyai személyzetét mozgósította 
a mlsazlóra. 0 o'yan figyelmes  volt, hogy fogatát  ren-
deikezéj^oire bocsátotta, ugy mentem a gór. kath. 
templomi.», eőt a zoványiak etdeklód<>eét megköszönni: 
elvitt ode, elkísért, nafcô y  támadás, ujabb meglepj-
tés érj -n. 

Mi írjak gazdámról? J) volt, b'dvaîi, fi^velm  i. 
Miod:n beszéd*» m<.gieie?t, jo példát adott. Ijwt, 
nemes url 1-jiek. Megiatszllr, bogy » Frumoasa (ĉ ik-
szépíiii) nagy örmény caal&d, '-i Dijtu iát régi fnmiiia 
nemes leszérmczottja a Nu*i nsgyaégod Hcszony. Mélytn 
vallásod, ez^p lélek, nein biáta itta a csiei, jé barviz^t. 
Magbatott nagyon érző Ezlve. Van egy ktdv cc 'ova: » 
Lord. I;azi teisver, nemes fajtt,  a tájoW Gbika ura-
dalom nemeaitóse. Aa úrnő bö^zkeségt-i, >z>mefonye. 
Nam rég beteg le't, tetanant kapott. Orvost hi.auit, 
aggedote nagyon érte, t-zomoru i-n, fajt.  hogy L-m 

gittet. Sî^nt An alt karto, kii< cc k ddet njnn o t f-.i. 
M udan nap mezt-ezíe, ]ohu kc^, & d îxk 0°oi>v F-.n  r.c 
kocsia ápoiu Ea ij mu^l^togattani a Lordot. Értei;** 
kiaca, 25 ezer iejt Ígértek érte. S<.onam f̂ ián  fügte  a 
kép>. Kar lenne, ha elpuhulna. N^m pusztui f!.  lit^o 
meghallgatja urnój; Imáját. Msr hala Istenünk, k>ó-
gyu óiólben vau. A«ert ha most fo  elbeaaó.i Lord uagy 
szenvedését, könny csillan mag szem .ben. Aki uz 
állatot szereti, aa roaea ember nem lehet, jó leiekre vall. 

Tórtént velem humoroa dolog 1b. Utolsó e;ó.ti 
este a sezien Bzélére ülve, cipőmet vetnít^m le, há; 
eg\nzerr3 ztuppse, letört elt.tssm. Eróst tzegytniettfm 
m^gi®, bcí>y 106 kliónmil anry.r.i niegü t>-ro, de mii 
legvek? Ijbabb nem cmeo ev, rorss előjel? N m paa-
bad babonáinak Ic-nuem. Iokf.bb  utójel, mert elóob 
szakadt meg szabadságom s lettem írtartóaia va. 

Mísnsp Bözsi, u szobalány m^gvif  ̂ zial, hogy 
ciak ügy lába trós, a hirom ki vBn törve. Ugy lit=ai % 
ití caak a sezion áii ^iig-aiig a lábán, a többi miud 
rendületlenül Bzllárd. Ezt még a gazdamék nem tudják, 
legfeljebb  e sorokból. 

Ippen micd -nkl bec.-.Uli tiszteli a 8 b8BS családot. 
Ködzerelutbi-n áli. M >g Ib érdemit. Micd nkivei cak 
lát teasnek. Vá nsatâ sor b ron-.if,  fc'.ioaattezîoi  k, 
cacndóroek, máskor na más B&rzeiknak fogatol  ad, ma 
gaaabb verdátekn k iakotztálys tjanl fel,  tz^gény em-
b'irek /- zdabáíl e>zközt a caconát kérnek s kapnak. 

Sa^m^eédjuk Faregó Pjstn földbirtokon,  ki 115 
kiló suiyavai vesctl g/.gdaáágit e V.rá,, Hányi »nl, fre 
zeii fc  db'rioVosş.i! s U;*"lyl tanítóval a SiDeb» cailád 
áiiando röral p^nuerei. 6á 1I> se&itottek «aivlselnl a 
szomorú fogBs?oaiEt.  I.ten áldja őkot. 

E beí>ütt ia a kedves gszdâmsk, a SebíSB Napy-
zágori A.fczaoj  omák fogadják  nalás iiöazöoettmet igái, 
baratl, msgyaroa voDdegBzeretetükért. — A jó Inen flaeBEe  roe«' P. Réthy 4pollinárisz. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. a . A. Kéziratait megkaptuk. Hálásan köszönjük haza 

gondoló tevékenységét A húsvéti cikket ls szeretettel váijuk. 

El*dó 1000 m/m. Hufibr  cséplő szekrény. 
Ertekezui Deák Miháiyoál, Frumoasa. 

Publicaţie. 
Se aduoe la cunoştinţa celor interesaţi, că 

la gimnaziul .Petru R*re?a din Miercurea-Giuc 
se cumpără lemne verzi. 

Hirdetmény. 
A helybeli áll. gimn. „Petiu Rireş" ezives 

udomására hozza az érdekelteknek, hogy nyers 
tUaifát  vásárol. 

Direotor, 
Sp. TUDOR. 

Secretară, 
V. SPOREA. 

Érteabflin  n milyen ti-z'pít 
közönsAget, hogy M rcu^a 
Ciuc (C^flaerfidábac),  B dul 
Reg. P-'rdinaDd 24 hz. ai»-t 
a Dávid Bzáíiodfcv»!  Hzemh- ti 

vas-, fiiszer-  és festéküzletemet 
megnyi to t tam, ahol BZO-
iid, pontos kiszolgálással és 
olc^ó árakkal állok a n. é. 
közönség rendelkezésére. 
Kérem szíves pártfogásukat 

H A J N Ó D I S T V Á N . 
1-3 

Szantofolded  es 
csizmád 
'«emeny es 
Ain âzanto'Oidedrek 
Sí csi/maanah a 

SCJUnOLL-PflSTR 

Ugy í  helybeli, min' a vida'si 
— ' ö gykörönség tudomásai h 

hozom, hogy a m-i rapto l kezdve a "i'ághirü, e kor er-
tökéletesebb P H I M A V E L L A ÖfiÖKHULLÁMOSITÓ 
géppel állox a nagyérdemű 'ösónsag venaelkezeeere. — 
A Prima Vella örokhu' amos i^ gép n legtökeletejebb, a 
iogmegblahatöb^ — A nöi fodrászatba  vngo mindennem j 
munkát gvraioiával vállalok -<í£r V»s es vi» ^.ndolálas, 
hajfestes  ba-mely árnyalatban, maniauer "WB a nagy-
erd 'mü hölgyközönseg ssives partfogasát  kér i : 

I^Tag:^ A n n a 
Coafora  „Vio oria" a roman gimnasiummal erőmben. —3 

Egy 16 hóoapn miflöHit̂ tt  ft'hftr  P vyém bikn 
oladó, CHob)ih Q.ihorRá', Caikniindszentf  c 

ELáDÓ UJ HAZ. m';Iy áü 2 sz-3'.a, t.-ojiij, âmns 
•-s -ẑ raz p'ţc->r0:. Aa h ^ t o M-iinó '•."óviíael. — 
F>lvü6ro«it i-s» Gfónf»  G u'a. M. C uc. 

Diák egyenruha szövetek! 
B Q > m Q n & £ T é n 

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

g y & c i l e s a l i i t i 
ftiftkbaa 

KARÁCSONY JÁNOS-
nai, M e r c u r e a C i u c 
Str. I. O. Bra t ianu 13. 

B e l e s á r u k b a n nagy választék! 
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Női kalapszalonomat 
M.-Ciuc—Csíkszeredában, Bf'atianu-ucca 
31. szám alatt (Seiwart fele  hájban), ahol 
állsndó nagy választékot tartok a lea-
ujabb divatú és legjobb mlnöaégti 

NÖI KALAPOKBÓL. 
Régi kalapok divatos átalakltaeit valialom, 
előnyös áron, klfogáatalan  •loőségben. 

OLCSÓ ÁRAK 1 PLI8SÉ. GUVRE. 
Babva pártfogást  kér 
Ifj .  Oseh I s t v á n n ó . a-i 
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