
h. élt' Merourea-Ciuo (Cslkssereda), 1038 janlaa 26 26. 

proprietari: 

V . RF U I LUDOVIC VAKAR 

• - Tribonalol Cloo, sub 
"„'.40-193«. Doa. No. 27 CSIKI LAPOK Redaotor responsab:]: 

VICTOR RÉSZEGH 

(ZI C I TT  C T T X - TT  X) 
A „Csiki  Lapok" 

ti  heUjxete  az újságok ellenőrzéséről  szóló 
' rendelettörvény  következtében. 

A Csiki  Lapok"  junius 15-től  kezdődő 
, kénytelen  áttérni  az évenként  30-nal 
kevesebbszer való megjelenésre.  A KCsiki 
lapok"  mai számától  kezdődőleg  tehát két 
hetenként  egyszer jelenik  meg. 

A lnpok  ellenőrzeserol  szolo törvény 
junius 15 én megjelent  végrehajtási  utasí-
tása szerint  csak abban az esetben jelenhet 
nénk meg tovább is hetenként  vagyis 30nál 
többször, ha a lap részvénytársasággá  ala 
kul  át. Miután  az átalakulás  kérdése  körül 
még nagv a tájékozatlanság  s miután az 
;„.- megjelölt  átalakítás  igen nagy költséget 
is igényel,  azért  addig  is, amig a gyakorlat 
a még ma zavaros helyzetekben  tiszta képet 
teremt,  elhatároztuk  lapunknak  két  heten-
kénti  megjelentetését. 

Természetesen,  amihelyt  módunkban  lesz 
igyekezni  fogunk  keresztül  vinni azokat  a 
formaságokat,  amelyek  a hetenkénti  meg-
jelenésünket  ismét  lehetővé  teszik. 

Addig  is kérjük  olvasóinkat  támogassa 
nak a régi  szeretettel.  Hiszen  az uj törvény 
rendelkezései  még a két  hetenkénti  meg 
jelenéses  formában  is annyi sok kötelezett 
séget,  költséget,  uj munkát  jelentenek,  hogy 
azt  igazán csak az olvasóink  támogató 
együttérzésével  birjuk  el. 

A heti  lapot mindenkor  az önzetlenség 
tartotta  fenn.  Lelkes  emberek,  a nyomtatott 
betű  munkásai ingyen  írták,  a nyomda  ön 
költségi  árban kihozta.  A heti lap soha üzlet 
nem volt.  És mégis csináltuk  és csináljuk 
tovább, mezt  a heti lap sajátos külön  életé 
vei hozzá van nőve a lelkekhez,  a kultú-
ránkhoz. 

A heti  lap élete  ma sem változott. 
Ingyen  dolgozunk,  tisztán a lelkesedés  tüzé 
tői  hajtva.  Fizetésünk  nincsen, soha nem ís 
volt  s ezt  végül  is büszkén meg kell  irjuk 
nem annyira a jelen rendelettörvény  ellen-
őrzési  intencióinak  felvilágosítására,  mint 
inkább azon magyar átok  számára, amely 
minden  közéleti  munka mögött  csak a jöve 
delmet  hajtó lehetőségeket  „ellenőrzi". 

A vidéki  lap élete  nagyon nehéz. Most 
pedig  igazán elérkezett  a fenntartás  leghő 
aiesebb küzdelméhez. 

Eddig  is az előfizetőink  megértő  támo-
gatása tartott  lenn. Ezután pedig  különösen 
szükségünk  van arra. 

A . Csiki  Lapok"  at két  hetenként  jelen-
tetjük  meg nagyobb terjedelemben.  Az elő 
fizetési  árak  a régiek  maradnak  és igyekezni 
fogunk  becsületesen teljesíteni  az ennek meg-
felelő  kötelességünket. 

Kérjük  olvasóinkat  iogadják  megértéssel 
* törvény  által  kényszerült  lépésünket  és 
támogassák  lapunkat  keresztül  ezeken az 
ujabb nehézségeken  is. 

A „ CSÍKI  LAPOK• 
szerir. és kiadóhivatala. 

Apróságok. 
Nakéz as élőt. Nincsen eladás, nincsen kereseti 

'ehetőség. As Iparban hasonló a helyzet. 
t , Egy p4r falnál  háaon klvOl egyéb épltkeaésről 

«nea. A város területén az építkezési kedvet meg-
oenitotta as a rendelkeaés, amely vasbeton mennye-
"te: ir elő a hetven négyzetméteren felöli  alapépít-
ményeknél. Bs magában már annyira megdrágítja as 
t-pitkenést. hogy kisebb ember nem is gondolhat éplt-
"«zéBre. Természetesen a gaadasági élet törvényei 
•gyoáabs kapcsolódva teremtik mag a nehézséget as 
«gesz vonalon. Nincsen kivétel. 

Még némi 
reménykedések a fürdőlpar  körül észlelhetők. Bár ott 

melegedik neki aí Idő és nyaralási kedv. 
Janin vége felé  vagyuk éa jól «dk a (MM noha. 

Fagvoa Idők ezek. Mig a nyári hihetőnek njmár* 
is. Csíkban a nyár augu-zlus 10 if  tart, Eddig legViáhn 
igy volt. H* aa ia el nem vr.itoslk, akkor hat hét ala.t 
keli behozni n fürdőknek  azokat a nagy terheket én 
befektetéseket,  amelyek ancyl Kok  aggodalmat okoznak 
ma, aa elég neheaen induló ssezoo koedelén. 

* * 
* 

Moat folynak  n felvételi  vizsgák. A negvedifc 
rtrmlből a gimnáziumba, most VRU A k!A érettségi 
u'-ái.i felvitel  a gimnáziu m Hső ta^ozntára éa most 
folyik  a nsgy érettségi. A nnta munkája ez. N«mc ;ai 
a aeii'őnek, de a gyprm*»tne't ls nagy próbák, meleg 
OBpok. S'jegAny mai p?erm< <: korán m^ginmerkedlk a 
indás szerzés megnehezlWt gordjiival. Mt nincsenek 
gocdnélkü;l gyermek esaiendők. Eibon a fcifotorott 
tempójú vliágbap, már ea óvodnbii beiekerlil a gyer-
mek aa életűek abba a kemóny iramába, ameiy nam 
lumer irgalmat. A mai gyermek enberró nivelóséuek 
a módjai ssörnyeu megvá'-tCütKk. Nem is hasonlítható 
még két évii aed ti.'őstl időkéfw  Bem. Sokşt Uváonak !-ő!e. Tul van zsúfolva.*  lelti, a testi. nevelésnek tár 
ţyalval. Eí nvomiban vsm mindenütt az aggodalma 
idf  k bizonytalansága. — A Kai gyermek gondok között 
születik és minden lépése mögött ott kkért a jövő 
sötétsége. — A jo Isten tudná megmondani milyen 
it'BZ ezen a kenyéren felnőtt  nemzedék. 

* i 
• 

A Romániái Gr-fisai  Munkátok SÍ ü vetsegének évi 
jelentése került n kezembe. A bi-tSsieriő, a nyomda 
ipar szervezett mucká&sAgásak tevökonuóga a közös-
S-g érdekében. Sslnte martéi értetódik ez, hogy a 
nyomtatott betűvel foglal»  otn munkásnak, első keit 
legyen a szervezésben is. Ae is. Példát musthat min-
denfelé,  bogyun kell áldozatos tehervl^eléSEel iömürülnt 
egymás segítségére, miképpen lőhet ki á*áaia>an nehéz 
•sageket átiábalnl as összese^ öntudatos egybefogásá-
val. — Ma, amikor közöttünk annyira meglazultak az 
öafentartáa  á'dozatáaak köti; eaaógei, amikor a ktpe-
flaetéstői  minden t«hörvl?el> ilc o ^ n nehezen értik 
meg ez emberek a fenunia<  ndáa pwancs.rit, akkor 
t-liönösen tatu ai ieh*t a gr-,;; hí umi«á>ok ez r̂vpzaii 
Méből. — C'afe  egy pir adjto'. irujk ids, esnek a 

pjldiS Bzervp.Britnek ów'.íbói. E^y c., omdíti muaká 
hetenként 100 lejen Mlil Bdó»i« egyseü ötének. As 
áldozata havonként 400 —500 lej. A szövetségnek 2400 
tagja van. A hátrálóLi kimu >tázb̂ n számottevő öűssa-
gek alig saerepolnek. Mindenéi rendesen fizeti  az igazán 
szájától megvont hatamaa tagdijakoi. Ae 1937 evb^n 
a szervezet betegB«góly, muofcaEéikUii  s«ge y és rok-
zantsegóiy címen 3 mlíiió 161 ezer 354 2t<jt Űsetett ki 
a tagjainak. A tagok nagy resae már ötszáztól eaertn 
felüli  heteket fizetett  Kist ámítható könnyen, hogy a 
munkások tekintélyes része már százezer lejes Áldo-
zatot hozott a szervezoti óiét nsgy eszméje nek és elő-
nyeinek. Óriáai jelentőségű dolgok esek. Csodaszámba 
menő adatok a ml viszonyeink számára, ahol egyre 
inkább klpuutnl a telkekből az áldozatosságuak olyan 
entudatos vallatása, amilyenre a nyomdai munkáéo 
példát adnak minden kUEdelem ráazáre. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A belügyminiszter  vette át a közoktatási 

tárcát.  A román minisztertanács junius 22-ón tudo-
másul vette azt a királyi dekrétumot, amelynok értel-
meben a közoktatásügyi tárcát ideiglenesen Armând 
Calinescu belügy miniszter ve»l át, Coian ptitpük eddigi 
Ideiglenes közoktatási és kultuszminisztertől. 

Nyolc  órai munkaidő  a magánvállalatok  tiszt-
viselőinek.  Rílea munkaügyi miniszter nagyfontosságú 
törvényjavaslatot terjesztett be, amely napi 8 lilctve 
heti 48 ólában áiiapitja meg a magánvállalatok irodai 
alkalmazottainak munkaidejét. 

Állami  főellenőrők.  Uj testület létesült. II. Károly 
román király kifejezett  kívánságára megalakult a péna-
ügyek legfőbb  ellenőrzései végző teBtület, ameiynok 
hát tagja moBt meguezdte müködéBét. Az állami fő-
ellenőrök testülete tisztelgett a pátriárka miniszter-
elnök elótt, aki basaédében rámutatott arra a köteles-
ségre, amelyet elvár tőlük a tisztesség uralmának biz-
tosítása. A közpénzek kezelésében tiszteasóget kell 
blstffslt»"1  éB erre aa nj testületre aa a hivatás vár, 
hogy keresstttl vigye eat a nagy munkát. 

A brasovi magyar-nap. Brassó magyarsága 
iunlna hó 19-én tartotta meg a hagyományos magyar 
napot. A Braasóban áió magyarság felekeaeteinek  reu-
deséBében találkozik évenként egyiser. A különböző 
magyar felekesetek  nagyszerűen megférnek  egymás 
meuett, n más nemzetiségek közé ekeit magyarok 
egyre Jobban átérsik az öasaefogás  szükségét és ennek 
tulajdonítható, hogy esévben buastzjr ember tömsg-
felvonulása  ünnepelte Brassóban a magyar iskolák 
•apját. A brassói magyarság_ élete példa lehet a szét-
hnnó, egymást annyira gyftlölö  magyarság uámára. 

A szövetkezetek kiállítása. 
A szövetkezetek lolozavárl „uniója" elhatározta, 

hogy •» kerületéhez tartósé szövetkesetek bevonásával 
nagyobb szabású kiállítást rend9a. Ennek ţorân a nagy-
közöaság Bzólea tájékozódást nyer a kisebbségi magyar 
szövetkezetek fejlődéséről. 

Vármegyénk Baövetkeaetel la meghívást kaptak .-
vegyenok minél nagyobb számban, minél nagyobb 
anyaggal részt a kiá litáson. A .Csik' ezó*4tkeaet 
vezetősége eihatároz -a, bogy ugy as általános, mint 
az erdőgazdaságát méltóan fogja  képviseltetni a ki-
állításon. 

A rendelkezésre álló időt a lehető legjobban 
b»szoá(ta ki a szövetkezet vezetősége B ssaksserüen 
iéczülí fel  e.'ső nagy?z*básu kiállításra. Bevezetett 
üzletágai termékei melleit a CBlkl népművészetet ls 
be akarta és be is fogja  mutatni. Aa általános gasda-
aágl és erdőgazdasági téren elért eredmények mellett 
Erdély közönsége ott fogja  látni aat a sokszínű, mély 
és szétrombolhatatlan gyökerekkel rendelkező külön-
leges szakoly nópmüvászetet is, amit vármegyénk oly 
móltón képvisel. 

Kiválogatott, nagyhírű anyaggal menWa. Claji 
(kolozsvári) kiállításra a .Csik" Bzövütk«&*B ftzzaUa. 
eibatárofitesal,  hogy nz ortókes, nagy lehetőségeket 
nyújtó csiki székely háziipar megszervezésére lehető-
séget nyújt, AS eslránynan folytatott  beszilgetésekbói 
egeszen nagyvonalú és helyes tervet ismertünk meg< 

A szövetkezet vezetősége látja, hogy megfelelő 
crköicíi es anyagi tőke támogatás nélkül niuca tgyaé-
ges és haiadó irányú népmüvésaeL Hozsáórtó kézbe 
kell juttatni a vezetést, us^zsfogni,  céltudatosan irá-
nyítani a munkát s az Így elért eredményt szakszerűen, 
*z egyre jobban burjánzó és egyre jobban üsleteskedó 
kösvetités kikapcsolásával értékesíteni. 

Hélyes és jó ez elképzelés, különösen ha figye-
iombe vesszük, hogy a par héten belől felállítandó 
nepmüvéizítl szakotz'.ály vezetőjének Nagy Imre festó-
müveizt köri f  íl a Bzóvetkeset vesetóaége. Azt as em-
ber', f'rb?CBúihst<vd.'n  muakát végBett ezeu a tarén. 
Tózoiete-ibn ismeri a megoldásra váró feladatokat  es 
meg is fogja  valósítani. Nagy felkészültséggel  rendű-
seaó, a kerdésoket tökeietusen ismerő s fajtáját  veg-
telonttl Bzarotő müvéss Irányltáaa mellett feibecsiithe-
tetien ertekea  munkát lehat vógesni ezen a téren. 

A „Csik" BBÖvetkeset kiállitásl anyaggal meg-
rakott teher gépkocsija pénteken reggel hagyta el a 
város teraletót. Sitaaké Ziitán ügyvezetővel aa élen 
cégy uriiaoy végzi a kolozsvári kialiitáa mu:kiit. Az 
odaszállított anyug, moiyuek r.tssletes ismertetésere 
jövő BBámuokban visszatérünk, nagy sikert fog  bisto-
Bitani a cüikl Baövatksẑ tnek. 

T u r i s t a s á g . 
Aa E. K. E. oalkl osztályának közleményei. 

1. Az Erdélyi Kárpát Egyesület (E K. E.) c'ajl (koloza-
várl) központja juliUB hó 23 t i l , 31-lg tárté nagy székelyföldi 
turista-kirándulást rendez aatóbasszal. Ez alkalommal oeveze-
tosabb caikl fürdőinket  éa kiránduló helyeinket la felkeresik. 
Odorheln (Udvaihely) faléi  jőve a Harglta-lOrdót, városunkat, 
Somlyót, Zsögödöt, Tnanádtflrdót,  Szent Anna tavát a végül az 
Egyeakividékét a a Gyilkos tavat látogatják meg. Szükséges 
éa örvendetes lenne, ha a oalkl területeken áthaladó éa tartóz-
kodó kirándulóinkat a cslkl turisták kalló számban fogadnák 
és egy-egy kirándiló helyre el 1a kísérnék. 

2. As E. K. E. központja angueztus hó 15 tél kezdédőleg 
8 napos kirándulást rendez a Magaa-Tátrába, Csehszlovákiába. 
A tarának vasúti, háláat éa élelmezési költségei oaak 3000 lej 
lesz. A kedvezméoyea kisantant tárlata útlevél beszerzésére 
250 lej küldendó joltus hó 10-lg. 

3. A Ta-ga-Mareţ (marosvásárhelyi) kiránduló osoport 
folyó  hó 27-én érkeznek városunkban, itt éjazakázlk és a Szent 
Anna tóhoz megy. 

4. Július hó 12—13-án az Egyeskóhöz éa a gyargyó-
tekerópataki Sugó-barlanghoz kirándulást rendez a oslki osztály, 
ahol szakszeiü barlangkutatást végozngk olujl tanárok. 

5 Sok helyréi Írtak, hogy nyaralni szereinének Csíksze-
redán a ezért kérjük azokat, akiknek kiadó bútorozott szobájuk 
van a esetleg étkezést is adnának a vároa vagy a városhoz 
közelfekvó  részeken, jelentsék azt be egyesületünknél, az árak 
megjelölésével. 

6. Magjelent a Saépmlvea-Céh kiadásában Dr. Tavaazy 
Sándo reform,  h. püspöknek, aa E. K. E. jelenlegi elnökének: 
„Erdélyi Tetők" olmü 184 oldal terjedelmű éa 37 képpel Illuszt-
rált szépirodalmi tárlata könyve. A könyv ára 100 te), EKE. 
tagoknak 75 lej. A pénz elóre fizetandó.  J dlentkezéat határidő 
juBua 10. 

A fenti  6 pontra vonatkozó részletek megtudhatók a 
Dürr-féle  üzletben a ugyanott történik • jelentkezés la. 

Aa KKE oalkl oaatálya vaaetősége. 

Mercurea Ciuc (Csíkszeredában), Bdul Rsgele 
Ferdinánd 37. számú épületes belsőség;, 
jégpincével és osOrrel eladó. Felvilá-
gosítást ad Nagy Qa'aczi János nyug. tanító, 
Mercurea-Ciuc. 2-3 

Egy ügyes űu tanulónak  felvitetik  Nuridsáay 
Márton  üzletiben,  Merourea-Ciuo.  2—a 
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A n e m z e t n e v e l é s ü g y l minisztérium az 
eeész nemzetet a honvédelem szolgá-8 latéba állitja. 

Bncuresti, Janim 22. 
A különböző államok katonai vontéit nj abban 

ocvetlon kérdés foglalkoztatja,  a felfegyverzett  nemset 
problémája. Bs az nj formula  eBetleges fegyveres  össze-
csapás esetén súlyos és komoly jelentőséget nyer, 
éppen ezért az Ilyen Irányú sservezkedést Idejében kell 
végrehajtani, bogy váratlan események ne találjanak 
készületlenül. u w x X i 

A felfegyverzett  nemset problémáját a nemzet-
közi viszonyok feszült  légköre vetette fel,  amely kü-
zzöbönáüóoak láttatja a veszedelmet. 

Eüben a rendkívül fontos  kérdésben ozszágunk 
hadaerogénok vezetői számtalanszor világosan meg-
jelölték álláspontjukat. 

A nemzeti hadsereg óz a felfegyverzett 
nemzet. 

A nemzeti hadsereg és a felfegyverzett  nemzet 
kél különböző fogalom,  de a kettő összefügg  egymás 
sal. Mindkettő külön külön kívánság éa torakvós. Egyes 
országok Inkább caak az előbbi, mások az utóbbi SEÜk-
Bégességét hangoztatják és a felfegyverzett  nemzet 
problémáját az illető állam keretében Javasolják meg-
oldani. A nemzeti hadsereget a katonai fagyelem  é* 
katonai nevelés, a felfegyverzett  nemz itet pjdlg a 
nemzeti neveiée jellemzi. 

Egyéni érdekeinket as általános érdekek alá kell 
helyeznünk. A hazáért és a trónért való áldoaatos kö-
telességet — ami a katonai nevelés alapja — a had-
seregtől a nemzetig kell ssélesitenl. — Esek azok a 
premisszák, amelyekből hadseregünk vezetői kiindulnak. 

Hadseregünk egyik hadáaza. Dumitru Vrajitoru 
tábornok szerint „a katona állampolgárok számát a 
lakósságl lélekszámig kell kibővíteni". Ilyen elvek 
szerint kell nevelni aa Ifjúságot  éB ezt a nevelői mun-
kát a polgári és katonai nevelőknek kell elvégesnlök 

Oh. Argeaeana tábornok 
nemaetneveléafigyl  mlnlaater 

A polgári  hazafias  neveiée. 
As erkölcsi nevelés a király, a zászló, as önmeg-

tagadás, as áldosnthozatal éa a vezetők iránti Bzeretet 
fogalmát  kell magában foglalja.  Ist nyílik tér a polgári 
nevelőknek. 

As uj nevelői tevékenység munkásai kéz-késben 
azon Igyekeznek, bogy a po'gárság életszínvonalát, 
elsősorban pedig a falusi  elem életszínvonalát emeljék. 
Itt találkozik a katonai előképzÓBök, strajerek és a 
királyi hadsereg tagja'oa'ţ tevékenysége. 

Ilyen Irányban mu;kálkcdik a nemzetne velésügyl 
minlsstérium, amelynek egyik legkiválóbb vezetője 
hadseregünk egyik legértékesebb tagja Argeseanu tá-
bornok, az a katona, aki Idejábsn lerótta a maga áldo-
zatát aa országért éa hazáért. — Ae ő veaetéao alatt 
vesetl, irányítja és fegyelmezi  a felfegyverzett  nemzet 
megszervezéséért folyó  tevékenységet es a mintea-
térlum. 

C S I K I L A P O K 

F I G Y E L E M 1 
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni? 

mert caak rendea fejjel  lehet 
szép, rendes fejet  osak 

Garantált biztos siker. 
A nagyérdemű hölgyközönlég szíves tudomására hozom, 
hogy a nagy anyigl áldozatok árán, sikerlllt külföldi41 
a világhírű WELLA (DADBBWBLLBN) örökhullá-
mosltó gépgyártól az 1838-aa típusa, legújabb gyárt-
mányú, külső óa belső 0 Voltoa füttóteateket  besze-
reznem. — Ezen gép nem téveszthető össze más ha-
sonló navfi  belföldi  Vella gépekkel. — Az eredeti 

Wella Danerwelle öröUinllámositó i£é.p 
ujabb Bakaresti éa Párizsi fűdrása-versenyen,  mlot 
• Upoael ie bodapeatl minta vásárokon elaő díjjal lett 
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemtl hölgy-
közönséget, szintén sikerült nekem eredeti kQlföldl  örök 
buUámoalttó olajakat beazáloznem a ml amonlák hoará-
adása nélkül lesz az örökhullám elkéaaltve. Az örök-
hullám tartósságáért és a hajnak az eredeti színe és 
selymeasége megtartásáért 8 havi Írásbeli garanolát adok. 

1938 május24-től, 1938 jullus 24 ig 
oiosó honapo t rendeztem, 

hogy a nagyérdemű hölgyközönségnek módjában álljon 
a hirdetésem és munkám valódiaágáról meggyőződnie. 
Szlvea pártfogásukat  kérve a nagyérdemű hölgyközön-

ségnek, maradok teljea tisztelettel: 
Bartha Géza, »O o r s o" -fodrászat 
Oaikmegye egyedüli WeUa-góptulajdonosa, M. Cluo. 
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hegységben, a mócvld/ksn 58 km. uj utat építenek 
60 millió lfj  költséggel. As uj utak nagybai 
járainak n mócvldVnr eazdaságl életének és Jó'ftinek 
fellendítéséhez,  ami őfelsége  Károly király egyik S l e . 
mélyes kívánsága. B isarablabap, ahol aa ntak aitüt̂ . 

MiUlos nyeremények: özöne az Auróránál. 
Az aliami osztály-sorfáiéi;  folyó  hó 15-ifőLuzisa 

ismét szerencsét hozott Csikoa*. A kétmlluo lej »s n ^ y 
nyercmenyt az 55442 Bzáiru torejegy nyárt», meiynez 
lui&jdonosa egy danfaivi  saokely embor, akinek nevót 
aroaban a kö.elos diszkréció mtatt nem közölhetjük. 
Ezt a sorsjegyet a kolozsvári Auróra eorejtgy-főeiáru-
aitó (K-reBkeddmi hitelbank R T ) kolUütaiájaból, i z 
Auróra cdlkl meghízottjától vásnrona a boldog nyerő 
Nem volt h 'á iavaló a várakezw, a sorajegyra spórolt 
pénz meghozta a z \ t i m ö c j é t B »r minden Bzekely horn-
-)eg;et vitsnrolfia  t z asnyi b;>jt és iz .moruíágot o to t c 
ital halyttt. Mannyi portán megelégedeti jó let váltaná 
fel  a gondterhea napokat. 

N m mulaszthatjuk el megooiliter.i, hogy most is 
az Auróra kol e i tu rá j iban levő sorsjegy cv;-vto a h t-
miliio lej-e fóayeríményt  is cspedljr » 14591 íz'tmaiHl, 
u^yacca k ez Aurcra-tol l i u r ü i t 54947 t z . m u aorB-
jegy ry r r t egymillió l«jt, valamint saárntaian 100000 
ifcla,  70 000 lela, 20.000 leía és kisebb nyeremények-
hez jutottak ez Aurora Borpjjgyek. 

Azt mondják mindenhez szerencse kell. Ugy lát-
szik as Auróra birtokában van a Bzereccaánez, mert 
es évben már másodszor örvendeztette meg játékosait 
a hatmlilióB főnyereménnyel,  valamint számtalan más 
nagy és kis nyereménnyel. Érdemes tehát sorsjegyet 
vásárolni, mart ne felejisük  e l : csak ez nyerhet, kinek 
sorsjegye van. 

Aa Au'óra sorsjegyek kaphatók : 
M.-  Ciuo— Ctikezeredán:  Takács  Lajos bőrüzletében, 
Cárta—Karozfalván  : Bara Ágoston kereskedőnél. 

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

1322—1938 Belga kereskedelmi cégek össze-
köttetésbe óhajtanak lépni romániai kereskedelmi cé-
gekkel; érdeklődőknek betekintésre rendelkezésre áll 
a hivatalos órák alatt a névjegyzék. 

1831—1938 A Sibiu (íagyszebenl) VI. áruminta-
vásár es évben jnlius 20 tói auguutul 10-lg tart, rész-
letes felvilágosítást  ad a vásár Igazgatósága, Slbin, 
úgyszintén kiállítást ÓB vásárt tartanak Satu Mare 
(Saatmáron) folyó  év juliua 10 tői augusztus 7 lg. 

1367, 1368—1938. A Murea (maron) megyei Pre-
fsktura  f.  év junius 30 án árlejtést tart 50 vagon tűzifa 
beszerzésére, valamint 27 vagon fának  a felvágására 
és elhelyezésére. Hrdetmény a kamara hirdető táblá-
ján megtekinthető 

1422-1938 Kiskereskedők éa kisiparosok firyel-
mét felhívjuk,  bogy a 200 lej tex* forfetara  befisetéae 
junlua hó 30-lg essköaölhető, büntetés nélkül a jelzett 
Időig lehet flietnl. 

Asztalosok, koosigyártók, kerékgyártók 
KArisfadeszkák  és kőrisfa-anyagok 
eladók. Mercnree-Cluc, Strada I C. Bratianu 
80. szám alatt 3_6 

ban BlralmaB állapotban voltak, most 1939 juliusái. 
128 km. modern utat fognak  építeni 167 mii io J 
értékben. Híson'ók^ppsn Maramnresben Is javítják a> 
utakat B n helyi szükségletnek megfelelően  több Di 
utat ia építenek. 

Ohelmegaanu miniszter nagyarányú tervei Románia 
úthálózatának  megjavítására  ós fejlesztésére. 

(Bucureşti, junius 20.) Kétségtelen, hogy a köz-
utak 08 általában a közlekedési utak jó állapota köz-
vetlen kihatással van a gazdasági fejlődésre  és műve-
lődési állapotokra. Minél több ós mlnel tökéletesebb 
utjai vannak egy államnak, annál mű'eltebb és gtz 
daságllag fejlettebb  az orsaâg. Rimániában a volt 
politikai pár ok Igyekeztek is kihasználni eat a tényt 
és ígéreteik kezitt mlcdg ott szerepelt az utak ujra-
javltása és modernebbé tétele, mert egyre inkább 
érezhetővé vált minél nagyobb éa tökéletesebb útháló-
zat kiépítése. As egyes tartományok jóléte 1B SS Mák-
tól függ  éa igy i'rthotő, ha az ország mindon egyes 
kormáryváltozáskor a küzekcdésügyl mioiasterlől re-
mélte tz utak javitásának és modernebbé tételének 
megkezdését. 

Biztató kezdet. 
Il i eddig «zonkan csak Ígéretek és üres Bzavak 

hangzottak el, Ghelmegeanu küzlekedésügyl mlnlaater 
mnnkéja uj fejetetet  jelent. A miniszter a rádió mikro-
fonja  előtt közölte munkatervét és utasításait. Harso 
náaás nélkül a valóban alkotó ember nyugodt fzuai-
val Ismertette több évre elkészített tervét. Mint mondta, 
Románia úthálózata száznyolcezír kllóméter ée aa 
országutakat, megyei utakat ÓB köraégl utakat felölelő 
hálózat egyszerre történő megjavítására gondolni sem 
lehet. A rendelkezésre álló alapok hiányában minden 
évben a legsür^óaibb munkálatokat késsltik el előbb 
de néhány éven belül valamennyi ut megjavítására 
tor kerül. 8 1 

Aa egész orsiigbsn meg-
kezdődött a mnnka. 

A legsürgősebb munkálatokat már ia megkezdték 
u ország legkülömböaőbb réssébea. Igy as Apuseni 

Cbalmegeanu, közlekedésügyi mlnlaater 

1300 km. uj oraztgut. 
Ugyancsak ebben tz évban 1300 kn. nj or̂ zij-

Utat épitnaak, ami körülbelül tUedrá^ee az ös;z»s 
oraaágntcknsb. A muskála'okst bituman a^afiiit  ii vég-
zik és egy ki:ű oési.-r ai iegíecnibb 500 ezer iHjb, 
kerül. Erre 8 célra a költségvetésben 500 tuiMó eji 
irányoztak e'ő. Aeon*iv91 113 mriió lejt fordi  - ci; 
as u'ak kftrh»ctzrtási  c^ jaiw. g<»p»k RaeMsá.Tiok w 
«szkö/ök ?-taár.ására, îiiiuiâo üb ut̂ k k&rbantirtnijr» 
eiu'.án Bstgyobb goadot forditanaV.  H igy meggybr*!-
sák az 6ddigl clj irásí , megrövidit^t'ék ne u'- ,-R! 
sc.pc-ol-5'o^ áUsmi rundsléBiík eddig olőírt ld«jés. Ez.-n-
«ul oyoicvinh.^ronn nap helyett c?ak hujzocbcí ujp 
sziikBégHS a msgrend-J'.iíflnz, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Felvetői! vizsgák a helybeli rcm tat. 

főgimnáziumban  A hoiyoeii róm. Sra hollV u-. f''  m-
naziumban íuniu? bó 21-sn tartottak meg Spiru Tudj: 
á lbmi gimjAziumi igezgotó elnökibe mellett nz í.i-é 
OJzSHíyba vuló felvételi  vlzsgaitat. Viísgéra jileniLt leit 
28 növeedák. E buíoii hat tsnu ó. Az elert leg,obb 
osztályzat 8 20 volt. 

— OKleveies gaEdik taUlkosója Ciujon. 
A ko ozavári (ţaid'.Nâgi iaaintízsiben éa akod'm'ita 
vég?;:ti oklevoles gazdák c ujon folyó  évi sztpiuu b.-r 
hi 3 án, Bzombaton ta'álkosót r^ndsznek. A talá'.kaaú 
rend zil meghívják vendégül a találkozóra a más gaz-
dasági akadémiákon és régi taoletézetekbeu vegüsn 
okleveles gazdákat ÍB ós ezúton kérik fel  az b-szes 
érdekelteket, hogy részvételi szándékukat pon.oa cixii; 
megjelölésévé] szíveskedjenek Török Báilnt E. G E. 
Igazgató Cluj, Strada A. Muresan 10 címre bsjeler.tcn:. 

— A kie érettségiken ötven szazalékos 
bukás van. A helybeli róm. kaih. főgímnátlum ŝn 
juaim hó 24 ón fejeződtek  be a kis érettsé;l vusgsi 
Spiru Tudor állami gimnáziumi Igazgató, mioiízteii 
biztos elnöklete mellett. Viasgára jelentkezett 25 tanuló 
Eaek közül egy az Írásbeli u;án visszalépett, m'g a 
a szóbeli vizsgákon 12 tanú ó elbukott. 

— Idegen állampolgárokat foglalkoztito 
vállalatok figyelmebe.  A muok-tUgyi minÍJZMium 
1938 március 29-*n magjelent 1350 bí. rmdiititör V 
venye az alkalmaztatácb tn lévő idxgeu âllampa'ţ̂ roK' 
Után a kövstkeiíő uj taxikat állepitja meg, 1938 ápri-
lis 1 tői beámltva 1938 d*c*mber 31-lg. I. kat^gor.s. 
A fcisőbb  műszaki beosztásban dolgosé tisz.vise:ó< 
7500 lej. II. kategória. As alsóbbfoku  bao-wtáaban leró 
műszaki személyzet 3750 lej. III. kategória. A képa-
siiett muikások utáa 1500 lej. IV. sategjria A aem 
kúpeMtett munkások utan 750 lej. — Azot ss uíĵ en 
Állampolgárok, akiknek a tartóstodásl engedaijui; u' m 
1938 december 31-lg tart, hansm más bataridó^un va 
megállapítva, azok április 1-től számitta a következó 
tex-ikat fizetik:  I. kategória, havi 840 lej. II ka'.agori*. 
havi 420 lej. III. kategória havla 170 lej. IV. kstegoil.-', 
havi 90 Inj. 

— Oasdaközónaég figyelmébe.  „V1T0L" D 
vitamin tartalmú takarmánvsó kapható a «Csík* 
daságl BBÖvetkeset „Consum* osztályánál. 

.Cilk" Gjzdaaágl Ssövetkeset. 
— Viaagák a madarasi Iskolákban. Miután 

a madarast fjlekeaeti  Iskolának a nyilvánossági jog<»< 
megvonták, emiatt a tanulókat esévbenas állami iskola 
vizsgáztatta le Suteu Izidor s. tanfelügyoló  elnöklete 
mellett. 

— Nyári tanfolyamok  a tanítók ssámara. 
Cslkvármegyéből 10—12 felekezeti  tanítót kü denjk 
S^llBtyére, as ott megtartandó nyári tanfolyamra. 

— Gheorghenl (Gyergyóaaentmlklóson) junius 2 5 -
jullus 10 köaött szinten tanfolyamot  tartanak a székely-
földi  tanítóság réssére, amelven C:uc (Caii), OJorbeiu 
(Udvarhely) éB TrelBcaune (Hiromszék) varmegyékből 
80 30 állami tanító és három cslkl felekeseti  tanító is 
részt vess. A tanfolyam  Ingyenes. 

— Kiraboltak. Bíró Pál Racul (caikrákosi) lakós 
jelentést tett a csendőrségen, hogy a lakásába betörtek 
és négyezer lej pénzét elrabolták. 
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C S I K I L A P O k oliaL 

Az E. G. E. napja. 
. e m Coroncan megtartott gard«D.;poo Dr. 
Pál fz  EGK. elnöke Általános flţyelem  kcz'pette 

S z l 9 u fel  Nagy jelentőségű beBzéde során többek 
Ö t t az alábbiak»* mondotta: 

A mazrsr gazda első szava aa Istené. Temp'om-
V adtUk B Istennek áldását kérjük munkánkra. 

®. .„ Vl sem tudjuk képzelni, hogy ennek milyen S jrlen^ge e^é-z életünkbe. Megilletődve 
m' bogy catk áldozattal tudunk dolgozni. íl0Sr''' " e g á , B •®*éken.yságcmb»n különös 

Í' N BB A'áratnak, msrt c?ak ethor ludjui 
W " . . . ....„„iluirna ItplőkFnrRRéffttntffet.  Ryv nom*r& -s.íkm tárgyilagos Itelőkf'pcBségünbet.  E<y percre 

eibinntm és elhitetnem szí, hogy muikátk 
sf"L  m4 r elérkeztünk aa egésa lóc-ytghee éa töfcóle-
•«form  k'ioz Még nagyon sok tenni valónk van, 

"<rete?«t dolgoznunk, hogy a c41t a maga való 
™»ffe»n  elrrjük. A további munkához azonban az 
öâ k biatlmsa iivül a legteljesebb Bzolgálatra van 
jílíkség-

a â dsgy^i^ken a második Rzavunk az Iítnn 
a kirs'y*. Óf.-laége,  a király állandó éber fljye-

I J
m,: fl/y/11  a mezőgf  zdasági társadalom életét, 

ö un* mugnyi'attozásalt éa különös Bulyt helyez arra, 
hojvse orfzig  legnagyobb termelő rétegének életker-
etei KegoidáBt nyerjenek. A ml kötelességünk as 
s'kotó munka, a bccaOlet és a tisztesség jegyében. 
VvuiŢodtan állíthatom, hogy a megyer gazdatársadalom 
'BZ or?rá« egyik legértékesebb társadalmi rétege, amely 

'elismerést óa tiszteletet érdemel. Az a szent meg-
róiódéscm és bitem, hogy a magyar gfzdák  áital 
képviselt szellemet, akaratot és munkát aa uralkodó 
mezlătta és mog fogja  ismerni éB ennek következtében 
h orífár  kormánysata megértő álláBponlra kell, hogy 
helyezkedjék. 

A tovRbbiak Eorán ez EGE. elnöke rendkívül 
B9gy horderejű bejelentést tett: 

— Nap-nap után tanul vagyunk a gazdatábor 
^sr.podasáaak. E*yre több megoldatlan probléma 
t rul ehet. A vezetőségnek prdig legelemibb köiel̂ s-
Béga, hogy annak a tömegnek, Bmely a bizalmát bírja, 
podeik isesére, szolgálatára átijon. Bokán mondhatnak, 
hogy még nem teljesítettük az ÖBEZJB ránk b'zott foi-
nd itotst. A kritika helyes. Bűnek teljes mórtékben 
tntaaösn vagyunk és tudatában vagyok. Kl kell azon-
bsn je;îrtfn'Ei  itt, a magysr nemzettársadalom gyö-
kerinél, a* ó i rögöket megtartó, viharedzett gazda-
testvéreim előtt, bogy a további munkát és a felada-
tó!: m?go d**át cask ugy lehet megoldani, ha bírom 
te:j?B bualxu'i&t. Egy percig sem tudnám a íruskái 
foyta'.ni és egy pillanatig sem tudnék azon a beiyen 
áiiani, mely számomra nem köséletl tlsatsóget, disst, 
hanem csak magyar kölelesattaéget éB szolgá-
latot jelent, ha nem bírnám gazdatestvéreim blaalmát 
ég nem mordhatnám azt, hogy n gazdatestvéreim nevé-
ben beszélek, minden vonalon aa ő érdekeiket kép 
viselem. A bizalom tehát kötelezettséggel jár, amit 
vállald kell I 

UareBmegye egyik vidékének nagy gaadatalálko-
Eojsc, amelyen a gazdakörök képviseletei az ösaaeB-
săţet jelentik, meg kell mondanom, hogy aa illetékes 
téay z6k felszólítására  Írásba foglaltam  és memoran-
dumban e:őterjeB2tettem valamennyi jogoB követeié 
Beinket és sérelmeinket. Tettem est abban a tudatban, 
bogy Transzilváoia történelmi földjén  blatoaitanl kell 
a msgyţr eatdstérsadalom aavartalan, békés életét és 
természfetö̂  fejlódáBl  lehetőségeit. Kérdem tehát gaida-
testTvrnm öi: jó uton járok-e, heiyesen cselekedtem 
(a tová-Q folytathatom  az érdekükben beindult akció-
hi? Szwltbatok-e legteljesebb bizalmukra ts ugy 
er z:í en ist jak, bogy cem cselekszem egyebet, mint 
ho(y igyek.-zim eleget tenni a magyar gazdatársada-
lom elótt vállalt kötelezettségemnek. 

Majd igy folytatta: 
— Kcszönöm az Ismételt bizalmat, mert ebben 

a *írdásben a gazdateBtvéreim hivatottak vólemenyt 
mccdsQl. R méljük ÓB blsfzilk, hogy megértéssel talál-
sozuck é-j megadják, továbbá biztosítják aa életűnk-
boü való jogunk maradéktalan gyakorlását. Mi a be-
cBuietea es tisztességes alkotó muok* elismerését kérjük. 
UJ ha nem találnánk meghallgatásra, amit nem akarok 
•ellétt-leaM, ki kell jelentenünk, bogy addig nem fogunk 
m e gn; u<cdnl s adddig kopogtatunk és dörömbölünk, 
amig egysser mégis CBak célt érünk és a magyar 
gaiaatárssdalom megkapja mlndaat, ami őt ssámsae-r i n": "kölcsl és anyagi helysete révén teljeB joggal 
megj.leti. 

É l e t . . . H a l á l . . . 
A hatalmas termésxet játékos forma  álmaiban kime-

rithetetleoül, szinte tékozlóau szórja, hajtja, űzi az élő testet, 
a titokzatosan telépitatt szerves anyagot elOre-hátra, 

ü o gy végül az örök olvaaztókohóban, mint valami divatját 
m u I t ^kszertörmeléket beolvassza. 

Mintha semmi azabálva, semmi rendszere nem lenne 
4 2 életnek. 

. M» itt, holnap ott jelenik meg a Kaszás a tekintet-
ü k ü l mindenre, kegyetlen törvényszerűséggel dönt alá en-

téged, flt  éa sok-sok reménységet 
Ami u n t á n következik, oaak köteleaaége a hátra-

maradottaknak. Külső azin, pompa, hullámzó embertömegek, 
™gy caak as egyszerű, szegényes fejkendő,  már igazán 
Butdagy. Végeredményben aeaunl máz nam követkasik. 

C y e r g y ó i t W t 
De mégis: 
— A Romániai Mépkisebbségi Ujságirószervezet mély 

fájdalommal  jelenti, hogy rendes tagja, szeretett kartársunk 
éa barátunk..., ennek vagy annak az njságnsk egyik leg-
tehetségü, tiszta lelkű és nagyreményekre jogosító tagját 
veszítette el... 

Ilyen és ezekhez hasonló közlemények látnak nap-
világot 

Dsida Jenő halálával a transzilvániai kisebbségi sajtó 
egyetemes, Őszinte feljajdolása  mélyen gondolkodóba ejtett 
mindnyájunkat, A részvét, embertársi szeretet, sorsközösség 
melegétfii  áthatva, de férfias  egyenességgel, sőt kegyetlen 
Őszinteséggel kell kiáltani Felétek, a szellem napszámosai 
felé:  Hogyan, miképpen éltek? Mit csináltok magatokkal? 
Mi módon bíráljátok az méua-t, — amiben az élet éa köl-
tészet csodálatoa együttese, ha a mindennapos küzdelmek 
ismétlődésével is — de alig harminc évetekkel fojtja  belé-
tek a halál? Mi az a mohóság, életszertelenség, ami oly 
gyorsan teazi a halál prédájává a teBt és lélek közös éltető 
anyagát ? 

Idegtépő élet? Küzdelem, harc a kenyérért? Felfelé 
törtetés és az ezzel járó megtorpanások, mellbelökések? 
Szétfoszlott  reménységek, illúziók s az sgész miut egy 
nagy Kálvária, ahol a kereszt csak nyomtatók váltaitokon ? 

Ez szörnyű igazság. 
De még nagyobb igazság az, hogy nem vigyáztok 

egészségetekre, nem törödtök velel 
A mindég füBtös  szerkesztőségi irodák agyon zakla-

tott légköre, ahol dolgoztok, amikor írásaitokban amugyis 
lelketek egy-egy darabkáját osztogassátok, ahonnan össze-
tört t e B t t e l , kitáradt idegekkel távoztok nap-nap után, vájjon 
nem volna-e jobb minden peroet pihenésre fordítani?  Gyó-
gyulni, uj és uj erfit  gyűjteni holnapra, hogy frissen,  egész-
ségesen kezdhetnétek azt a munkát, mely pénzt, jövedelmet, 
elismerést és dicsőséget jelent, de amelyben fürödni,  amit 
élvezni is kellene!... 

A Bennetek 615, túlzott bohémia késztet és visz 
apró-cseprO élvezetek vagy gyönyörök után, melyek éjszaká-
kat követelnek, tele hazugsággal, bűnös számitgatásokkal, 
méreg és bűnnel.-

Amit most elmondok, ezelőtt 2 évvel történt. Nem 
kegyelet sértés, csak az írói tájdalom lel-feltörO  érzése. 

Egyik irodalmi estén találkoztam Daida Jenővel, ahová 
meghívásra jött. Minden egyes versét, szavalatát orkánazerü 
taps kisérte. Boldog volt s mi mindannyian, akik körül-
veltük. Vacsora közben s utána külön élmény volt a vele 
való társalgás. Lebilincselő, kedves egyéniségével magaköré 
vonzott mindenkit. Nem tudom észrevette-e máB, vagy caak 
én láttam, hogy egyik cigarettát a másik után szivja. Ké-
sőbb aápadt lett, homlokán verejtékcseppek gyöngyöztek. 
Mellé ültem, feltűnés  nélkül lógtam meg formás,  parányi 
kezét, amel7 valósággal sütött és reszketett. Aggodalommal 
kértem, ne cigarettázzék, hiszen beteg, jöjjön és feküdjön 
le, én mellette maradok. 

Nem j ö t t Homlokát megtörölte, egy pohár vizet ivott 
s ugy látszott jobban érzi magát. 

A társaság ujjongva kérte, irjon egy verset a sza-
valja ÍB el. 

Befelé  mosolygott, én tiltakoztam. Majd unottan vette 
elO zsebkönyvét, melynek egyik tiszta lapjára ezt a szót 
i r ta : Ibiét.... 

Nem folytatta,  újból rosszul lett . . Erflszakkal  vittem 
ki a triss levegOre. Könyörögve kértem, vigyázzon magára. 
Le akartam fektetni  s vizes lepedőbe csavarni ezt a drága, 
törékeny kis embert. 

Szelíd, bársonyos szemével csak nézett s ezeket 
mondta: Az egész társaság közül egyetlenegy ember látja, 
hogy milyen beteg vagyok, a többiek kérnek, követelőznek, 
hallani akarnak saját mulattatáaukra... 

Aztán bementünk, JenO táncolni kezdett..igen, táncolni... 
Az asztalon hagyott tehér papírlap a rajta egy írott 

szó sötéten, szomorúan vádolt mindent, ami körülötte tör-
ténik és ami az élet... 

Daida JenO, a kiváló képességű, emelkedett szellemű 
költOnk, halálrafáradtan  is táncolt. Daoolt, kaoérkodott a 
halállal, ö , aki Eg és Föld között mindent,ami szép, a lel-
kében Őrzött, hogyan is hihette volna, hogy alig harminc 
évvel a halál karjaiba tánool? Vagy benne élt már akkor, 
hogy „élet, halál, egy a kettő... egy tó, melyen a reggel éa 
az este terem... s ha amit a balkezével viaszavett, O — a 
jobb kezéből ismét elnyerem..." 

Vagy hogy is érezte ? ...,Ó balga mind, ki halni fél, 
hiszen az anyatejnél édesebb a béke..." 

Fájdalmas megbékélés a sorssal, melyet osak a szív 
és lángész diosOithet igy. 

Halhatatlan müvei, maradandó közéleti szereplése, 
páratlan nyelvkéazséggel felölelt  sokoldalú munkássága, mint 
hatalmas tüzesóva világit, csak ö alszik, „kinek nincsen 
álmft*  a az „uj törvényszerű sors" pedig semmi más, mint 
szomorú, osendes megbékélés. 

Drága Dsida JenO, Te irtad: 
Pihenj le békén, 
sorsod tedd irgalmas kezekbe, 
rosszra ne gondolj, 
szivedbe a penge megáll rezegve... * 

* * 

Az asztalon hagyott fehér  papírlap s rajta egy írott 
szó osak tovább vádolt mindent, ami körülötte történt a én 
mélységes szomorúsággal Írtam folytatásként  hozzá, hogy: 
Halál— 

Caiby  Lajos. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V á k á r - ú i l e t . 

S P O R T . 
C. F,  R. Brasov — 8. 8. 0. Gbeorgbaai. 

2—1 (1—0). 
Szöglet  arány 28. 

Frledmarn játékveaető sípjelére igen nagy meleg-
ben Indul a játék, ami már az első percekben ered-
ményes. Az elindított labde igen aaép összjáték után 
Vadasdy I. beadásóból Zárugboz kerül, aki hajsaálnylra 
kapu foliS  ffj  jii. Kirúgás után pillanatok alatt jut a 
labda Wagner-hez, t kit Kovács elenged VlaBiu-hoz 
(átesik, aki mintegy 14 méterről védhetetlenül továbbit 
a jobb a'.só asrokba. Újra kezdés után a honi csapat 
arebbnél-szebb támadásokat vezet a vendég csapat 
kapuja ellen, de az eredményen nem tud változtatni. 
A második félidőben  a négy meleg miatt már jóval 
lanyhább, inkább durva já.ék folyik  sokáig eredmény 
céikü', mig nem egy neépen felépített  támadás során 
Jánosai erő^s lövését Rjlchenberger ki nem ejti, amit 
Vadasdy II. halóba kotor (1—1). Ezután Bokáig válta-
koeó mezőnyjáték folyik.  A 88-ik percben Fieisch-
mann eróss lövésével Baemban Bányai tehetetlen. (2:1) 

Qyergyó aokkal többat támadott, ami a 8 2 siög-
let arányból ls kitűnik. A honi csapatból a közvetlen 
védelmen kívül csak Zárug éB Jánoasl nyújtottak kielé-
gítőt, mig Vadasdl Laci egy pár Igen ssép labdát kül-
dött kapura. 

A játékveaető kisebb hibákat lessámltva jól ve-
zette a mérkőaéat. Ambrus. 

Tekéiö sport. 
Aa utóbbi Időben lanyhuló tekéző sportunk, ujabb 

lendülettel kezdte az Idényt. 
Mult vasárnap, a helyi . Venus" Cfr.  látta ven-

dégül, a Ciceu (madafalvi)  .G/r. Atelier'  és as „Ofa 
Toplita"  (maroshéviz)) csapatokat. 

A barátságos mérkőzés eredménye: 
, Venus Cfr."  — .Cfr.  Atelier•  (12-12 játékos) 

27 fa  a Venus Cfr.  javára, mig: 
„Ofa  Toplita'  — „Venus Cfr."  (12—12 játékos) 

összeállításban a „Venus Cfr."  aaenvedett veresóget 
14 fával. 

H*lyi CBapat játékosaink kívül Bzépen játszottak 
Imscs, Craisz, Bilogy Miklóa ÓB Tórök csapatkapitány. 
Azonban érezhető volt Ferencz István egyik legjobb 
játékos hiánya. 

A Mii LeáflyíiiSii záróiíiepelye. 
A Leánygimnázium folyO  évi junius 19 én tartotta 

rendes évzáró ünnepélyét. 
A zárda kis színházterme — ahol túlnyomó részt 

a Bzülók vettek részt — zsúfolásig  m-jgteli közönséggel. 
Éiek, szavalatok és aongorasaámokból összeállí-

tott kla mihor aa Imnul Rjgal éneklésével kezdődött, 
amit a zárda énekkara adott elő. A műsor minden 
egyes számát lelkes, ellBmerő tapssal jutalmazta a 
közönség. Különösen kedves volt a .Kiskutyám" cimtt 
tréfás  daljáték, melynek mind a négy saereplóje dicsé-
retet érdemel. 

A bucsuaó, melyet aa egyik negyedikea lány 
mondott s melyben az intézettől, n jó tanároktól és a 
mág ott maradt növendékektől búcsúzott, bizony, 
könnyeket csalt a szemekbe. 

Az „Egy kis félreértés"  cimtt tréfa  főaaereplői 
közül Miinási Erzsikét kell megemlítsem, aki meglepő 
Ügyesseggel ós rátermettséggel vitte a darabot. 

BafejezéBÜl  László Ignác fóesperea  szólott a vég-
zett óa távozni készülő ifjúsághoz.  Arra kérte Őxet 
szeressék, becsű jék meg drága szüleiket ós az ottbont, 
hol bölcsőjük ringott. A hit és erkölcsös élet legyen 
életük legszebb feladata,  tolytatáaakent annak a szel-
lemnek, meiyet a zárda falui  között tanultait. Ne fe-
ledjétek — mondotta beszéde során Lisaló Ignác fő-
esperes — bogy moat temetitek ast aa időt, amit aa 
életben többé aoba de Boha Bem fogtok  megtalálni éa 
azt as ifjúságot,  ami nem tér vlBsaa soha többé. 

László fóesperea  besaéde után, „Ballag már a 
vén diák*... hangjai mellett távoaott a közönség. 

Azonban, aki még ott maradt és figyelt,  sok ked-
ves mozzanatnak volt szemtanúja. 

Az öröm ÓB szomorúság ölelkezett egymással 
azon a hatalmas folyósékon,  melyek mint valami meg-
elevenedett virágoskert aaongtak. Itt pirosra sírt arcok, 
ott még könnyek csillognak... amott felrebb  két össze-
borult lélek, a máalk helyen pedig a Bseretet búcsúzik 
a drága jó NÖvértóL.. 

Aatán ciak csendeaebben, mindég csak csende-
sebben folyik  a kéaaülődéa. Szinte fáj  látni ea a hur-
colkodást, a aok nehés kosarak, ágyuemüek és pod-
gyássok emelését. 

Mintha csakugyan temettünk volna, temettük 
volna ast a fiatalságot,  ami többé soha, de sohasem 
tér viasza. Cs. 

H I R B K . 
— Hirtelen halálesetek. Vincea Alaxindru 

túlesel illetőségű, 60 éves kőmunkáa, aki a Voalobenl 
(vaalábi) „Via" kősányáb in dilgosott, összeesett és 
pillanatok alatt klsaenvedett. 

— Ugyancsak Ilyen tragikus hirtelenséggel halt 
meg Falber János famukás  aa .Ofa"  hodosa-i fUrésa-
telepén. 

— Lopás miatt egy hónap. Gábor Mária 
Gheorghenl (gyergyósaentmiklóai) lakós ellopott özv. 
Lttrlnea Antalnótól egy háráss kendőt. Egy hónapra 
Ítélték. 
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— A Braeov (braaaól) Ref.  FelsőkereBke-
dalml Iakola most megjflleot  Tájékoztatója  értékes 
és követendő tanicsokat ad a kisebbségi taníttató aatt-
léknek. Világosan rámutat arra, bogyan biztosíthatjuk 
ma leginkább gyermekeink jövőjét ÓB hogyan juttat 
hatjuk a legröfldabb  Idő alatt kenyérkeresetben. Minden 
IV-ik glmn. osstályt végsett tanuló szüleinek meg kell 
iBmetnle azokat a salnte páratlanul álló lehetőségeket, 
melyeket a kereskedelmi Iskola végsése nyújt és caak 
aBUtán döntenie fla  tovább taníttatása kérdésében. A 
kisebbségi életnek leginkább megfelelő  és blstos meg-
elhetÓBt nynjtó gyakorlati pályák eserfóle  lehetőségét 
még észre sem vette a magyarság, pedig ma ea az 
ervedüli ut, melyen haladhat és boldogulhat. 

Ifjuságunk  jövőjének Ilyen lráoyn biztosítását 
Biolgálja a Brassói Raf.  FelBŐkereBkedelml Iskola, mely 
modern, uj épületében vonzó otthont nyújt, de mesaae-
menő támogatásban 1B részesül a szegényebb sorsú 
tanulókat, amennyiben több teljesen ingyenes benn-
lakási  ée tandíjmentes  helyre hirdet  pályázatot. 

Érdeklődők kérjenek Tájékoztatót az Iskola Igas-
gatóságától. (Braşov, Calea Victoriei No. 7). 

— Tizennégy válási per egy napon. Junius 
21-én, kedden, egyetlen napon tizennégy válási kereset 
került tárgyalásra a helybeli törvénysséken. Valamikor 
világssensácló volt a válás. A mai ideges időket, a 
felzaklatott  ember megbomlott világát tekintve, már 
nem olyan ritkaságszámba menő esemény. A háborús 
eastend^k megkezdték a CBalád rombolást a ernuk a 
folyamatnak  még nincsen vége. A társedalom.pités 
legazentebb egyaégével, a családdal nagy baj van. 
Vége a nyugalmának. A kicserélt emberrel átcserélőd-
tek aaok as alapok ls, amelyen valamikor a gyermek 
kacagástól derűs család blstonsága épült. Ma olyan 
lett BZ egéss család építménye, mint as idők járása. 
Kissámltbatatlanul szeszélyes. Hiányzik belőle a béke-
Időknek aa a kiegyensúlyozott nyugalma, a kölcsönös 
tiszteletnek és megbecsülésnek aa elve, az össsehan-
goltaágnak a bókéje. As egész háaas életből kleBett a 
lélek. Két ember öaeseállásának próbálkozásává sillyed; 
a házasság szentsége, amely m&r elinduláskor magán 
viseli a válás minden kellékét. — A helybeli törveuy-
ssék szomorú napja tükörképe annak a társadalmunk-
nak, amelyből igazán klveBstek a család nyugalmának 
alapjai. 

— ítéletek tiltott műtétek miatt. ÖJV. Mik 
lós Jánosné Ciucanl ((Mikcsekefalv!)  bábaasszonyt hat 
hónapi foghásra  Ítélték, mert Fejér Annán halálos 
műtétet hajtott végre. 

— Iocze Annn caekefalvl  lakós ugyanezen bűn-
cselekményért egy hónapi fogbásbüntetéat  kapott. 

— ítéletek. Fridrich Jazman Tulghss (gyorgyó-
tölgyesl) korcsmárost egy hónrpra Itáiték aaért, mort 
Müller Mártonnak, aki három deci bort ivott a korcs-
májában ÓB 600 lejeaael fizetett,  187 lejjel kevesebbet 
adott vlBBsa. 

— Csibi Imrét nyo'c hónapra, Csibi Pá! Sándor 
Dltran (gyergyóditrói) lakósokat 1 hónapra Ítélték be-
töréses lopás miatt. 

— Gyűjtő Pál 61 ivás Sacmăriîn Kcdlkasentmár-
tonl) gazdának 1937 április 26 án a fla  adóaságában 
lefoglalták  két tehenét. Az időj gazda Igazának tuda-
tában semmiféle  kiigényléal keresetet nem indított, 
nem clfrásta  a dolgol, hanem a teheneit, amelyet vé-
leménye Bserlnt tévesen foglaltak  le, egyszerűen eladta. 
Emiatt eljárás Indult ellene éB egy hónapra Ítélték. 

— Sikkasatáa miatt letartóztatták. Inc?e 
József  Ghlmes (gylmeabükki) postamester hivatalában 
Nlcolau felügyelő  rovancsoiást végzett, amelynek során 
260 eser lej hiányt állapított meg. Iicaét letartóstatták. 

— Lopások. Gldck Mlhályné, özv. Köliő Jfts*ef-
né, Strul Saul ÓB Zipser Miksa Gaeorjhenl (?yergyó-
Bzentmiklósi) lakósok a rendőrségen füljeicntest  toliek 
Ismeretien tettesek ellen, akik lakásukat klfoasiották 
és 60—70 eser lej értékű holmit elloptak. 

— Jó tett helyébe jót várj. Van egy mon-
dás, amely ast állítja, hogy kölcaön ne adj senkinek, 
mert Baját pénseden ellenséget vásároltál magadaa'-i. 
Ijy volt es a követkeső véreB történet eaet-ben is. 
Uzabó Jakab Siculenl (madéfalvi)  iakóa bicskával tu yo-
san megsebesítette Saőca Béla nevű legénytáraát azért, 
mert ar, 100 líj kJlcaönadott pináét ea kö.csönadot 
deszkáit vlasaa kérni meréazolte. 

— A farsangi  maaakázáa szomorú vége, 
Piaesii-de-tuj (Kászonfeltizben)  történt még 1936 bae. 
A farsang  végen, a iegények mas; urának öltözve te 
mettsk a farsangot.  A vlgaágból csakhamar vareked â 
lett. A masskok bicskára kerekedtek, amelynek végr 
as lett, bogy Máthé JJzsef  legény a he'ysainen bele 
halt a kapott Bérűiéüébe. — Most folyt  le ennek a 
saomoru végű farsangnak  a ttrrényszéki főtárgyalása, 
amelyen a tanuk vallomásából az tűnt kl, hogy t> 
haláloB késssurást Bícze József  legény ad'.a. Ezért 
Bscaét egy évi foghásra,  2 ezer lej büntetésre és 6 ezer 
lej temetési költség megtérítésére Ítélték. 

— 46 erdAkihágáa. A helybeli bíróság a mult 
hét egyetlen napján erdóklhágásl ügyben 46 Ítéletet 
hosoti. A büntetések ÖBSsege 130 eser lej. 

— Egy esatendfi  közvagyon eltulajdonítása 
miatt. Veress Péter madarast gasda 1937 május 12 én 
16 dartb faragott  fát  é vitt a köz jég tulajdonát kepező 
fákból.  Emiatt egy eBstendel toghással büntették. 
. ~ A * Erdélyi Gazda 1939 évi naptára 
Aa B. G E 1939 évi Gasda Naptára aa előző évinéi 
is nagyobb terjedelemben, példányssámban, gazdagabb 
és változatosabb tartalommal jelenik meg. A naptár 
aaerkeaatőaége már ia munkához látott. A naptár már 
aa őnai folyamán  kéaaen leu. Bíőjegyaéseket elfogad 
a Naptár sserkeastéeége, Cmj, Btr. A. Mnreaaan 10. 

Méhészet. 
Propaganda éa valóság. 

A Calkl Lapok 23. azámában a Különfélék  rovat alatt 
„Jó mellékkeresetet biztosit a méhészet" elmen, az n n : 
.Ingyenes" méhészeti tanfolyamra  vonatkozó olyan felhlvte 
olvasható, melyből a lalkua azt hiheti, hogy a nektár osak 
amogy potyog az égből. Befektetés  nlnosen, munka la aligha 
van, hiszen az a kitétel szerepel „és kevés munkát Igényel . 

Anélkül, hogy a kifejezések  kereBztapaságát kutatnám. 
Jogosnak érzem magam az Igazságnak megfelelő  tények leszö-
gezésére. Tehetem ezt Inkább, mint bárki más; mer» köztudo-
más szerint, tagadhatatlanul nemosak vármegyénkben, hanem 
országunkban aem tett senki annyit a méhészeti kultura fel-
lendítéséért, mint én. Tanítottam szóval éa Írásban, faluról-
falu,  a vándorolva, akadályokat nem ismerve apostolkodtam 
éa tettem mindezt kizárólag a méhek misztikus oaodás világa 
Iránt érzett rajongó szeretetből, hiszen propagandámból állan-
dóan klkaposoltam az anyagi kérdést, sőt kimondottan osto-
roztam az undorító kapzsiságot mely sehogy sem egyeztethető 
össze a földkerekség  legszorgalmasabb teremtményeinek minta 
életével. Ha hivatkoztam la a méhvllág óriási hasznára, azt 
soha aem a méztermésben igyekeztem kimutatni, mit a méhes-
gazda szorgalmának jntalmtként kap, hanem abban a számok 
kai kl sem fejezheti  hatalmas értékben, mit a méhek a mező-
gazdaságban hajtanak a növényok megtermékenyítése által. 
Ezt különben tudnia kellene kivétel céikül minden embernek, 
akár van a méhekkel közelebbi kapCíoUtban, akár nlnos. 

Iliket a magam aktivitására Itt most leírtam, azt nem 
dl:sekvésből, helyes oslkl szóval élve bőosködésból tettem, 
hanem megvédendő magam ama vád e len: nem akarom tovább 
nevelni a méhtaitók táborát. 

Első sorban Is kijelentem, hogy nem félek  semmiféle 
konkurenolától és azt hiszem Bohasem leszek képesén annyit 
termelni, mit értékesíteni képtelen volnék. Másodsorban ma-
gam óhajtunám, hogy bár osak minél többen, erósebbek vol-
nánk és közös erővel vehetnők fel  a küzdelmet az undorító 
mézhamlsltás ellen. Pl. ezen évben köztudomás szerint az akác 
olfagyott  éa lám az akáoméz mégis megjelent a piacon. A meg-
késett tavasz miatt mézszüretről még beazélnl sem lehet, de 
aaért vígan fogy  a „mlere de Main". 

Tagadhatatlan, hogy azükség van tanfolyamokra,  de 
még Inkább jó szakkönyvek tanulmányozására; mert daoára, 
hogy a méhészet nagy tudást éa szakértelmet követel, semmi-
hez sem mernek hozzá fogni  az emberek olyan kontármódra, 
mint a mezőgazdaság ezen nagyon fontos  ágazatához. 

U. n. Intelligens, komoly nő mondta szemembe: „» mé-
hészetben tudásra szükség nlnos, munka Símml máa, mint 
befogni  a rajt és elszedni a méz.-t. Ök gondoskodnak maguk-
ról ls, rólunk ls". Mit mondjunk a Kilmüvelt emberekről, kik 
kapzsiságból könnyen beugranak a felelőtlen  propagandának, 
rövid Időn belül olveszitve befektetett  értékeiket éa csalódot-
tan „a nlnoB nekem azerenosém" védő szárnyal alá menekülve, 
ellenaégelvé válnak még a méhéletnek magának ls? 

Ha olyan nagyon Iövedelmező loglalkozás a méhéazet, 
miért nem üzl pl. a zsidóság, pedig KZ veleszületett és különös-
képpen kifejlesztett  érzékével mindenhez hozzáfog,  amelyből 
osak haaznot remélhet és a valóban jövedelmező foglalkozá-
soknál mlndentttt az élén halad? Ugy-e vármegyénkben n nos 
egyetlen egy zsidó méhész se? V»gy soraim olvasói közül 
találkozotc-e valaki zaldó méhesgazdaval 'í Sokat jártam, kel-
tem. országrészünk valamennyi számottevő méhészetét ismerem, 
de oaak két zaldó méhtartóval találkoztam. Egyikük aem mé-
hész ; mert mással kezelteti a bogarakat, azonban a méhállo-
mány védelmében mézkereskedelmet bonyolítani le a logklfo-
gáatalanabbul tud. 

A „kevés munkát Igénylő" k'-fejezést  a leghatározattab-
ban tagadom; mert az okszerű méhészet üzése igen ia állandó 
éa pedig l£en sok munkát »d. A méhész embernek ünnepe 
csak télen van, hordástalan Időben nem nyujtózkodh&tlk ked-
vére az ágyban, hanem mindenkit és minden foglalkozású 
egyént megelőzve, a naplolkelte már munkában keli üdvözölje. 
Ha azt mondja valaki: nem n^héz fizikai  munka és kedves 
foglalkozás  a méhészet, Igazat mond, de hogy kevéa munkát 
Igényel, oaak az a nagy tehitBégü hirea azakoktató mondhatja, 
kinek átkerült a rendezett 40 családból álló állományt 5 év 
leforgáaa  alatt 5, mondva éa Írva ötre telszaporitani. — Aki 
azonban a számolást — miként én ls — eggyel kezdettem, az 
nagyon jól tudja, hogy csak megfeszített  fáradtságot,  osügge-
déat nem Ismerő munkával lehet a atmmlből minta méhgaz-
daságot alapítani. 

Hogy az én, egyetlen egy gyenge, ajándékba kapott 
utórajocskából kifejlesztett  méhgizdaságom mintául szolgálhat 
bármelyiknek, azt remélem aenkl aem tagadja, következéskép 
azt la elismeri hogy egy szakszerűen, gondosan, figyelmesen, 
tisztán kezelt állományból osak többet lebet remélni, mint az 
olyanból, hol a méhész nem tz ember, hanem maga a jó Isten 
éa a természet bősége vagy mostohasága. 

Ezeknek leszögezéaével lássuk Uhát méhgazdaságomnak 
a lpgutóbbl 10 év osaládonkéntl átlag termését: 1928 év 1740 
kg. 1929—10 30 1930—7 10 1931—12 35,1932 -20 65,1933 -5.29, 
1934-246, 1935—13.13, 1936-3 43. 1937-6.87 Ez pedig a 10 
évi átlag összesítésében osak 9 90-ei — tehát még nem 1B 
egészen 10 kgot — tenne kl. 

Tekintettel természetesen arra, hogy a mézárak nem 
minden évben egyformák  és hogy befektetés  nélkül méhgaz-
daaágot sem lehet alapítani, lássuk tehát a jövedelmét la azá-
zalékokban kifejezve.  Tudniillik tormészeteBen azt 1B, hogy az 
én befektetéseim  a legmlnlmállsabbak, mivel osaknem minden 
méhészeti segédeszközt megam készítettem el, egyáltalán nem 
g&zdagltot am a méhészeti felszereléseket  árusító kereskedőket, 
minden egyes keret és a kaptárok tolnyomó része az én kezem 
munkája és szigorú elvem lévén kerülni mindenben a szük-
ségtelen kiadásokat, állandóan okoskodtam, miként lehetne 
mindent gazdaságosabban állítani elő. 

Hogy jelen helyen la Igazat állítok, bizonyíthatom a 
„Gyakorló Méhészek Könyvéivel ls, melyból azt hiszem a 
legkevesebb, pont a? én vármegyémben forog  közkézen. No 
Igenl Nagy Igazság ugy látszik: „Senki sem lehet próféta  a 
saját hazájában". 

Lássuk tehát! 1928 évi tiszta jövedelmem a b<fektetés 
65 4»/,-a, 1929 évi 34 2°/„, 1930 évi 44 8°/o, 1931 évi 426«/,, 1932 
évi 48 7®/0, 1933 évi 10 1% 1934 évi 106«/,, 1935 évi b85•/., 
1936 évi 75<y0> 1937 évi 27 6°/,. Ha a kitűnő éa gyenge éveket 
összesítjük, az összesített és evekre otztott átUg 33"/, mutat 
osak. Jogai feltehetném  a kérdést: van-e olyan akár mező-
gazdasági, Ipari vagy kereskedelmi vállalkozás, mely a befek-
tetett tokénak szorgalmas munka mellett Ilyen osekély száza-
lékát hozza. 

Azt is állítják a dlosekvő nagy propagandlaták, hogy 
»gy közepes erős osalád évi hozama 1000 lej. Na háti Az én 
80—100.000 tagot számláló (kb. négy—ötször nagyobb, mint a 
közismertek) kitenyésztett méhcsaládjaim átlag hozama a leg-
kitűnőbb évben 791 lejt, a leggyengébben 88 lejt mutat. 

Ha azonban valaki a felsorakoztatott  számosslopokból 
sem látna tisztán, tudja meg, hogy a legkitűnőbb évben az 
egy napra eaó tiszta bevétel egy stabilizált 100-as törzsosaládu 
állományt véve alapul 179 lejt, a leggyengébben 38 at, átlagban 
pedig 87 lejt tenne kl Ebből ped g ugy-e aligha lehet megélői ? 

Bizony I Bizony I A méhéazet nem selyem-ruhagyár vazv 
kaláoatermő-üzem, üzéséheanem haszonvágy, kapzsiság, hanem 
szavakkal kl aem fejezhető  rajongó ügyszeretet szükséges. 

Blénessy Káro ly . 

Băile-Jigodin 
Zsögödfürdön minién ünnep és vasárnap 

Katona-zene és tánc 
Kitűnő konyha. Jó zamata küktillőionti bor 

Hidegfürdő  és Strand. «g^ 
• V -Mlandó meleg kádfürdő. 

Aa Imre-oukrászat Morourea-Giuoon agy ügyes 
flnt  koros tanulónak. 

Négy szobás lakás kiadó a róm. kath 
főgimnáziummal  szemben. Érdek-
lődni Gál Árpád szabómesternél. 

S z a k á c s V i k t o r 
(kéaaoipó-raktára 

Mercurea-Ciuc — EOropa-azállodával szemben 

olcsó hetet rendez 
a m -i naptól k zlvj, hag? leheiőié'-e; nyújt-
sak igen testeit vevőimnek fzitesŞgl'jţHî 

hesze z ísóre. — Kiváló tiszteiből: 
S Z A K Ă C S V I K T O R . 

Eladó egy uj Dandant kettős kaptar 
olosón. Ferenoz József  Tusnád sat, 
Jud. Ciuc. 

F I GYE LE M1 
Tisztelettel hozzuk a n. é. közönség tadomásira, 
hogy Csíkszeredában, Strada Regina Mtrla No. 1. 

CEMENT, CEMENTÁRU ÉS ZSOMBOLYAI (FÖLDVÁR) 

Cserépraktárt rendeztünk be. 
K é s z í t ü n k : 

CEMENT GYŰRŰKET 
b á r m i l y n a g y a á g b a n , vá l l a l u n k 

én iratâasâaokat 
m i n d e n J d v i . t e l ' b e a . . 

Olcsó árak! Pontos kiszolgálási 
A m. t. közönség aairea pártfogasát  kérjük, 

Kivá'ó iinKsioiioi: 9 f i p ® a  4 a £ s í i ( 
9 & a í a d á a g á & t 

KIADÓ  a Str.  Principele  Carol  35. szama bíz: 
3 szoba, konyha, külön  udvar,  — Érdeklődni 
Oondos  városi mérnöknél.  2-ü 

Kitünö fényképezö-gép és látcső eladó. 
Cm a V-Jsár-üzblhan. 2-3 

Egy és két ágyas aiobik kiadok, uioen'.r: tpii i 
villában, a sz»nlimrei kénes furdöu.  Érdtk cd ii kü' t 
lfj.  Papp Károlynál Mircursa-Ciuc, 3-3 

B ă i l e 
E L I 2 I 

gyógyfürdő 
(Oradea mellett). 

B O M A N I A . P Ö 3 T T T É N E ! 
49 C° hftfoku,  kénea, rádiumom hévviz 
forrás.  Mindenféle  reumatikas bántal-
mak valamint női betegsegek ellen 

páratlan gyógyhatása. 
Újonnan berendezett: 

úzapfUrdök,  iszap-pakolások és mester-
séges szénsavfürdök  —állandó orvosi 

felügyelőt  mellett. 
S z a b a d f ü r d ó ! 

Vasúti kodvezmőny 1 Különféle  szórakozá-
sok : Tennie, könyvtár, allandó zene, kává 

ház, tácc. — Prospektust küld: 
Direcţiunea Băilor Félix 

5-5 Judeţul Bihor. 

« y w i M I V i t e l l imi iHi f tM,  Mmwm-mm 

„CSIKI LAPOK" 
Politikai, közgazdasági éa siéplrodmlml hetilap 

ni*a«t»«tai ar: 
Sgéaz évre I.tl lbü— Félévre . 
Negyedévre , 40.- KnUöldia egy évia. 

Magyarországra 12 Pengő. 
Példányonkéntiéra 3 Lal. l ineal* mUiaa T » » ; " l 

Hirdetési dijak a legalosóbban aaámlttatnak. 
Kéaliatok nam adatnak vlaaxa 

Nyílttéri közlemények dlj* aoionklat Lel 25.— 
Kiadáhlvatali Kofowea-Oluo.  Itrada L O. Bratianu M_ 




