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Királyi szavak: 
1 Mmden ifjú  azon hitben nevelendő, hogy 

h(l<zke legyen románságára, büszke legyen 
hazájára éa nemzeti összetartozásának érzete 
é* a közért v'gzett Cnzetlen s. unkája által 
hozzájáruljon a haza fejlódésehez. 

•2 Mint ahogy a múltban az egyház körű! 
rij>:o!t az egész nemzeti élet, ugy ma az egy-
háznak kell támogatnia mindent, ami haladás, 
mindent, ami a haza fejlődését  és erősödet 
elősegíti- Az egyháznak nem szabad önmzgába 
zárkóznia, hanem be kell h*io nia az életbe, 
nliol az erkölcsi fék  és a hit irányításának 
oaiíy szerepét kell játszania. 

Tisza István. 
Október 31 én muH husz esztendeje arnsk, 

higy tnegöltó* Tis^alstván- A? ötvenkét hónapig 
vérzó Magyarország tragédiája ezen a nspon 
beteljesedett. A világháború pusztítása áldoza-
tul követelte az akkori idők legnagyobb ma-
gyar államferfiát:  Tisza Is'.vánt. 

M» husz esztmdő távlatában kitisztu'va 
látjuk, a Linder Béláa „nem akarok többé 
katonát látni" időknek szörnyű öngyilkosságát, 
amely elsöpört egy nemzetet minden értékével. 
Bslekergette egy kétségbeesett bomlás minden 
útvesztőjébe. Ilyen becstelen forradalommal 
még nem gyaláztak meg népet. I yen orvul 
m̂ g nem döftek  le hátúiról senkit, mint ahogyan 
Gróf  Károlyi Mihály „forradalma'  elintézte 
többek kőzött a magyar, nemzet alkotó geniu 
azának kiteljesedett nagyságát: Tisza Istvánt. 
Ezt HZ seél embert, ezt a ragyogó szellemet, 
aki ta'án egyetlen volt, aki 1914 ben meglátta 
a véget, aki minden erejével tiltakozott az 
elleti, hogy az akkori Magyarország háborúba 
lépjen. 

Artatianul halt meg. A legdicstelenebb 
forradalom  gyilkolta meg Tiazát. O yan forra-
dalom, amelyhez a magyar népnek semmi köze 
nem volt. A Bötétben bujkáló, a lesben álló, 
az idegen nemzetköziség briganti világa okozta 
a magyar összeomlás teljes tragédiáját, amely 
mint 87ú ásta alá egéez háború alatt a tekin-
télynek^ nemzeti szellemnek,minden porcikáját. 

A rónán nép lelkéhez egészen közel áil 
a megértése annak a n&gy fájdalomnak,  amely 
egy nemzetet érhet az ilyen veszteségekkel. 
E< a nép is távol áll a csatornák töltelékének 
felforgató  sötétségétől. Nincsen s»mmi köze 
azokhoz az eszmékhez, amelyek 1918 október 
31 én agyonlőtték egy nemzetnek legnagyobb 
á'lamférfiát. 

Dd számítunk ebben a háború végi nagy 
gyászunkban a román nép együttérzésre aẑ rt 
is, mert T.sza István a geszti, a bihari magyar 
főúr,  aki gyermek korától a román—magyar 
együttélés világában nőtt fel,  b<-caül!e, tisztelte 
a román n^pst és annak sdjátos értékeit min-
denkor elismerte. Tiszát a román nép is 
ratte, mert ö a két nép egymásrautaltságának 
lelkéhez egészen közel állott. Annyira közel, 
t'Qgy * geszti román vagy a bihari magyar 
nép köreben a megpróbáltatás idején több 
szeretetre talált volna, mint a Károlyi bacilussal 
megfertőzött  Hermina-u i villában. 

Tiaza István ragyogó felkészültségű  ember 
és jellem volt. Olyan, amilyent a Gondviselés 
nem minden pillanatban ad egy nemzetnek. 
Ilyent caak évszázadok teremnek. És ezt a 
hatalmas reménységét a nemzetnek az 1918 
október végi eseményeiben leütötte a cantor 
nák kloákájából a nemzetre szabadított Bzeny. 

Minden nemzetnek legyen örök tanulság 
ez a szégyenteljes évforduló,  amely Tisza 
Istvánt hasi évvel ezelőtt áldozatui követelte. 
Vigyásion • nemzeti élet gyökerén élősdi 

akarásokra. Minden eszközzel fojtsa  meg a 
nemzet ellen irányuló földalatti  munkának azt 
a fajtáját,  ami előkészítette Tisza m eggyilko-
lásán keresztül a magyar összeomlást. 

A mult hét. 
Az egy hóuapja húzódó magyar-est h szlovák 

viez*ly november 2 án döntő szakaszába ju ott. 
A Bécsben összeült olasz-német döntő bíróság 
ezen a napon hozta meg ítéletét, amelyet ugy 
a magyarok, mint csehek mór előre kö elezőnek 
ismertek el magukra nézve. A döntés eredménye 
koppén Mtgyarország visszakapta Érsekújvár, 
Léva, LoBonoz, Rozsnyó, Knssa Ungvár, Mun-
kács éB Bareguzász városokat. Összesen tizen-
egyezer négyzetkilóméter területet, több mint 
egymillió lakóssal. A viaszt csatolt területek 
igen gazdag részei a felvidéknek.  A visszaítél! 
terüle-ek katonai megszállása november 5 én 
kezdődik meg. 

• • 
Londoni jelentések arról számolnak be, 

hogy az angol közvélemény milyen n&gy érdek-
lődéssel készül II. Károly rouián király ea Mihá'y 
n*gyvajda londoni látoga áséra. Az angol sajtó 
egyértelmüon nagy fontosságot  tulajdonit a 
román kirá'y látogatásának tekintve a jelenlegi 
európai és különösen a középi-urópai helyzetet. 

9 
• • 

Vásárhelyi Jinos fz  erd iíyi refbrmátuaok 
püspöke Bucur̂ stiben járt, ahoi rendkívüli 
államsegély kihalását ktrte, felkereste  Silviu 
Dragomir kisebbségi minisztert és a belügymi-
nisztert, akitől azt kérte, hogy a vallásos össze-
jövetelek íregtartását ne kösse engedélyekhez. 
— A kultuszminiszter, valamint a kisebbaígí és 
belügyminiszterek szívélyesen fogadták  a püs-
pököt és megígértek támogatásukat. 

• 
• • 

Marseille francia  kiköúő városban nagy 
tűzvész pusztított. A tűzoltóság az erős szélvi-
harban tehetetlennek bizonyult a tűzvésszel 
szemben, amely egész házsorokat pusztított víg'g. • 

• • 

A csatolt területek hadirokkant tisztjei 
kfl'dőttségileg  keresték fel  a rom&n közegész-
ségügyi minisztert és ar-a kérték, hogy busz 
esztendő után hallgassák meg kérésükét t':s 
egységesítsék nyugdijaikat, Az idő tetik, a 
rokkantság egyre nehezebb. Éppen ideje, hogy 
emberségesen megoldják a kérdést. Marineecu 
tábornok miniszter nem a legszivélyesebben 
fogadba  a delegációt, de megígérte, hogy minisz-
ter-tanács elé jutwja, ezt a hu3Z éve húzódó 
ügyet A csatolt területek rokkant tisztjei be-
nyújtották királyi kihallgatás iránti kérésüket 
a kabinet irodához is. Most várják, hogy p*ca-
szu<at szeméiyesenisfdltárhussák  őíeldége eiött. 

GONDOLATOK. 
Keresztény  béke.  — Béke  bono/ sfívünkben, 

mihelyt  ki tudunk  lépni  öomigunkbol;  az önsze-
retet  felzavarja  a békét,  az Isten  iránti  szeretet 
helyreállítja  ezt. Fénelcn. 

Imádság.  — Oly kevée  nyugodt  lélek  van, 
mrt oly kevesen tudnak  igazin  imádkozni! 

P. Rnvignan. 
Felebaráti  szeretet.  — Ember-testvérünk 

szeretete  hasonlít  az foten  iránti  szeretethez. 
Bossuet. 

Ha  igazin  szeretitek  a felebarátot,  szívesei 
ildozzitok  érte  egészségieket,  időtöket,  vagyont 
ée  a szív  szavát.  *ranysz»ju Szent  János 

Qasdegság.  — Legyen a gatdig  a földön  a 
STitosztója  a Gondviselés  adta  javaknak — minde-
nese a szegényeknek.  Szent  Vazul. 

Alnmizsna.  A gazdag  fölöslege  — a szegény 
öröksége  Szent  Ágoston. 

Ugy  tokintsétek  a szegényt,  mint  eggyel  több 
gyermeket.  K.  ő. 

Fr&noiából;  —t —s. 

Apróságok. 
A propaganda korszakét éljllk. Minden orsság 

sietve szervezi be a msga propaganda minisztériumát, 
amely a legjobb eszköznek bizonyult a gyeplő kézben 
tartására. A közoktatástól a síjtóuolgálatlg S a legegy-
szerűbb kultur megmozdultéi a leghangosabb rádió-

adásig minden a legfelsőbb  állam eszme éa állam-
érdek szo'gá'atátnn áll. Soh<> még nem virágzott ugy 
AZ á lampolgár gondolatainak irányítása, m'nt a mai 
korbaa, mikor annyi gondossággal, a tömeglélektan 
olyan elepoa ismeretével Igyekeznek ugy szólva egyik-
Cí.pról n másikra telj asin átformálni  és homlokegye-
nest ellenkező iráaybt terelni tz  állampolgárok lelki-
világát. A modtru állam legfontosabb  tzirve lelt a 
nemzet-nevelésügy. Külön tanu'mány tárgyát képeai 
sz, ahogyan FZ ujabb s»maedékeket an állam pillanatnyi 
céljainak szolgálatába áthangolják Nam is kell hozzá 
olyan Ii ülönleges képesség, csupán aok, aok baazéd és 
a kedélyeknek a végletekig való Izgatása. 

Valamikor B legnagyobb BötétBégben éltek AB 
emherek. Az Írás-olvasás caak kiválasztottak tudo-
mánya volt s a bttalom blrío'ioáaátaoz nem a technika 
vívmányain át vezetett az ut. A nyers testi erő harc-
téri dic ős g t s teklnté'yt hatalmat ia jelentett. Aatán 
jött a falvi  á j o s o d a fejlődés  korszaka a akadtak, 
akik azt vitatták, higy a nép kultura terjadésa a iz iles 
néprátegek bo'dogu'áíáhsz vezet. A sötét népekből 
lettek érteim-a, felvilágosult  tömegek. S ekkor bebizo-
nyosodott, hogy a n4p saját sorsának Irányítására 
-ilkarmatlan. A régi juh nyájat, mely vakon mant a 
rezérkoB után, felváltotta  a fegyelmezett  polgár, mely 
*ppan uţy csodálja én félti  mai vezérelt, mint hajdani 
töMtfejtt  őse reszketett kény urától. A n**pl kuitura 
fejlődésével  együtt haladt a fejlődés  Irányításának tu-
dománya is. Higy en a tuoomány mennyire fontossá 
'ált a modern á'lam venetésébep, ast ml sem bizo-
nyltja jobban, mint az n külön minisztérium, mely a nép 
irányításának eazközaivel olyan hivatás taerüen fog-
lalkozik. 

» » 
• 

A nóptutatás, « falu  felfedezése  óriási tempóban 
halad mostanában. Fiatal és öreg, iparos és értelmiségi 
Varöltve versenyeznek az ő?erő«, a népi értéket kép-
viselő párasat felfedezésében.  Kiayvek asttletoek falu 
xonogr flikkal,  D-̂ pr̂ jal tu stábokkal és a paraaatléleic 
apróiéno' elemzésével, de aenkl nem gondolt arra, 
íogy a falu  Igazi képét, a Bsékely paraazt legbensőbb 
lelki életit a dalultura Bzemüvegéu át vizsgálja Pedig 
a dal a lőlek leirVö. V' tienebb, legkéazol foghatóbb 
megnji'v^LU ás». Szinte az egyetlen lebetőiég, melyen 
k-resztül spcek » bizalmatlanul zárkózott paraszti 
éleknek a legbensőbb mélységeibe hatolh t̂uak. Minden 
keserve, buja bej a, megprópáltatáaa nyilvánossfgra 
kerül azokban az apró, durva kivitelű strófákban, 
Helyeket a hosíiu téil esték foaólnak,  kalákálnsk 
itótbs h iogulata koptat B̂ mává. E paraszti dalok kurta, 
öm'":r vermeiben annyi kif-.-jező  erő rejtőzik, hogy ha-

qá: 0C3t í'r ekézhetne ró'a n lélek búvár. A falu  igazi 
leké, a psra"z:i nors legme^kapóbb megnyilvnnu áaal 
i diioion krir<'uztüi elemezaetók a az utókor azamára 
nnm ia tud'iáuk ártékeaebb tanulmányi anyagot hátra-
hagyni, mint í̂ ppsn a ma változatos, mlndea órában 
mást bozó id tjének paraszti dalait. Szóltunk IB már 
4gysa*r rrrő!, de nem akadt vállalkozó, aki öaeaugy üjtae 
ökít. MngemHtjttk még egyszer, hátha most több SBO-
rencsével járna e flgyelmeztetésttak. 

• • 
* 

Vílsml hiba van b»nn'dnk. AB utóbbi évek vttál 
eorán sokat foror<U'jk  közbeszéd ̂ u. D csértek, kutatlak, 
ostoroztak, vitatták azármizáaunkat, erényeinket, tú-
neioket. N^^yra értéihez ugy általában bennünket a 
hizonv egy glóriábt öaszefogla  nánk népUnk fitlt, 
kik tu níttok a vén Hirgita égbenyúló bércein, szép 
hadsereg lenne ^előlük. Tudoaány, müvósaet, irodalom 
ngyaránt d csekedhat alkotásainkkal. S valahol még ls 
iha van. Msrt eB a sok bireaaág mindnagyo: alkotott 

— hol magának, hol másnak. De a saékely Összesség 
számán igen k^vía maradt meg mnnkájuz gy-ümölcae-
ból. Mindaz, ami késsel fogható,  Idegenben van. Nekünk 
csnk a — hírnevünk m«radt. Már pedig mit ér a hlrnáv, 
hozná ha plcu'a ninca. Picula pedig kevés van, garas 
ia ritkán. A népi Öntudatnak egy nagyon különös el-
fvjirá'a  virágzik itt nálunk, mely mtndenre kfpható, 
c ak arra nem, hogy népi munk&t v^g^zzen. Hogy a 
m-g» égvén! d'CŐaégét gondolkodó ne zül fetaidoasa 

népközÖBség érdekében végzett eaurke faradsággal. 
Nagyokat tudunk alkotni egysni.eg, de nincs meg 
bennünk a köaöa célért, a népi jövő bistoBltésának 
eszméjéért le kilsmsretesen dolgozni tudó germán ön-
tudat. Vilaral saalmalángazbrü fellobbanás  helyettesíti 
est, ami haaonló a rászeg ember alkoholos fellobbaná-
sihos, Oyora felbuzdulás,  ami nagyon hatásos lehet 
adott alkalmakkor, de nem tud olyan eredményeket 
falmutatni,  mint a hangoskodás nélkttll, laasu, de klUrtó 
máska. 



2-lk oldal. C S I K I L A P O K . l m . 

A jó pap munkája. 
A pap munkájának rendkívül fontos  hivatása van. 

Különösen akkor, ha a pap egészen átérzi küldetését. 
Hi nemcsak annyi a papban a hivatásos küldetés lé-
nyege, mint ahogy a sséjátéknak egyik helybeli mestere 
megfaragta  ast a papot, akinek mesterségéhes csupán 
ennyi kSce van, hogy a püspök hlvla s as apja küldte, 
hanem valóban sslvvel- lélekkel átérsl aat a feladatot, 
amelyre vállalkozott. 

A jó papnak nemcsak a templom falai  köaött 
merül kl a tevékenysége. A tulajdonképpeni munkaköre 
a nép köaött van, ahol a lelkieken ktvül minden ügyét 
baját el kell látna aunak a nyájnak, amelynek gondo-
aáBát vállalta. Üjyvédja, gazdasági saakertóje, bizal-
masa kall legyen népének. A jó pap ho!tlg kell tanú jon, 
hogy forráBa  legyen a haladásnak, a fejlődésnek,  hogy 
le ne maradjon senki abban a versenyben, amelyet as 
élet a nrpakre kényszerít. 

A pap munkája nem olyan egyszerP, mint amilyenre 
leegyszerűsíthető. Annak a vssár- és ünnepnapi funk-
cióknál n>m lehat megállani. — Klamiihatetlen as a 
munkaterület, amelyen a jó papnak dolgozol» keil. 

Világért sem abból a célból íródnak la ezek a 
sorok, hogy bárkit ls több iLunkára sertentiünk. A 
papBágnnk van olyan komoly szervezet, hogy átérzi a 
történelmi idők megkívánta muoka fokozást.  Tudja aat, 
hogy mire kötelezi a hivatáB». 

A papi hivatásról való megemlékezés gondolatát 
egy kép adta, amely a lfagyar  N pcimU olyan k'tlinőan 
szerkesztett képes heti lapunkban j»lrnt meg. Es a 
kép az oklándi psplbáa kapnját ábráeo'ja. Egy gyö-
nyörű izip, 1809 ben készült székely galambbugos 
kepu, amelynek különösen BB ad nagy értéket, hogy 
annak dlsaltő vonásalt Kelemen Inre lelkész faragta 
Aa ö faragó  művészetében aaólal m*g a kapun a fel-
írás: „áz egyenea azlvüt ezen kapu várja, — kettős 
Bzlvűt pedig végképpen klaárja. — latén akaratát hir-
dető éa szóló, — L?klk Itt, ne menj be prédáló s 
kóborló". 

Hát nem felemelő  es a székely galambbugos 
ki pu' faragó  p p Es a hivatásának l-yt-n magasságaira 
emelkedett pásztor, akinek a véíő épp?n o'yan kemé-
oyen áll a kesében, mint a kereszt. N m megbecsülni 
való aa Ilyen ember, aki ennyire mélyen le tud nyu'nl 
a mesterségének a lelkébe. 

Ilyen papokat kérünk, akiknek be'y n van minden 
Irsékük, akik vállalni tudják ennek a nagysa-rtt hiva-
tásnak soko'daluiágát. V^lalnl tudják olysn Bieretettel 
és önzetlenséggel, mint amilyenre ssomjnhoslk ez a nép. 

Uj elv. 
A rohanó Időt naponként uj jelszavakat, uj elve-

ket hozunk. Tengelyek menetelő nemzetek az életnek 
uj Irányokat diktálnak. Éi a világkép i átformálódik  az 
uj hat*lml erők csoparto'U ásának j9gyébon. 

Egyik figyelemre  máltó alkers ennek a menetelő 
összefogónak,  hogy világot formálni  lehet pusztítás, 
háborús kirobbanások nétkű' ls. Ea tör-énlk ma, amikor 
a puskát, az állig fegyverkezést  a béke egytlen tiz-
tositéiáiak tekinti minden nemzet. 

A fegyver  nj érte'met kapott, A pu3ka, amely 
eddig a pusztításnak, a rombolásnak gondolatát rzol 
gá'tf>,  átváltozott fa  as építő mnnka forrása  lett. 

8 mindenek az újszerű klteljrsedések a buiz esz-
tendős béka vívmányai. Éppan a mai napon 20 év*1, 
bogy az emberiség végképpen megcaömörölvc a négy 
éa fél  esztendŐB vérontástól lábhoa tette a gyilkoló 
fegyvert.  Vagy tlsenkétmlliló produktív ember vérének 
lecaapo'áaa u-én eldobta magától a purz'ltás j 'lképét, 
békét kötött O yan békét, amelytől 20 esztendő után 
kisarjadt m°gváltczott formában  a fegyvern*  k soha nem 
Ismert tekintély-tisztelete. Kétécílzed békéjének csend-
jében megérett annik a puskának az imádaia, amely 
nem pusztít, hanem békét bUioslt. 

Kí tndná megmondani az», hoţy a puskának PB 
aa nj Baerepvállalása bov* sodorja az emberiséget 
Vájjon a fegyver  halmozásának, 8 menete'é-nek a mai 
tempója mindvégig a tárgyilagos Igazság u'jain tnd-e 
maradni. Vagy eltér arról. M igmarad-e örökre a puika 
békét osató, Igazságtevő szerepkörében, vagy rácsun k 
a hatalom túltengés szerencsétlen mellékvágányain. 

NÍ alja aa Isten. Mert, aml'yen áldás a békés mun-
kát körfiivevő  fegyver  becsületes ssáidika, 'pp-n o'yan 
borze'mas a hatalmi őrületében elszabadul fegyv  r 
pusztító gőgje. 

J j ml Umerjük ezt a szabadiára ersBatett f-gy-
vart, nn>lyet t z nkétmlllló bősl halott vére alig tudott 
eztló'.t 20 esztendővel megfek  zil. Htíu'r egészen 
közeiről azt az őrü Met, amelyet a világban rendeaett 
a puska mind-nhatóságának elvaku'taéga. J <1 Umerjük 
annak a puskának megaséd&ltségét Is, amely 1918 őszén 
átvette a vllágrend'zas bata mát és végül szemünk 
előtt van, a mai tengely politikáknak egészen n] elve-
ken nyugvó pnskB szemlélete, amely a had tecbnlkáoak 
egén felkészültségét  a békének, as Igazságos e'rude-
sésnek ssolgálatába á'lltotta. 

A'plllantva as e muit 20 esztendőn, ekkora utat 
Bsaladt mag as a puika, amily 1914 nyarától kezdve, 
annyi fájdalma  a veszteséget okozott sz emberiségnek. 
Annyi Bok édesanyától rabolta el egyetlen gyermekét, 
olyan Bok nyomorgó hadiözvegyet a annyi teati épsé-
gétől megfosatott  hadirokkantat hagyott bátra. 

Az évfordulókhoz  nem értelem nélkül ragaszkodik 
az emberi berendezkedés. Nem ok aélkül eleveníti fel, 
a mu tat Abból tanulni kell. A hatadás a mult bűnein 
vagy «vényein épül. 

Éppen eaért Idéuük lelki ssemelnk előtt aa 1918 
november 8 - l i 1U békekötés napjainak s azután átélt1 

Idökaak emléket Amit ro»BZU csináltu k sat dolgos 

auk át, ami javításra ssorul ast vegyük kl forgalomból 
és általában Bemmit ne hagtjunk kőskézen, ami as 
emberi együttélés kárára van. V^geizűk el magúikban 
a revíziót és állítsunk minden jó szándékot a megbé-
külés zzo'gálatába, hogy soha többé meg ne Ismerjük 
agy ülöletből eld5rdlllópnskalgaBBá;ot keresópusstltáBát. 

I«nely a u k i k a m«sy®fe«®. 
A napokban a mezőgazdasági kiállítás alkalmáva' mutatta 

ba az érdeklődőknek a oalkl gaidakSzSnaég egy évi munkáját, 
fáradozását  éa előhaladáaát. , 

Béazleteaen lemeitették már a napilapok ezen oalkl 
gazda vlisgának* sikerét a valóBzlnű, hogy e lap hasábjain la 

leaz megfeleli  beszámoló. Nem volna tehát Időszerű Ismételten 
foglalkozni  vele. 

De vannak do'gok, melyeket mégis caak fel  kell említeni 
éppen moat a kiállítás közelségében, jelentőségük miatt 

Az ntóbbi jónehány évi- éa az ez évi kiállítás la bebizo-
nyították hogy a oalkl mezőgazdaság már régen kilépett az 
„extensiv" gazdálkodásból 6B sebes léptekkel halad az „lntm-
alv" gazdálkodás helyes utjain. 

Akiknek módjuk éa alkalmuk volt és van községeink 
hatá alt ismerni a ha gépkoosln való utazásaik alkalmával 
osak futólag  ls gazda szemmel néztek a jobbra-balra elterülő 
földeken  folyó  elaven munkára s azután betekintettek a kiállí-
tás területén felhalmozott  anyagra, könnyen megállapíthatták, 
hogy gazdaközönaégűnk megértette az Idők szavát: dolgozk 
éazaze üen, ngy ahogy azt a rendes gazdálkodás megkívánja, 
a kritikát kiállja s a „vizsgát" jól leteszi. 

Dolgozik oly-n területeken ls alkeresen, ahol néhány 
évvel ezelőtt nem dolgozott, Illetve dolgozott, csak nem aratott. 

Láttunk a kiállításon olyan 80 kg.-mon fölüli  búzát, 
amelyiket Dfm az „uga.-on", hanem a minden évi gazdálkodáibu 
beállított forgókról  arattak. — Láttunk a minden évben beve-
tett teraletekről holdanként 1500 kg -mos és meg ezen felüli 
gyönyörű rozs termést a voltak olyan pltyókák, melynek kg -
ját 1 70—1 80 lejbe adja el a gizda 

De láttak azt ami a legfontosabb,  aminek közgazdasági 
értékét moat még n->m tudjuk felmérni  — • ami jelen sorok 
Írójának 20 éves á'ma éa óhaja — hogy a oalkl föld  la meg-
termi a lóherét is luoernát takarmánynak, da megtermi a világ 
legjobb lóhere éa luoerna magját, mig pedig éppen azokon a 
földeken,  amelyeket nehezen ugyan, de mégis caak sikerült 
kivinni az „ugariendszer" alól jó nthány értelmes, odaadó 
gazdának a segítségével. 

Hosszaa volna felsorolni  azon falvaknak  és gazdáinknak 
nevelt, akik mar rendszeresen termelik a font  említett első endű 
takarmány magvakat, de a klvánsslaknak tudomásul adjuk, 
hogy pl. osak itt a köze'ben Şo'meni—Csomortán községben 
— melynek határa egyébként elég gyenge — alig akad gazda, 
aki nem termelné meg a maga szükségletére a lóhere magot, 
de vannak sokan, akik eladás.-a la tetme'nek. Termelik padig 
ezt a „régi 5 év előtti nyomáson" a szabad gazdálkodás beve-
zetése a tan. — Padig itt alnos míg megoldva sok p:obléma, 
nevezetesen a közlekedés, a dülő t>k elrendezése stb. 

R.jongója vagyok a mezőgazdaságnak a százszorosan 
jobban örülök, mint máa a 80—82—84 kg.-moa búzának s bol-
dogabb vagyok, hogy kia gazdáim is megtermelik az 1300 -1500 
kg. rozaot holdankint (s ha megkapálják akkor meg a 2200— 
2500 kg.-ot la) s mégis gazdáinkkal folytato  t beszélgetéseim 
atka'mával éa gazdasági tlőadáfa  m alkalmával aem buzdítót 
tam szántó-vetőinket a nagy baza-roza termelésre, hanem a 
lóhere, luoerca és más meaterségta taká-mány növényeknek 
termelésére a szántóföldeken  s főképpen  az „ugar" lidércnyo-
mása alól felszabadult  területeken. 

(Egy nagyobb vlzagám alkalmával Is vizsgatételül a 
„oslkt lóheremag teimelés közg-zdaságl jelentőségét" válasz-
tottam ) 

Ugar megszüntető propaganda előadásaim alkalmával, 
gyűléseken kihangsúlyoztam, hogy egy szemmel sem szabad 
több területet gabonával bevetni, hanem az ugar alól felsza-
baf'u'andó  terület nagyságának megfelelően,  takarmánynövé-
nyeket, legfőképpan  lóherét koll aokat, nagyon sokat term lni. 
Ott, ahol e tanácsokit megfogadták  örülnek, hogy nlnos „nyo-
más" a a megkétszereződött — a még Igy sem nagy területü-
kön — rendes gazdálkodást űznek. 

Ez érthető la több okból. Aki lóherét termel, az akarva, 
sem akarva, jó gazda lesz, mert a lóherének és takarmányok-
nak a földet  jól meg kell müveint, önkéntelenül vetéafo.gó 
alakul kl s a fejtörés  la valamivel több. 

A lóhere, mint elŐ7etemény a 1-gjobb, mint takarmány 
felbecsülhetetlen  s mint mag a legnagyobb hasznot adja — 
Ez évben daoára annak, hogy a sok eső miatt lefeküdt,  mégis 
egyeseknél rekord magtermést adott. Szám tal.n gazdánál osl-
náltum számításukat és ezek meghaladják a 300—400 kg -mot 
holdanklot, de vannak kivételes esetek, amidőn véka-ferejen-
ként 70 kg., tehát holdanként 560 kg.-moa termés ta volt. A 
mag pedig nagyon azép, egészséges, tiszta: egy szóval kiváló. 

A oslkl gazdának pedig, amint fennebb  ls említettem 
tem aok gabonát, hanem sok takarmányt kell termelnie, mert 
ez a megye nem „mezőgazda", hanem „állattenyésztő" megye 
a annak kell továbbra Is Unnia: már ped'g, ha minden gazda 
aok lóherét termel, megvan az állattenyésztés a „Jó állatte-
nyésztés" egyik alapja. 

Éppen az állattenyésztés erős alapjait készítendő ren-
deltük el szeptember—október éa november hónapokra a egész 
megyében a legelőtlaztitáat. 

M.kor az Idő engedi magy ls a munka gőzerővel, gaz-
dáink teljesen tud .táWan vannak a jó legelők fontosságának. 
Nem rl'ka eset már, hogy egy jobb faluból  az általunk meg-
állapított naprkon 300—400 ember megy kl a legclőtakaritásra, 
hogy minél nagyobb területet szabaddá hasznossá foi  mái janik. 
Vannrk már fűmaggal  bevetett nagyobb legelóterületink la. 

Ezen a téren rzonban még nagyon sok tenni való van, 
míg nagy területeket tart megszállva a borslka, neh°zen fogy 
a 300—400 einb.-rnek ia töbo napot kell feláldozna,  hogy a 
tisztítások nyíljanak. 

E nagy, nehéz, fárasztó,  de Igon fontol  munkából min-
den gazdának kl kell vennie a részét ez ősz folyamán,  hogy 
munkáink sikeresebb legyen és az állattenyésztést erősebb éa 
biztosabb alapokra helyezhessük. 

K^ZAN IMRE, gazdasági felügyelő. 

Stella matutina. 
Igy szólítja meg az Egyház a legszentebb szüzet a 

lórattói litáuiában. Evvel mintegy kifejezésre  akarja juttatni, 
bogy az ö eljövetele, születése az üdvöaaég hajoalhaaad&aát 
jelentette. Vége lett a négyezer esztendős ködös, borongós 
adventnek. A pogányság véres kegyetlenkedéseit felváltotta 
az üdvöaaég várvavárt korszaka. Méltán mondja tehát róla 
az Egyház hajnali azép csillag, mert valóban az üdvöaaég 
napjának a telragyngáaát éa tündöklését jelentette az ő 
eljövetele. A Kisaaazony-napi zsolozsma pedig aat mondja 
róla: „Boldog vagy Te o Mária éa minden dioaéretet meg-
érdemelsz, mert tőled származik az igazság napja, Kriaztua, 
a mi Iatenünk, aki a ránknehezedő átoknak véget vetett 
helyette áldáat adott, a halált legyőzte és az örökélet aján-
dékit adta*. ' 

Zenxia híres festő  a görögöktől megbízatást kapott, 
hogy kéaaitae el a Halena müvet. Sokáig gondolkodott, hogy 
nagy müvét hogyan alkosaa meg. Végül az általa kigondolt 
terv szerint járt el. Eiválaaztotta Hellász leányai közül az 
öt legszebbet és ami nemességet, szépséget, bájt bennünk 
tapasztalt, azt mind egyesítette Helena megazemélyesitéaére. 
A Mindenható öröktől fogva  kiválaaztott fönséges  tervének 
megvalósítására egy Szüzet a amikor ez a csodás égi tüne-
mény megjelent az emberek között, mivel még hozzá basonló 
nem járt a földön  az emberek e gyönyörű megszólítással 
illették, hajnali azép caillag. Hozzá haaonló szépség még 
nem aziiletett itt a töldön. 

Talált volna az Ur a földön  aok szépséget akikért a 
világ rajongott a azépoek mondott, de ilyen azépaéget maga 
a Mindenható is csak egyet alkotott. Igy énekel róla az 
egyház: Egészen szép vagy Mária, eredeti bűnnek szennye 
nincs tebenned, Te Jeruzsálem dicsősége, Te a mi nemze-
tünknek vagy az öröme. Szebb volt ő Hallás Helénáinál, 
akikről költők zengtek dicsétetet. Szebb volt Egyptom gyö-
nyörűséges Eleopatrajánál, akinek lábához a híres római had-
vezér Antonius 30 győzelem babérját, rakta Kleopatra pápa-
tollvitorláa aranycsónakjában aem tudta a Szentazüz minden 
emberi szépséget felülmúló  szépségét megközelíteni. Szelib 
volt mint a római Sempronia, aki szépségével az akkori idők 
legnagyobb bölcsét C&tot ia elszédítette. Hasonlíthatatlanul 
felülmúlta  pedig ennek a nőnek polgári eréuyeit az egész 
birodalom legnemesebbjei csodálták. A rózsaszínű bajnaiha-
sadás minden csillagot kiolt az égen csak az eathajnal csil-
lag tündöklik egyedül. 

1870-ben nagy csapás nehezedett Franciaországra. Be-
törtek a poroszok. Pusztítva vonultak végig. Útjukban min-
dent felégettek  A franciák  rémületükben azt aem tudták mit 
csináljanak. Ilyen rémület azakadt a kia Velors községre is. 
Az emberek számítva a menedék jogra a templomba gyűltek 
össze. Imádkoztak. S amikor már a veszélyt közel érezték 
azon tanácskoztak, hogy az Oltáriszentség1^ valahová el 
kellene rejteni, nehogy a németek megszentségtelenítsék a 
legszentebbet. Közösen a nép elhatározta, hogy hová fogják 
rejteni a Legir.éltöságoaabb Oltáriszentséget, de nem volt 
aki a rejtekhelyre Bzállitsa, mert nem volt papjuk. Végúl 
abban egyeztek meg, hogy a közaég legidősebbje lehet csak 
arra méltó, hogy megfogja  és elvigye a Legszentebbet. Mi-
kor azonban a nép a templomban a szomorú ünnepélyes 
pillanatot várta, bogy az oltár foglyát  biztos helyre kísérjék 
az öreg megszólalt: .Erre a tisztségre caak ártatlan gyer-
mek méltó. Jöjjön ide egy azok közül, akik a legközelebbi 
azentáldozáahoz készültek". S a kia gyermek az egész nép 
kíséretében a kiielölt helyre vitte az Oltáriszentséget. 

A Mindenható választása is igy esett a Szentazüzre. 
Ö volt a legszebb, legazendébb, legártatlanabb, hiszen amint 
a Szeplőtelen fogantatás  dogmája is kifejezi,  már fogantatása 
első pillanatától kezdve ment volt az eredeti bűntől. O a 
hajnali azép caillag a hozzá nem ért fel  soha a töld szennyes 
pora. Azért választotta ö t a Mennyei Atya fiának  Anyjául. 

Stella matutina, ragyogd be fényeddel  az emberek lel-
két, hogy általad megismerjék a világ világosaágát. 

P. G&bor Anasztáz. 

Ism t nagy nyerem^nyet voltai az Auroránál. 
Az Auroránál ismét nagy pénzosztás volt. Az állami 

oaztályaorsjáték október hó 15-iki lehúzása ezúttal sem 
hagyta cserbe az Aurora játékosait, mert azok, akik sors-
jegyeiket az Aurora kelléktárájából vásárolták, nagyon sokan 
részesültek a kétmilliós, egymilliós, több kétszázezer és egy-
százezer leje", valamint számialan kisebb nyereményből. 
Vároaunk aorajegyváaárlói ezúttal aem bánták meg, hogy 
aorajegyeiket Tak&ca Lajoa börüzletében vásárolták, mert az 
itt vásárolt Aurora aorsjegyek az október 15 iki húzáson 
összesen 330.000 lej nyereményt vittek el, mely nyeremé-
nyeket a Takács bfirüzlet  már ki is fizette. 

Még csak néhány nap választ el a november 15-iki 
huzáatól, amikor már az uj tervezet azeriuti nyeremények 
kerülnek kisoraoláara. Az uj tervezet sokkal nagyobb eshető-
séget nyújt a nyerésre, mert az eddiginél jóval több nyere-
ményt iktattak be. Már az első osztályon, vagyis a november 
15-iki búzáson 20 dib egymilliós, 12 drb kétszázezer lejen, 
76 drb egyszázezer lejes, 20.000 drb 912 lejes és 16.000 
drb 228 lejes nyeremény kerül kisoraoláara. Moat már igazán 
érdemes sorsjegyet vásárolni, mert kevés azerencaével bárki 
részesülhet ezen nyereményekből. 

Sorsjegyek kaphatók Takács Lajoa csíkszeredai bőr-
üzletében. 

N Y Í L T T É R . * ) 
A „MINERVA" Biztosító Rt. érdekelt telei tudomására 

bozza, hogy CSEH ZSIGMOND caikazeredai titkárt fol\ó 
év október 24-én állásából elbocaátotta. Ezen időponttól 
kezdve Cseh Z-igmond sem pénzöaazegek, sem egyéb érté-
kek átvételére nem jogosult éa a Minerva Biztoaitó Rt. nevé-
ben, vagy részére semmilyen tevékenyaéget sem lejthet ki 

Teljes tisztelettel: 
. M I N E R V A " BIZTOSÍTÓ R.-'l. 

*) E rovat alatt közlöttakért nem vállal felelő* 
* Szerk. éa KiadA 

ÉRTESÍTÉS Catkazereda város éa vidéke n. é. 
u n i u u i l L I O . közönségének tisztelettel hozom szi-

ves tudomására, hogy P a s t á a Dénea ur m ű h e l y é b ő l 
Átköltöztem a „Csik" gaidaaágt aiövetkeaet udvarara 
»ikk B . r , t l a n " - ® o o a M az. a.) ahol a vaapénuaekrányeK 
több pánzazekrénygyárban szerzett képesítésem alapján 
ezután ls azzal a felelősséggel  készülnek, mint azelőtt 
Mindenféle  javítást éa átalakítást felelősség  mellett vá'-
lalok; a pénzszskrények tűzmentes, vasbetoneal készül-
n f k >  «miről személyes meggyőződés szerezhető. Szíves 
pártfogást  kér kiváló tisztelettel: F e r a n o c M á r t o n , 
képesített pénzaaekrény kéesltó 
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„Kegyelmi hét". 
A „kegyelmikét" méltó befejezésekén*,  — 

Krisztus Király napján — ünnepélyes szentmise 
volt a róm. kath. templomban, mely alkalom 
mal L. Manszvét Ferences atya tartotta a azent 
beszédet. 

L Manazvét különben ie, mint missziós vett 
részt a „kegyelmi taéf-en,  akinek mélyen meg-
rázó, bensőséges érzéstói áthatott beBzédei, 
nap-nap u:án magukkal ragadták a közönséget. 

Az idán is, — mint minden máa alkalmak-
tor — méiységas bittel rótták le kötelességü-
ket az emberek, keresve KriBzius', aki nélkül 
nemcsak örökóle', da főidiólet  sincs. 

A befejező  ünnepMyes Bzentmisén, külön 
énekszámmal szerepeit az örmény egyházi ének 
Ur Mjzart: Ave verumjit adta elö igen szépen, 
óig a szólót Málnásy Antal énekelte á tőle 
megszokott kellemes formában. 

Mijd Bálint Ákos Credó-kánonja követ-
kezeit , melyben mint össz énekkarban vettek 
reszt az elemi iskolák, kongregáció, az örmény 
egyházi énnek kar, az iparos dalárda éa a Kol-
ping legényegylet. 

Az énekkarok a templom különböző helyein 
voltak felállítva,  akik Bálint Akos vezénylésé-
vel, ssavalókóru) formában  énekeltek. Ez az 
tgíszen újszerű beállítás kellemeBen lepte meg 
a hívőket és igen jó hatást váltott ki. 

A „kánon'-nal kepcaolalban kérdezzük, a 
ezerzö, Bálint Ákost, aki azonban nem Bzivesen 
nyila kőzik. Szerényen jegyzi meg: A nagy 
Bit-tók és Kodály után én is megpróbáltam 
öídzegyüj'eni egyházi énekeinket. Igyekeztem 
a I gmegfelelőbbet  adni ugy művészi, mint hasz-
uáijti szempontból. Hogy mennyiben sikerült 
m: a jövő mondja mag. Munkám ősi székely 
gyUj.eményekból ál). Bzen van a fösu'y.  Fejezi 
be rövid nyilatkozatát Bálint Akos. Cs. L. 

ő y e r g y ó i ţ l ţ t 
mindent kallósa beföd|ön,  amit a jólslis da a jótnvelí-
s*g plf'ídn  valónak tr.rt. 

Hav harminc évvel ezelőtt a leányt, nagyon Vev/s 
kivételével, kiiárólaf  cak arra nevelték, hogy feleség, 
anya és háziasszony levypn. Aióta m°gváltosott a világ 
rendje B ezzel a leányok sorsa K Nagy változó történt 
a leány lelkében. M'gváHoitak termésa«ti<B»rinti hajla-
mai, elvesztette (.élességét. A mai kenyérkereső leány 
uem az, aki 20 évvel ezelőtt volt. 

Milyen legyen tebát ma egy jéialéstt, jónevelésü 
flatai  leány? 

A mai leánynak mindenütt meg kell állani a helyét. 
E'ÍŐ sorban legyen vallásos, őr zzo meg htenbon va é 
hitét, es blztot érborca less as élet viharában. Bárminő 
bi'atáat ls töltsön be, főerénye  legyen a leányos Artat-
Uniág, lelki tisztaság, órlsze meg a férfias  küzdelem-
ben ia Igazi ró'ességét. 

Szórakozását keresse leányok klubjában, leáoy-
->sBvete*gben. Ecyle'i munkában. Na hrldge'jon, ne 
cigarettáizoD. A bridge nem nőies szórakonás. 

É< ha latén férjet  rendelt neki, készüljön telje» 
komolysággal a hásaaéletre, asozonyl hivatásra. Keresse 
örömét h'zartáaa körében, r?ndis tissta otthonában. 
L'gyen anya, neveljen Iitei>f->lő,  erkölcsös, k8taiws*g-
tudó, egéfz'éges  gyermekeket. T-iljesltae ast a hivatást, 
mit I<ten reája szabott. 

Szép feladat,  ha híven teljesítik. 8. Á.-né. 

I i s í a y e k i i t k t n a CM 

Leányokra gondolok. Hofohér  le k'ú, pirulni tudó, 
ifja  leányokra. Amiiyentkaak sseretném látni őket. 

L>!ki ssemeim előtt hófehérre  motokt, keményített 
.io'." ru'iás. fiatal  bálosó leányok vonulnak 9l mamá-
iu. oldalán. Bilfliok.  Eső bálosók. Nincs nekik p ik-
h i'.j s ' j iym ba-.soyajuî, még csak a há uk Bem ceu-
p-i-í, tz'-p tömön hajuk sincs lenyírva, aem oodjlálva, 
pedis egy nbbáay alig bírja hajkoczoruját. M k d n disz 
r uk egy tia virág, vagy BdneB snailagocska, ds van 
r.-j u< va>ami sok tal diájább ekeaség, ami a aaemük-
tó ts eg.'flz  lényükből tugérslk felém:  âr.'atlanBâţuk, 
i'liamtieziaságut és igazi cőloBségÜk. Szeretném meg-
a iiiani őket egy ţi lanatra: térjetek vissza, még ne 
'•lirjeitk el szemeim elóii... Vege! .. Eltűntek, ö ökre. 
V iS28 sem fognak  térni többé aoba... 

Hjva lettetek ti bájos, egysserii, igaz női erények-
ké! fruinázoit  ifjú  leányok? 

Valamikor gyakran lehetett hallani eat a közmon 
dia:: .legczabb ssin tz e'plrul**". 

A divatnak ls megvan as évadjuk, változik a 
dr. aíju'< Ez a legszebbnek nevesett eain Is eltűnt örökre 
a kicsi, bájos, nőies BSC mérmes leányokkal s jött helyette 
az iz esteien a soksacr undort kellő arc- és ajakfeatés. 

Egy azindarabot kellett rendeznem aok flu-  és 
leár.yHzertplóvel. Meg voltam akadva. Kicsi, közös 
olt:zó >én kellett késsitenem ó$et. Vagre kijelentem: a 
fi  msnjanek ki B ba a leányok késsen vannak, behu 
zodnak egy sarokba, mig a fiuk  öltöanek. Erre as "gyik 
l'.'sny: miért kérem, én nem sségyelem magam. 0). én 
maradi és naiv, hogy én erre nem la gondoltam. H«t 
hogyan is azégyelené magát ma egy fl-tal  leány? Hí-
cu-a p ci korától ahhos van szoktatva, hogy ma nincs 
Etniml eltakarni való. A pici kislány ma egy fügefale-
velet pótló nndrágccskát visel, azon alul nincs semmi, 
a rubácskája még eat a fügefalevelet  la alig fedi  el. 
Később valamivel nagyobbra van szabva a fügefalevél, 
'ie akkor meg a felaó  réss követi aa afrikai  divatot. 
Kct látja otthon aa apukájától és anyukájától Is. A leg-
több férfi  és nó ma hiányos öltöaetben, vagy modern 
.drsiz*-ben lebzsel gyermekei elótt otthonában, alig 
iafearva  migából valamit. 

„Tekintetéből ismerik meg aa embert ós öltözete, 
j vasa, neveléae tessnek felóle  bizonyságot*. 

Különösen a fi  ital leányt meglehetős blatonsággal 
lehat öltözéke sserlnt megítélni. Szerény öltősködée, 
tzirény erkölcsöket gyaniltat, a led'r őltözkfdéB  ledér 
szellemet árul el. Ahol nincs szeméremérzet, ott vesaély-
ben van a jó lslla és ezsel aa erkölcsi érzék ls. Azok-
nak szivében, kik a női fiatalság  mai rendetlen és 
lsléBtelen piperéjének hódolnak, laaaaoként tönkre megy 
minden nemes éizaiem és lelküket hideg önsés tölti el. 

A ruházkodás főcélja  a test illedelmes betakarása 
ól védelme. A tüstesség ast kívánja, hogy a ruhásat 

Az erdélyi kisiparos jövöje. 
Egy 1935 ben készült statisztikai kimutatás ezariut 

E'dMyben a kisiparosok szám» 65109 re juţott, ml? 
1933 W inunfet  kamarai választási összeíráskor ez a szára 
35538 ra, vagyis csakntm 30 százalékkal c-ökkent. Eu 
a letBzám'p dás, ha níral tekintetben az azóta vi'á?-
sserte elviharzott gazdasági válságnak és a nyugati, 
hatalmas gsid>Bágu orszátroihoí viszonyítva hasáek 
szegényebb voltának tulajdonítható, ds klslpa<-oaairk 
nehéz Borsának okát nagyobbrészben magában az ipa-
rosságban t látjuk meg 

A 11 ital tanonc menspság a legtöbb evetben nnm 
l< p kalló k^pzettBévgal a legénysorba és továbbmenve, 
a B»gédek nigy többségéből a mel kornak cem elég-
séges képnottséggel less mester. NA unk általános az 
a fe'fogá",  hogy a tanocci'k elég az, amit a mesteré 
nél megtanul és felesleges  a Baját továbbképzésérő' 
gondoskodnia Nimely mes'rr anoyfra  rövidlátó, hogy 
tnljesen feleslegednek  tartja a tanor«clskolát ós a kis 
idő- ós eróve^zteség miatt nem bánj>>, ba Inasa ott nem 
sajátltja el a mogfdleiő  kerJ-kcd '̂rci alaplsmvnteket 
és as általánoa műveltség fcltmwt  Hi p^dig valaki 
már falszabadu't,  u?y abbea a tévia maggyórődáfcben 
él, bogy mindent 'ud 69 további fej  ődésra telj )san elég 
as, amit. mint Begéd, aa egyes mlih'lyekben esstleg 
elleshet HJI van az az Idő, midőn az lfju  mestfrlegény 
kszébe vette a vándorbotot éB vAgtg járta a műveltebb 
nyugati országokat rs míg B*ját kez-*munWijáv*l meg 
élbstésérói, a továbbutazna költ?ég(-i'ő' gondoskodok, 
csapa ssamfül  volt, bogy ipara mesterfogásai',  fejlettebb 
mód zéróit elssiátlthasaa, aminek bevezetésével ottboi i 
mühelvén -k falloDdttléB t̂  biztosítsa. 

Akinek médiában volt a berlini lpariiál'liáit m?g 
toktntenl, az nemeik arról gvő'ődött meg, hogy a 
« B'parnak m^a az olyan hatalmas gyirüzemü biroda-
lomban, triít N'mutorazág, Hz OB ÓB virágzó jelenje és 
jöxője vao, d » fájón  tapasztalhatta azt is, hogy a mia'nk 
ebben sz ös^zehaBcn'itáBbin a'u maradnak, nem tudsak 
lépést tartani a mai kor modern Igényeivel, avatatla-
nok a helyesebb, a jobb és o'cióbb e'óállitáal eljárá-
sokkal. 

A másik nagy hiánya fiatal  Iparos nemzedékünk-
nek. bogy nem nevelik belé a takarékosság erényét. 
Az Inas, ha néhány Ir-jec kH kap, a Beged, ha fizetését 
lepengetik neki, ászt hiszi, hogy aa utolsó garasig al 
kell fecsérelni,  mart bisa holnap, vagy a jővó héten 
njra keres. Nyagaton es másként van O t már a tanonc 
takarékoskodik, vagy ha est jobb belátásból n»m tenné, 
rászorítják ugy, hogy mire felssahadu',  néhány esás 
lejt érő tőkét tett félre,  aminél nem as összeg nagy-
sága a fontos,  hanem az, hogy megtanult vagyont gyüj 
tani Ugyanilyen nálunk a legények sorsa, kiknek nagy-
része nem is álmodja, hogy takarékosság esetén aajAt 
errjén önállósíthatná magát, sót aat tartja reodénvaló-
nak, hogy legtöbbjük tlsstára adóaságcslnálásra alapítja 
önállósítását. 

I yen IftrU'mények  között alig remélhetjük, hogy 
viszontlátjuk a derék Cserassnyés csfz  nadlameatnr ura-
mat, ki Kisfa'udy  Károly köl őnek utolsó éveiben leg-
főbb  támogatója volt, vagy ez Iparo* céhek olyan d3ntó 
tény esőkké * á hatnának vánraalnk életéb-n, mint egy-
koron Komáromban, vagy D'bracenben. H» caak nrm 
szánjuk rá önakaratuokból máju kat, kogy tanu'juik 
a fejlett  Nyugat példájából. 

A magyar falragaszok  és fllmfellratok  ügy*. 
A belügymlnisaterlnm most krziite válaszát arra 

a beadványra, amit a mozik tulajdonosai njujtottnk 
be a Hacbbségl nyelvhasználat ügyében. A döntés 
BStrlnt afilmfalragRBEOkonhassnáiható.amagyar,  ném'f 
v^gy oroBi kis^hbBégl ovelv, azonban klaebb betűkkel, 
mlat • román cini. A falragasz  többi szöveg* román-
nyelvü k»l>, hogy legyen. 

A fi  mfaliratokra  a döntés ugy BZ'M, bogy a tar-
t«icm azövegn lehet klsehbBéri nyelven ÍB. d-* a román 
fal  rataak Is ugyanolyan térj- d tlemben szerepelni kell. 

Bs vonatkosik a inlnháai sióadások falragaaaalra  ls. 

S Z Í N H Á Z . 

Váropuak kuitur életében ósl hagyomány, a mU-
kedve'ő ^zlojátssáB, ami< még boldogult Deér Kálmán 
emíit Igazi színvonalra. 

Most, hogy újra Itt van a sziai-Bsezoa, műked-
velőink megint munkába léptek. 

EB a klB lelkes társaság — mintha, a fiatalságuk-
kal járó minden ssép, de vesstett álmukat kereBnék 
abban a festett  világba, amit a Bzlnpad nyújt — sslvvel-
léltkkel végzik ast a feladatot,  amit nsm Baját szóra-
kozásból, hanam a kultura szolgálatában teijealtenek. 

A gátda egyik része, a prózai együttes — mint 
vesszük a hírt — Matyus Oyula alolnök vezetése és 
irányítása mellett mar is megkezdte második előadá-
sának próbáit, nmlt a Dalárda javára rendeanek meg. 

A most november 6 on o< 6 án színre kerüló : 
H u s i é * 

a kövutaoau aăor<-pudZtadsai megy. 
Marica Grófeő  . . . . Lőrincz Viola 
Livag lainó DobeschitB SiraBüser József 
Báró Zupán Kálmán . Hientpétery Lássló 
Toröz Böia, tisatiartó Zarug János 
Liza, a hnga Qiai Ketty 
Ceclua, hercegnő NagJ Piroska 
Penysseg. . . , Zuug  Aladár 
Miháiy, crag Ispán Portik Lijos 
L di, cigány lány . . Malná9i Erzsike 
Lajcsi, cigány legény M dve Sándor 
lika Migyarl Erzsike 

Hi gyek, urak, parasst lányok éa legenytk. 
A darabot kisan: Miháiy Maria zongora es Sándor 

htván jazz zenekara. 

H Í R E K . 
— Halaloaas. B eaessy Erzsike 33 éves korában 

hosszas bciegoBuedsa utsn mugnuit. Tometeae oztoner 
no 30 an de.aian volt nagy reaavet mellett Aa elhuny* 
tat szoioskörii rokonság gyassotja. 

— Falusi haatartaaí ea gaadaaágl tanfolya-
mok Erdeiyben nőn reaaere. A iei (otyaman Er-
dey kUiouboaó vidékéin aa E Q. E. a falusi  gazda 
daazonyoK os leányok részire hathetes női nantartasl 
es gazdasági tanfolyamokat  rendez. A tanfolyamokon  a 
neiyes os gazdaságos fózest,  mosást, vasaiast, szabá-
szatot és varraBt, baromfi,  eerua tenyésstest, csecsemő 
gondozást, egészségtant stb. fogják  tanítani. A tanfolyam 
ceija a> erdsiyi magyar gasdaaBzonyok éB leányok ne-
velese, iraayiiasa a hhZiartáa es kiagaaduudvar helyes 
fezetese  terűn. A tanfolyamon  rasstvehelneK asssonyoic 
ea lányok 16 eves kortól íóJelé.  A tanfolyam  részvé-
teli dija f  junkónt aa egésa 6 hét tartamara össaosen 
500 L it. A vid ken lasó es bent etkező leányok naponta 
az ei>a:ásert esen felül  m4g 10 Lslt fizetnek.  A tan-
folyamra  konyhaiéi.- zárolást, edényeket, továbbá varró-
gépet j> tanfolyam  vesetőssge viaa magával. Aaon kos-
aegezben, ameiyskben a tanfolyamra  kellő azáicu jelent-
kezss tönenlk, ost zárandó a jolentkezős ssama ea a 
névsor egy záras kisereteben beküldendő az E. G. E.-
bes, C uj—Koioisvar S.r. A. Mureaan 10. Ahol a fel-
világosítást keszseggel es Bzlvelyestn megadjak. Kívá-
natos vo na, bogy a tanfolyamra  Erdaiy magyarlakta 
vidskeirői számos je.entkesss történjek, AS eddig meg-
rend z^ti faluai  női hathetes gazdasági és háztartási 
tanfolyamok  igen szap eredménnyel zárultak. Aa E. G. 
E. a tanfolyamokat  a jelentkesesek sorrendjében fogja 
oeosstani. 

— Szaktauáosok aa alma válogatására és 
osztályoaasara. Miután as aimagylimölcsöl leBsedtUk 
ea aa Ideiglenes tároióhelyiaégben raktároztuk, a ssedos 
után 2—3 hettei aziies^gasse válik annak átválogataaa 
es osztályozása. A válogatásnál 3 osztályt különbönte-
tünk meg: I. oszt.-ba törülnek azok a gyümölcsök, 
melyek teljesen hibamentesek, aaepon Bzinezódtok és 
sz alakjuk la Kifogástalanul  fejtett.  II. 0Bst.-ba kerülnek 
azok a gyümölcsök, melyek kissé hibásak, vagy kicsi, 
de btfort  szúrások vannak rajta, vagy a snlaesódósUk 
nem egássen kielégítő. III. oazt.-ba Kerülnek ások a 
gyümölcsök, melyek aa eiótó két oastáiyba nem voltak 
DeBorozhatók, feit'jva,  ha ások nem romlottak, vagy 
nsm tohadtak. Mind a 3 osztályban megkülönbözteti!» 
2 2, »/*, 2 Vs. 2 >L, 3 3, Vi, 8 V, coloosakat, vagy 
ennél eBetteg nagyonbakat is. FjUios, hogy a minőség-
nek megiela ó n »z egyforma  nagyságúak az átváloga-
tásnál mindig egy iádáoa kerüljenek- As átválogatás 
ÓB az osztályozás után minden egyes ládára olvasható 
helyen rá keli irnl a fajta  nevét, mlnóaégét és a nagy-
ságát. A tároló heiyiség mindenkor httvös, sötét, da 
jól levegőahetó helyiség legyen. 

— A termő gyümölcsöket trágyául kall. 
2 - 3 évenként 120—150 q. latállótrágyat adjunk a 
gyümölcsösünknek kat. holdanként. A trágyái a fake-
zelés éa a parmetezáa után a talajon BzétBzórjuk, majd 
a talajba beazántjuk, vagy beaBBuk. As Istáilótrágyán 
kívül használhatunk egyéb saerves trágyát ls (pl sér-
tés, baromfi,  jub) da esek hatzaálatánai vigyázni kell, 
mert igen erős trágyák es könnyen megégetik a gyü-
mölcsfa  gyöaereit. Erősebb trágyák lévén, lehat beló.ük 
seve**bb la kell, mint az latáliotrágyábói. H* mészben 
-a geny a talaj, ugy caisaertt a talajt messaani A meas-
sz geoyaegiói íuggöen 4—8 q égetett moaşei, eiósete-
ien sietma asítva, ezórunz uâ t kat. holdanként, mBjd 
'Bt a talajba nraeiven bessántjnk. Sauperfoszfátból  kat. 
ho:d«nkrnt 80—160 kg.-ot hassnáluok. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Gyulafehérvárra  áthelyeaett oslkmegyet tiszt-

viselők Az nj közigazgatási törvény végrehajtásával kapciBO-
latbau Csikmegye löiökségéről 11 tleztvlso'.őt helyeztek át 
Gyulafehérvárra.  Az áthelyezett tlsztvla.-lák részben átköi'töz-
t k, mások a napokban Indáinak Gyulafehérvárra  — Oţetea 
Aurél dr. volt alispánt a kormáryzósAg rerdelk«z6sére köz. 
Igazgatási fölügyelővé  nevezték kl. Uiv&talát már át ls adta 
Oţ tea V lér dr. vármegyei ügyészt, volt megyrfőnököt  a 
kormányzóság jogi osztalyára rendelték. Molnár Józaef  vár. 
m»(íyel főjegyzőt,  Imats Akos osztályfőnököt,  "uutaanu János, 
dr. Daca Demeter, Oprls Jino3 tisztviselőket, lile Mária, G'ecu 
Miuerve tisztviselőnőket és két irodaszo'gát a kormányzóság 
központi irodáihoz oaztották be. — A oslkl megyefőnökség 
jelen pillanatban 15 tisztviselővel dolgozik A közigazgatás 
vezetését Mihail Viktor ezredes-megyefőnök  Benkes Béni fő-
számvevőre bizta, aki gyakorlott kézzel irányítja a különböző 
szolgálatok munkáját. 

— Ünnepély a r. k. főgimnáilumban.  Főgimnáziu-
munk az itiaság redőszen'jének, Sz;nt Imre huoegnek tisz-
teletére 1934 naveaiber 6 áa, vasárnap d u 6 órakor, az Inté-
zet tornacsarnokában ünaepélyt rendez az alábbi műsorral: 
1, Bárdos: Szent Imre h'mnusz, énekli az Ifi.  vegyeskar. — 
2. Tordai—Ánvoa: Jézuska farag,  szavalja Ferenoz Attila I. 
oszt. tanuló. 3". a) Htlmos: Isten Ítél b) L'.szt Goethj : Istent 
zengi napkelet, éaakll az ifjúság  férfikar  i Ünnepi beszédet 
inon! Polohárd János, fdgima.  h tanir 5 Bárdos: a) Réten, 
réten.. b) Katona nóta.... énekli az Ifjúsági  vegyeskar. 6 dik 
Sándor: Dux E nerlcus, szavalja B tá Levente VI. oszt. tanuló 
7. Halmjs: Népdalok: a) Szegény legény vagyok én. b) Ok-
tóbernek elsejéu. c) Hajda tánc.., énekli az Ifjúsági  fértikar. 
8. Leni val István: Szamarltana, szavalja Rlmeg Aladár Vili. 
oszt. tanuló. 9. Kodály: Nagy3zal->n-al köszön-.ő, énokll az 
ifjúsági  vegyeakar. 10 Hilbsoh: Iinnal H 'gal, énekli az Ifjúsági 
vegyeskar. Erre az ttnnepé yre az intézet bará'ait s az érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja az igazgatóság. Balépti-
dij nincs. 

— Lepragyanuba keverte a tiaateaaégtelen konku-
renoia. A napokban még Ide, a ml kisvárosunkba ls elérke-
zett a mugdöobintő hir, amely arról szólt, hogy Dam ster 
Józsa marosvásárhelyi kéz'munka nagykereskedőt elszállítot-
ták a lepratáborba. A hlr azt ls tudta, hogy Ddmeter Józsira 
a borzalmas fertőzés  valami keleti kézimunkákról ragadt. A 
hlrterjesztés már odáig fajult,  hogy Demeter Józsa BzörnyU 
betegségének tudatában megőrült. — Demeter Józsa most 
k jelentdtte, hogy a híresztelésekből egy szó sem igaz, s azok 
teljesen a tisztességtelen konk;renoia kitalálásai. 

— Félmetere» hö az Egyeskönél. Lent a oslkl völ. 
gyekben még tavaszi légáramlatok szállnak s az ember osak 
a rövid napúkból s a szörnyen hosszú éjszakákból következtet 
a közelítő télre. Azalatt fent  a c^ikl Svájoban, a balánbány.l 
havasok sziklabirodalmában a legzordabb tél dühöng. A Kár-
pátegylet egyeskői menedékházától 50 cm-es havat jslontenek 
s az I8Ű0 méteres magasságban a l:gideál;sabb Bl-terep várja 
a sportkedvelőket. 

— Halálozás. Incze István osikszentslmoul községi biró 
43 éves korában folyó  év to ember l-én meghalt. Bdo'ületes, 
mnnkáséletü trnber volt. M ndenkl szerette, tiBztelte. A meg-
beosülés a temetésen olyan impozáns módon nyilvánult meg, 
amelyhez foghatót  alig látott A lesik. — Különös részvét vesz 
kőiül az öreg édesanyát, aki Incze Istvánnal utolsó fiu  gyer-
mekét ls elvesztette. Egyik Ga hősi halált halt a haictércn, 
a következő gyermekét karlerjének legreményteljesebb elindu-
lásakor mint fiatal  ügyvédet temette el s most utolsó fiát  la 
kikísérte a temetőbe. 

— Amikor Moldova fejedelme  a székelyek kősé 
menekült. Marosvásárhely vezetősége november 6-án nagy 
üontpséget rendtz annak évfordulójára,  hogy Petru Rares 
fejedelem,  akit eláru tak a töröknek, a város falai  között kere-
sett és talált menedéket üldözői elől. A srékelység erős 
keresztényi érzésből folyólag  szívesen nyújtott kezet minden 
üldöiöttnek a törökkel szemben. Patra Rareţ moldovai feje-
delem ismerte a székelységnek kipróbált jellemét és ezért 
Marosvásáihely felé  vett« útját, amikor tudomására jutott, 
hogy saját vezérel akarják tö:ök fogságra  juttatni. Történelmi 
kutfor  ások szerint Petru fiareş  egy napon és egy éjszakán 
át volt vendége a városnak, m-iynek székházában szállásolták 
el és a legnagyobb vendégszeretettói szolgáliák kl. Innen 
Csúcsára menekítették a székelység váltott lovaival, melynek 
vára akkortájt egész Erdélyt uralta. Itt erős hadat gyűjtött 
a fejedelem,  mellyel egy évnél tovább védelmezte magát. Végül 
ls Szulejmán szultán szabad elvonulást adott Petru Rireşnek, 
aki Ş-.efan  oel Mare, a nagy f  jedelem fia  volt. 

— Aa egéaa oraaágot bekóborolta a katonaszöke-
vény. Préda Ignáo oalkmlndszentl illetőségű legény a 39-ik 
gyalogf-zreinál  szolgálta tényleges katonaidejét. A húsvéti 
ünnepekre 10 napos szabadságot kapott. Többet nem jelent-
kezett az ez edésél. Kö öznl kezdték közben a legény az egé*z 
országot bebarangolta, de S' hol sem tudott elhelyezkedni. Pár 
nappal ezelőtt telj-seu lerongyolódva Ark'zett vissza a tala-
jába A csendőrség azonnal é-t<sü!t az esetről és letartóztatta. 

— Három hónapra Ítéltek egy kereskedőt, mert 
eladta a lefoglalt  Ingoeágokat. Halbaipar VALÓ veit gyl-
mts-palánkai fakereskedő  adótarto/tsi fujében  4 vagon desz-
ká". foglalt  le az adóvégrehajtó és Vz ár vei és megtartásáig » 
oeszkát a tulajdonos birtokában hagyta. Az árverés/e jelent-
kező végrehajtó n-.m találta meg az állam ja-ára lefoglalt 
árut, mert időközben a kereskedő azokat eladta és elszállí-
totta. Bünügyi eljárást indítottak Hallberger ellen. A most 
megtartott lőtá-gyaláson a törvénys:ék büdösnek találta a 
vádlot'at s a bei-zc:zett Mzonyitékok alapján 3 honrpl elzárá« 
él 5 000 lej pészblraágra Itéite. 

— Képkiál litas. ToJoreş-.n \ . festőművész,  akin.'k vá-o-
sunkbtn már számos jól sike.ült k állítása volt. folyó  hó 8 áo 
nyitja meg ujabb kiáll tását a „Derulata" o'pöüzlet melletti 
helyisfgban  A kiállításon a művész a legutóbbi Idő termését 
matatj* le. A kiállítás november 15 én zárul, miután To 
rascu festőművész  állami ösztöndijat kapott egy esztev.dil 
párisi tanulmányútra s itthoni tartózkodásának végső akkordja 
e kiállítás ltsz. 

— A e n d e l e t A Mon'.toiul Oficial  171-ik száma 
kozll, hogy a kepukat éa kerltes^ket miniszteri u aBl'.á» 
sápján barna szinre kell f-sic-oi  Egy további m'nisz 
13H u'.atiiM a házuk festésére  vonatkozik. E szelni 
aa uj házak falait  czu.án n: dvaczöld baraára, vagy 
ihaki kőidre tz>bad csak festeni.  Ugyanezek a fzlnek 
alRalmsnaudók a javított falaknál  es nz épületek újra-
festésénél.  Ezek az intézkedásek a légitámadások ell ni 
védekezést akarják Bzolgalni. 

— Belyeg kell a hasbérnyugtákra. A közön-
Bég körében aa utóbbi időor.n bhiőoieie h>rek térj- d ei 
el a hézbérny ugtt k bélyegilletékévi 1 kapcsolatban. At 
Ügyben kerdeBt intettünk a p/nzUgyigeẑ atÓBág Hitté 
ke* ügyosztályvezetője, z, aki közölte, bogy 9 törvény 
értelme ban a názbéi fizetésekről  adott nyngt&k, ellamer-
vények, akár külön papírlapon, akár könyvecskében 
vannak, három és ket iejes bélyegkötelezettaég alá 
esnek. A törvény Bárkalatos pontja alapján a bélyeg-
kötelezettség a nyugta kibocsáj sóját terheli, azouban 
annak hiányáért a laké éa a háztulajdonos egyetem-
legesen felelős.  ' 

— Deoember elsején életbelépő közadék be-
hajtását szabáivozó ui törvény, m-ly lényegre újítóto-
kat boa az adób -hsjtáaok terén A pénzügylgszjatóság 
a minisztérium felhatalmazásával,  a c=öd nyitását kér-
hstl azok ellen, eklbnek egy félévéé  kereskedelmi, 
ipirl vagy forg  ilml (:ífra  de afaceri)  adóhá'rálókuk van. 

— Elengedik a kirótt betegsegelyaől bün-
tetések 80 zsaaalékát. A bítegsegé rcő központi 
igfZjatéságának  rendelete tr'.e m^b-n 90 Bzáza é' ot 
•őrölnek azokból a büntetésektő', am-lytkct a 103 
szakasz alapján bélyrgtartozás miatt kiróttak. A ked 
vezmény csak akkor érvénves, ha a munkaadók a 
bályegtarsozáat kiegyenlítik. Ebben az esetben a kirótt 
büntetésnek csak egytlsedróssét kifizetni.  Bz a ked-
vezmény december 1-lg érvényes. 

— Mestervisagák a osikszeredai munka 
kamar&nal. A muntaktmara cslkmegyel hivatala az 
uj ipartörvény á'tal előirt mester- éa Begédviaagákat 
a következő napokon éa mesterségekben állepitotta 
míg: mészárosok: november 8 in mestervizsga, 9 óo 
s-tgedvizuga. November 10-én szahék részére m?Bter 
vizaga, 11 én aag?dvizsga. Nov mber 12-én mester-)a 
teged vizsga a női azabók részére. NovemWr 14-én 
mtater- ;és segédvlzsga tlmá'ok ré^z re. November 
14 ón maşter- én scgédvlzaga pzücaöknek. November 
16 én tpU'ctaazialoi, ícj éa kemkes lpr rjan mester-
vizsga. Nosenber 16-án bútorasztalosok réBaére mester 
vizage. November 17-̂ n rptiietasztaloa, ác4 és kerekes 
segédviz ga, November 18 an butoraez alos aegédvlz^ga. 
November 19-én pékek, férfi  és női fodrászok  meBter 
•-B aegúdviasgája. 

— Megkerült aa utóbbi időbon elkövetett 
tehénlopasok tettese. As utóbbi hetekben a megye 
szamoa községében fordultak  e'ó tehén eltűnések, 
melyeknek tüneteiből arra lehetett következtetni, bogy 

lopásokat egy óa ugyanazon ezemé;y követte él. A 
nspokbaa aztán a nagyváradi rendőrsrg letartóztatta 
V r JSH István tsploczal születésü mí'fziroBBeg-d  't. aki 
magát joghallgatónak adva ki, a határon át akart ezöknl 
Mtgyarorsaágra. A kibal'gatáson kiderUlt, bogy V res 
namie útlevéllel akart átmenni n határon B leikiisrao 
rátét tem ciak aa u levél hamisítás, htn^m a CnlkbaD 
«-ikövetett msrhslop t̂ok is terhelik. Verest átszállitot-
lák a csíkszeredai ügyészségre. Az üggyel kapcsolato-
san a vlzsgélóblró beidézte kihallgatás vlgett Biró 
Siodor helybeli vendég óit ii, akinek szerepéről való'-
ian hlrak kerültek forgalomba.  A biróaág tz első kihall-
gatás akaimával B ró Bánd art teljesen ártatlannak ta-
lálta és ellene m'ndin eljárás megindítását mellőzte. 

G y ó g y s s e r é s e a s i s t e n s t keresünk Ro-
mánia nagyobb és kisebb városaiban orvos 
propagandára, kiknek gyógyszer lerakatun-
kat is átadjuk. Ajánlatokat: Rudolf  Mosse, 
Arad, „Med cimere" jeligére. 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
éa vidéke férfi  közönaégét, hogy 
1838 évi november 1 ével 

j j A FÉRFI KÖZÖNSÉ6 FIGYELMÉBE 1 £ 
Tisztalettel értesítem Csikazerada ^ 

s 
Ş férfi-divat szabóságomat áthelyeztem Ş 
^ a mozi átellenébe, Maraţeatl vendéglő ^ 
ţ ţ épületében lévő üz le the ly i ségbe ţ ţ 
u Kéasitek u j öltönyöket, a megrendelő klvénaéga 
n saerinti kl ' i telben; vállalom öltönyök fordítását,  J 
' javitáaát éa tliatitáaét, aaolid árakon. Tisztelettel: J 

Bogos Mihály, divat szabó. j ţ 

Pongráoz Jeoö kitüntető elismerése 
Páilsbao. 

Kiitintető elismerés érte az Arsdon élő Pongr̂ cz 
Jtcó'.. Az eradi közönség eiőtt Í2tneretep, togy moat 
egy évi kdidötte el nz európil ttz laságl konferi  cciara 
V -'n Z island f  x be ga miiissterelnök urnák pályázatát, 
anwiyre a belga kabinetiroda fóacks  Van Z ehed meg-
Oizasából hosszú levél kapcsán ellBmerő ós dicsérő 
sorokat küldött. 

A napokban a frascla  kamara „Chambre des 
M.uleb" jolaásael levelet kü ditt neki, amelyben Paul 
Ri.oir francia  k'pviaeő arra kéri fel,  hogy küldjön 
cikket P-»ns egyik legismertebb krzjazdasâţl sztblap-
latia, mjiynekcma .Haannisaie Econom qaa". Ugya-
oii ea a francia  képvis :>ő, Paul Rivolr meg udta, hogy 
a Poagrácz pilyéaata megnyerte Van Z -eland tetszését 
ÓB azután a mwyorki történelmi egytitt m rektora ÍB, 
lílrzha Ahmed Sohrtb melegen ajánlotta, atlvel Pong 
rácz szoros kapcsolatban van. 

A képviselő, akik egyúttal u párisi Cintre D'étude 
diS Problémea főtitkára,  Pongráczhoz intézett levelében 
• l:meli gszd Bági-poliúbai tárgyismertében kiválóságát 
ea romé i, hogy odaadással és hozzáértésével csatlako 
zik a fenntebb  erei tett Bsaklsphoa. Itt emlitjttk meg, 
bojy mtBí készül Pongrácznak egy nagyobb azatá tu 
gazdaség-poütikal niuakeja, amelyben az eur pal gaz-
d viaţi, szcci'jilí problémákat tárgyija, korát jóval tul 
oaUdó fcikóBzüiiaoggifl.  Uuakéja francia  nyelven ÍB 
•U4g fog  je.eaai. Ig, iodul egy B êr̂ ny, de komoly szé 
k-ily t̂ hoiség Aradról Pái-b.«. 

2 darab syndicaliz&lt symeathali 4 éves 
tehén, valamint jorksohieri tenyész-
kocák es egy kan eladó. Bővebbet a 
László kertészatb in, Osikszereda. 

? K a r e s s e fol 

$ VEZSENYI JÓZSEF 
i SZŰCS ÉS SZÖRMEÁRU HÁZÁT, 
B ahol minden szakmába vágó 
ţ ir unka pontos és minden igé-

nyeknek megfelelően  készül 
Caikaaereda, S t r . Brat iaxru . S S . I 

: • 

i 
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Egy jó karban levő hálószoba, elköltözés miatt 
ju ányos áron elttdó. B>dó kúria, S&iiimbru. 

A 85. aaámu hás a Prinoipele Carol-uooában kiadó. 8 szoba, 
konyha, k«mara éa veteményes kert Érdeklődni 
lehet Oordoa Oyérfáa.  városi mérnöknél. 1—2 

Csíkszeredában egy épületes belsőség: 2 szoba, 
konyha, kamra, e ladó — Cim a kiadó-
hivatalban. l_s 

" F I G Y E L E M 1 j{ 

„Sirály" cipőüzlet 8 
felh  vja a n. 4. vásárlóközönség C 
figyelmét,  hogy Balptóbe meg- ff 
crbtBtek a z 1 9 3 9 - e s é v S . 

hó-, sárcipö és cipő újdonságai, 
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Ugyanott Rzok azakszertt javítása 
garâi cia mellett. ** Mérték utáni 
megrendelések. — Szolid árak I 

Szíves pár'.fojáBt  kér és marad kiváló tisztelettel 
Domokos Jakab 

1 - 3 fliletreaető W UIRAKVWVIVA ^ 

Primăria comunală S&ncrăieni. 
No. 1508—1938. 

Publicaţiune. 
S^ aduce la cunoştinţa generală, că l i 

ziua de 26 Noemvrie 1938 ora 10, In 
loca!ul primăriei SAocrăieni, se va ţine o lici-
t.»ţ e publică, pentru vânzarea celor 2 tauri 
coamnali, do rasa Simenlhtl, reformaţi. 

Pr<ţul de strigare este Lei 5000, pentru 
fiecire  taur. 

Ia ciz de nereuşită a primei licitsţ-ei, a 
doui va avea ioc în ziua de 7 Decemvrie 1938 
la ora 10, aBomenea Ia locilul primăriei şi cu 
condiţiunile, care pot vedea la primăria co-
tnuaaia. 

Sâacraieni, la 3 Noemvrie 1938. 
P . i m ' i r : 

Tantos Blasin s. s. 
Notar: 

F. Moldov&n s. s. 

Varrógépek Kerékpárok ^ 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban • 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

i 
egy két udvaros k ő h á z , nagy kert-
tel, mely áll egyik felől  3 szoba, 

konyha, kamra és 1 szoba, konyhából, másik 
oldalon 3 szoba, konyha és egy alsó lakás-
ból. Ért kezni lehet B i e d e r m a n n Viktor-
ral, Mercurea Ciuc, Principele Carol 36. 3-3 

l l t u M V i k i t M a r s z r a v d u 

j s m m m n i r intrtptn*,^*^^^^ 

MODELL KALAPOK | 
t i a n a p o m k é n t a j f o r m á k  e l e a ó U 
4 r b « a , X B . « v t ^ K l a t ] a . * t ö ] c L 

VKNCZEL TANÁRNÉNÁL * 
D g y a a o t t késaf t lmek  m i n d e n - K 
a e m ü n ő i k a l a p o k • i z ő r e n d ü fk 

• I « W h o H á a d á a á v a l . Kaia^zk ) ( 
i tclakl iása a legrövidebb idő alatt. 8 

Meroursa Oluo, I. a . B r a t l a m n ( Q l m m á - Q 
s l u m ) - u o o a 111. za. , a S f t rbáa  k ő s e l é b e m . ^ 




