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Királyi szavak: 
A falvak  felvilágosodása  által Én a tudás-

nak éa minden szépnek terjedését láiom. D* 
látom a paraeztrétegnek egy jobb életre való 
felemelkedését,  a bajoknak és mindenki köle-
le996eeínek jobb megértését is. 

És hangsúlyozom ei1, b ezót: „mindenki 
kötelességei", mivel as én felfogásom  szerint 
minden állampo'gár az államnak egy élő sejtjét 
képezi és ezen sejtnek ugyanazon lélekkel éB 
ugyanazon szivvel kell dobognia ugyanazon 
eszmény és ugyanazon jó érdekében. 

Novemberi emlékezés. 
4 ködös ősa, « kurta novemberi napvilág eszünkbe 

ju'.'.a-j* azt a szomorú évfordu'ót,  ame y bu-z esz^n 
dórel ezelőtt a négv esztendő» gyi'koiáera pontot tett. 
1918 november bó 11 én hallgattak el a fegyverek  öt 
v'lájtrÁpa minden harcterén, szár: zon, vizén és levegő-
ben. Gyilkolásra tanított nemzedtkík njjoagva dobták 
t>l vérea szerszámaikat, hogy a pillanat mámorában 
mlrdanrő: m?gf»ledkrz  <e, nyakába boruljanak azokn: k, 
kikre még órákkal ezelőtt fegyvereiket  szegezték. 
Felemelő, nagy pillanat volt. N*?y év után a lelkek-
ben Ismét felszínre  kerüct BZ Embtr s a milliók nagy 
magára eszmélését nem zavirla rövid ideig semmi 
disszonáscla. 

Kivid, nagyon rövid volt e felbuzdulás,  a jobb 
után vágyó emberi lelkek es egymásra találása. Mart 
pttek a jósáéul gondolkozók, rz embrrl lelkeket távol-
ból, aa üaleti számítások magasából intézők, akik mér-
get kever.ek a teitvéresüiés béke poharába. Gyorsan 
ható, lelket fertőző  mérgei, mely hamarosan a tudatba 
arálit azoknál, akik a négy eaztendőa fegyvertorna 
ntán a régi békéB tűzhelyhez viasza t'rtek. Kétélű, 
pyllfrna niAreg volt, mily hehato't emlutrl agyba s 
a'győző hatalom büszke öntudatával töltötte el azt. 
Ugyanakkor pedig a legyőzőkben felébresztette  a kese-
rűség érzetét, amikor BZ általa hozott hősi á dozat 
értékét lebecsülve, azt ez alsóbbreod ísíz,  a talajvesa-
fítts'g to-inra kéBatető, megtorlásért lihegő szer pére 
kárhoztatta. 

A kábornt bef  -jeső nagy testvéresüli^ »lmu't. Az 
faei  köd bamaT takar B a szenvedéBak nyomán nj élet 
filé  törő fmb^r'^ég  egvik föle  fa  hitt", hogy szenve-
déseivel örök Időkre érdemeket s«erzett a máalk sArba-
t párására. Num gondolt arra, bogy a mérleg serpe-
nyőjét csak egvenlő su'yokkal lehet egyensúlyban tar-
tan', Ahol p d g nircí egyansu'y, o't bizonytalanná 
va ik minden. Ez a bl»orytalanPát immir husz eszt»n-
deje kisírt bennünket H irinden év covemberében 
VÍH-ZI nézőnk ránk az eldobott fegyverek,  intő pGlda-
i-̂ nt figyelmeztetve  bennünket arra a hármas jusséra, 
arae'y évszázadokkal eaelótt gigászi erő?el Ingatta meg 
Ku-ópa földjét. 

A talaj Inog lábalok alatt B egyre közel-bb va-
gyunk aboz a kezdethez, mely mlrdtn eddiginél c-u-
fásabbnak  Igérkez k. Két évtized telt el 1918 november 
11 e óib s ma kétségekkel telve állunk a harmadik 
évtized küszöbén, nem tudva, mit rejteget számunkra 
a novemberi köd. Mert eűrü, neh'z köd ül a jövőn, 
amely rászáll a lelkekre s fojtogató,  szemet CBipő füst-
jével eltakarja előlünk a napov, a reménységek, a bol-
dog egyetértéB mindenkit kibékítő napsugarát. HaláloB 
caecd ül a nyugalomba készülő ősai tájon, de es a 
"eud a temető cBendje, amelybe hullaszag vegyül. 
F^etilt, vissza fojtott  várakozásban élünk s lelkürk 
"íV fe>  van készülve mindenre, hogy stln'e fel  aem 
u!nn", h« most e halálos némaságba, a lelkeknek t 
libart váró magába sárkósásába beledördü:ne aa ágyu. 

ágyu, két ágyu, három ágyu. B azntán a többi. 
Kisebb, nagyobb dörrenéBekkol, szaggatott mély bugás-
ul repülne a gránát s hatalmas vércsék módjára óriási 
^ptnadrrak cBrpnának le ártatlan vároeotra. Ugy, 
> m:at az bnsz év óta 1B egyre tart, cstk éppen nem 
®?y helyen. O yan es, mint a vándor madár. Megy, 
meKy> egyre megy, mig egy ss'p nspon azon veBBzük 
es.'re, hogy Itt van újra ná'unk. M nd n borzalmával, 
minden rémségével B aa embergyllkoláa módjainak 
tri den ujabb csalafintaságával.  A tömegek már késsen 
ÁHoak rá s a lelkeken a vért olyan erő?, bogy ason 
olysn csHké'ység, mint aa apáknak ez a 20 év előtti 
mvsmbnr 11-1H m«gára eszmélés*, nem képes rést ütni. 

Egy jó karbsn levő hálószoba, elköltözés miatt 
ju'ányos áron eladó. Bodó kúria, Sftntimbru 

Keresek megvételre vas- vagy rézágyat, éjjeli 
szekrényt moedóval. Cim a kiadóhivatalban. 

A mult hét. 
November 8 án az ország lakossága Mihály 

nsgyvajda névnapja alkalmából hűséggel nyi-
latkozott a trón és királyi caalád iránt. 

Az angol Bajtó mu't heti hangjában nagy 
figyelmet  szentel II. Károly király és Mihály 
nagyvajda londoni látogatásának, akik György 
angol király meghívására november 15-től 18-ig 
hivatalosan Londonba utaznak. 

A november 2 i bécsi döntéssel Magyar-
országnak visszaítélt Felvidék katonai meg-
szállását a magyar honvédség november 10 én 
befejezte.  Horthy Miklós kormányzó a magyar 
kormány élén november 11-én vonult be aa 
ŐPI Kassa városba s ezzel a Felvidékről vissza-
ítélt 12 ezer négyzetkilométernyi terület egy-
millió lakósával végérvényesen visszakerült 
az anyaországhoz. 

Grigore Gafencu  volt kü ügyi alminiszter, 
a Timpul főszerkesztője,  a bécsi döntéssel 
kapcsolatban lapjában a következő vezércikket 
jegyzi: 

— Es most, amikor a csehszlovák állam 
térképének utolsó változásai is megpecsétel-
tettek, válaszoljunk a kérdésre: mi a helyze-
tünk a történtek u'án? 

— Megnyertük a Csehszlovákiával való 
közös határ elvét. Bz az elv, amelyet a bécsi 
döntés is jóváhagyott, ujabb megerősítésben 
részesül azzal a szavatolással, amelyre a négy 
nyugati nagyhatalom kötelezte magát Cseh-
szlovákia valamennyi szomszédjával együtt. 
Hátramarad még, hogy ama biztosítékok foly-
tán, amelyeket a rutén folyósót  átszelő és a 
magyar szomszédunknak juttatott városokat 
megkerülő uj vasu'vonalak éB ufak  építéséig 
Magyarország'ól kapnuük kell, tovább fejiesz-
szílk közvetlen kereskedelmi és ipari kapceo 
latainkat Csehszlovákiával. 

— A Dunán megmaradt nekllok pgy baráti 
állam: Csehsz'ovákia megtartotta Pozsonyt. 
Még többet is nyertünk: mindvégig lojálisak 
voltunk. Azok a Bzavak, amelyekkel prágai 
barátaink hálájukat fejezik  ki: „sohtsem felejt 
jük el a román nép éB nemeB biráiya hűségé-
nek bizonyítékait", politikai tőkénk becsű 
létére és gazdagítására szolgáinak. Az erőnek 
hódoló mai időkben nemoak a katonai hata 
lomra van szükség. Az erkölcsi erőkn k is 
megvan a maguk értéke. Most pedig, amikor 
ugy látszik, bogy elült a dunai területek fölött 
elvonuló vihar, csináljuk azt, amit a tengeré-
szek „pontozásnak" neveznek. 

— A bécsi döntés által elismertetett egy 
uj ál'am, a Kárpátalji Oroszország, ahogy az 
oroszok nevezik, vagy Kárpátalji Uírajna, az 
ukránok szerint. A szláv testvérek közötti vita 
bizonyos problémákat állit elénk, amiket jó, ha 
megismerünk és minél behatóbb figyelemmel 
kísérünk. Ugyanis ugy az ukránok, mint az 
oroBzok a kárpátalji hegyekre kitűzött zászlójuk-
hoz kü'önböző, de egyaránt nagyszabású álmaik 
teljesedésének a vágyát kötik. Az a tény, hogy 
ruszinszkói szomszédaink már csupán autonóm 
államként vannak hozzákötve az egységes cseh-
szlovák államhoz, valamint, hogy ma már 
nincs közvetlen kapcsolatuk Prágával és három 
magyar városon kell álbaladniok, ha oda akar-
nak ju'ni, önálló létükre irányuló törekvéseik-
nek különös jelentőséget nyújt. Ez a jelentő-
ség pedig nő, ha arra gondolunk, hogy Lengyel-
ország is ukrán problémával áll szemben, 
amelyet, nagy körültekintéssel mérlegel. Más 
részt Magyarország a neki itélt városok által 
ellenőrzi az egéBZ folyósó  városi és a városok-
kal kapcsolatos életét, Németországnak pedig, 
amely határozottan ellene volt á folyosó  fel-
osztásának, szintén megvannak a maga, alig 
rejtegetett ukrán tervei. Nem csalódunk, ha 

ugy véljük, hogy a hosszú nevü kárpátalji kis 
államban utak keresztezik egymást és eBzmék 
csapnak össze; lángok lobognak fel,  amiknek 
szikrái másfelé  ÍB elvihetik a tüzet. Európának 
egyik legfontosabb  politikai pontja ma ez a 
terület és továbbra is az lesz. 

Kemal Attatürk, a törők köztársaság elnöke 
november 10-én meghalt. Kemal Atatürk az uj 
Tőrökország megalapítója. Nemzete Atatürk (a 
törökök atyja) névvel tüntette ki, miután ö 
hajtotta végig mindazokat a nagy reformokat, 
amelyekben újjászületett Törökország. Kemal 
katboa volt. Már az 1912 évi balkán háború-
ban vezérkari őrnagy A világháború alatt pedig 
egyike a török hadsereg legaktívabb vezérei-
nek. A háború végén megszervezte az uj török 
hadsereget, amely támadásba ment át és amint 
emlékezetes a görögökre olyan csapást mért, 
hogy azok Kisázsiából hanyat homlok menekül-
tek el. Ezután 1923-ban Kemál paBát a nemzet-
gyűlés a tőrök köztársaság elnökévé választotta 
és végrehajtotta Törökország modernizálását. 
Törökország Kemál halálával legnagyobb szer-
vezőjét veszítette el. 

A párisi német követségen egy Grünspann 
nevü lengyel zBidó merényletet követett el. 
Revolveréből több lövést adott le Von Rath 
követségi titkárra, aki a sérüléseibe több napi 
szenvedés után november 9-én belehalt. — A 
merénylet h!re Németországban nagy izgalmat 
okozott. Több helyen elkeseredett tüntetéseket 
rendeztek a zsidóság ellen. Számos zsinagógát 
felgyújtottak. 

Hitler német birodalmi vezér és kancellár, 
november 9 én a müncheni nemzeti szooiálista 
felkelés  15 ik évfordulóján  nagy beszédet mon-
dott. Különösen támadta beszédében az angol 
ellenzék vezéreit Eden volt külügyminiszterrel 
az élén. Nagyon szép lenne, ha a világ az 
általános igazságosság és béke útjára lépne. 
Da mindenü't csak fegyverkező  és fenyegető 
világot látok. Ha pedig a világ fegyverekbe 
burko'ózik, a német nép nem fog  olajággal a 
kezében sétálni. Rámutatott Hitler arra, hogy 
az angol birodalom urai járatosok lehetnek az 
ango birodalom ügyeiben, de Középeurópában 
nem ismerik ki magukat. Jobb volna, ha Palesz-
tinával törődnének. Nem bírálatképpen emlí-
tem Palesztinát — mondotta Hitler — mert 
én csak a német nép képviselője vagyok. 
Ebben különbözöm Eden, Churchill uraktól és 
társaitól, hogy nem bitorlom a világegyetem 
ügyvédjének cimét, hanem beérem azzal, hogy 
a németnép képviselője és ügyvédje legyek. 

Hitler beszédében rátért arra is, hoyy 
visszaköveteli elvett gyarmatait. Előbb mindig 
a békés tárgyalások utján halad a német nép, 
de ha a másik világ elzárkózik jogunk meg-
adásától, ne csodálkozzék, ha a nemzeti szooia-
liata Németország kijelenti, hogy más uton 
fogja  jogait biztosítani. Hitler beszédének hangja 
a világban ist ét nagy idegességet okozott. 

A céh-törvény. 
A hlvataloB lap 237. számában megjelent nj céh 

törvény értelmében a munkások, magánalkalmaaottak 
és Iparoaok Bsakmasserlntl céhekbe tömörülhetnek. A 
céhek tartományok sserlnt alakíthatók. A megalaku-
láshoa az ugyanazon ssakmabellek egytisedének kérése 
szükséges. A céh tagaág nem kötelesé ós sem belé-
pésre, Bem kilépésre nem lehet kötelesnl senkit. A 
céhek tevékenysége a ssakmal érdekek megvédésén 
klvűl a céh tagok szakmai, erkölcr.l és hasaflas  neve-
lésére Irányul, A cihek vezetői csak teljes jogú állam-
polgárok lehetnek, akiknek aemsetl érséae és becsü-
letessége kétBéget nem ssenved. 

A céh királyi rendelettel kapja meg a jogi sze-
mélyiséget. Csak ae Ilyen logisaemélylséggel rendelkező 
céh jelölheti kl azokat a tagokat, aUk a ssakmal érde-
keket a munkakamarAkbBn, betegsegélyzó pénztárak-
ban, blsottságokban képvlsslik, 
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Apróságok. 
A Japán Iskolákban nlncBen Jegy. A tanulókat 

nem ozztályozzák sem egytől—négyig sem tlstől—egyig 
terjedő számjegyekkel. Nincsen semmiféle  megkülön-
böatetés a gyermek tanulási haladásának elbírálására. 
A japán iskolákban csupán magasabb osstályba lép-
hetnek a gyermekek egy Iskola év elvégzéao ntán vagy 
pedig megbuknak. Olt nem léteslk as Iskolai jegyekért 
való atréberkedésn?k lehetősége. A gyermek megtalálja 
a tanulás komoly értelmét. Magáiak tanul. Bs kifejlő-
dik egyedül a tehetségen alapuló boldogulásnak egész-
séges rendje. 

Okoa dolog es a japán rendi zar. Kelet németjel-
nek médisereaaége a nevelésben ls közismert. A japán 
iskolák Bok mindenben különböznek az európaitól. 
Elsősorban talán abban, hogy a gyakorlati életet jut-
tatják leginkább ssóhoz az Iskola falai  köaött. Semmi 
fölöslegessel  nem sánfázsák  a gyermek agyát. Csak 
assal, ami hasznos éB ami gyakorlatias. 

Ez a jegynélküll rendszer la a gyakorlati ssellem 
következménye. Ugy nés ki a dolog, hogy valóban 
Jótékony lehet annak az embertipnanak megteremtőié-
hez, amelynek lelkét már az Iskolában Igyekesnek az 
egyformaaág  megbecsüléshez szoktatni Kell legyen 
ebben aa osztályozás nélküli rendrz <rben valami okos-
ság, amit a keleti bölcsesség meglátott és felhasznált. 
Abban a félelmetesen  kltenyésstett előretörésben, ami 
a japán népet jellemzi, feltétlen  része van annak az 
Iskolának, ahol nem létezik as osztályozás kiválogató, 
a gyermek lelkét sokssor annyi igazságtalansággal 
megmérgező notesses ssandár-sselleme. 

• * 
* 

Vigyázzunk, nem alhatunk nyugodtan egy pilla-
natig sem és csak a hátizsákra hajtsuk a fejünket, 
mint annak Idején sz árkokban. 

Olyan ssépen és klasBBlkuBan fogalmazna  meg 
Mussolini a napokban est a mondani valóját. Beane 
van a mai világ egéaa nyngtalanaága, Idegessége, bi-
zonytalansága. Mint az árkokban. Ott legelöl, ahol egy 
pár öves drótakadály mögött embermllllók reszkettek. 
Ahol tele volt a levegő mindig a halál ssagával. És 
a hátlziák-vánkosokon soha nem lehetett nyugodtan 
aludni. — Akárcsak ma vagy ba ugy tetsslk 1914 tói 
kezdve, amióta az emberiség nem hajthatta soha nyu-
govóra becsületesen a fejét. 

A lövészárok emberének Bsámára a hátlssák-
alváa a közvetlen veszedelmet jelentette. A rajkályhák 
körül ssorongó legkisebb barclegységektól a front-
aaakaazok hatalmaB kiterjedésén kereBstUl as egéss 
világ megismerkedett aa alvásnak aasal a fajtájával, 
amire mâ Mussollnl hivatkozik. 

Jaj ez as alvás a visszaemlékezésben egyre bor-
zalmasabb láss. Gillczla „rókalyukaiban", sz olafz 
kavernákban ötvenkét hónapon át folyt  an Ilyen alvás, 
amelyből legtöbbazör véres ébredéB vo]t. A mai nem-
sedék megtanulta ezt BZ éber-alvást- Azóta sem hunyta 
be a szemét lelke nyugodalmából. 

Elég Bsomorn, ha ezután sem pihenhetjük kl ma-
gunkat, s nyugodt alvásnak gond nélküli jótékonyságá-
ban, K̂ r, hogy a béke esztendeinek oktalanságában 
odá'g jutottunk, hogy a világban minden népnek talpon 
kall állani, örököa készenlétben kell lenni. Valaki fele-
lős azért, hogy a mai emberiségnek BOha nem lehet 
többé nyugodtaa aludni. 

• • • 
A Romániai Német NépközöBBégnek november 

6 án Temesváron megtartott ujraalatuió nagygyűlésén 
aa egyik Bzónok a következőket mondotta: „Nam aka-
runk előjogokat, csupán jogainkat. A román államnak 
nem kell erődöket építenie, ha megelégedett német 
klsebbBég él a határain". 

R^gl igazság az, bogy egy orsság legbiztosabb 
eródvonala, polgárainak jóléte, boldogsága és megelé 
gedettsége. Eanél semmiféle  páncél vagy beton nem 
lehet ellentállóbb. Az államépItéBoek tehát elsősorban 
arra kell törekednie, hogy legyenek a megelégedett 
Bégben öntudatosu l polgárai, akiknek mlndm pillanat-
ban késaan álló áldosBtkésssége képezi a logáltörhetet-
lenebb ei ód vonalat. 

* • • 
Prágában, november 8-án este egy tüntető diák-

csoport ledöntötte Massaryk néhai csehBslovák köatár 
aaságl elnök bronaszobrát. 

B.zony bolond, kiszámíthatatlan Idók, amiket élüsk. 
Ma istenítenek valakit. Holnap még BZ emlékét ls fel-
rúgják. Ma esküsznek rá, következő pillanatban meg-
gyalázzák. 

A tömeg lélek minden Időkben klBaámithatatlan 
volt. Igen csapongóak az u jal. Ismeretesek olyan vál-
toaatal is, hogy ma még őrjöng valamilyen rendazer-
nek a megtestesítőjéért, másik percben kéjesen gyö-
nyörködik ugyanannak a kivégzésében. Nam lehet ast 
mondani, hogy a tömeg véleménye és megbecsülése 
állandó értékű alap, a rendszerek és emberek alatt. 

A Massaryk esete ls Igazolja, hogy még bronz 
korában sem kímélik egy-egy tragédia hősét. Pedig 
Csehszlovákia egykori elnökének ssemélyét és iósázát 
legenda vette körűi. Nagy volt életében, nemzete pedig 
halála ntán egyeneBen nemzeti hősként tlsatelte. — És 
a tömeg ma, még a brona mását aem nézheti. Biaonv-
btzony mlndan mulandó. 

Elköltözés miatt e l a d ó egy  épületes 
belsőség, mely áll 3 szoba, konyha, 
kamra, pinoe és kertből. — Oim á 
Vákár nyomdában. 

Tusnádfürdö téli üdülőhely. 
Tnsnád fűrdókösság  polgármesterét a vlllatulaj-

donosok népes küldöttsó|e kereste fel  és előadta, hogy 
r . ° « vPben fokozottabb  munkát akarnak keadenl 

a fürdőhely  téli életének kifojlosatéso  érdekében. Em-
léklratban rögzítették le, hogy M e»mónyisi-terep sk-
k«i rődll- éB korcsolyapályával rondelkasó fürdónoly 
téli' életét .«zágoTXdSk'kifejlesstenl.  Biztosították , 
polgármestert, hogy a Csukás-tavon 
jégpályát létesítenek jól fűtött  ^ K ^ v e l - a z 0«"J-
goa Korcsolyázó Szövetséget megkeresik,  h o g y e b b e n 

fz  esztendőben a Oyilkostó h e l y e t t rendezae Tuanád̂  
fürdőn  aa orsaágos versenyeket. A villatulajdonosok 
kötelezik magukat arra ls, hogy a ™rsenysőket éa a 
zsűri tagjait három napig ellátják. Megfele  6 şlterepeke 
keresnek gyakorlatozás és versonysés coljaira. Eseket 
a területeket Baaksserüen megtlBati.ják a bokroktól és 
egyengetik. Ugróeáncot is létesítenek. Szskely Qssa 
hírlapíró, aa .Ujságiróháa" gondnoka állandó Bitan-
folyamot  fog  rendeanl keadők OB haladók ssámára. A 
vlllatulajdonos csoport gondoskodik arról, hogy a kor 
nyék éa Brassó siaöl bevonásával érdakeB éa énekes 
versenyeket bonyolítsanak le a téli idény során. 

A fentlek  eredményes megvalósításának első el-
engedhetetlen követelménye, hogy Tusnádfürdő  novem-
ber 1 ÓB márc us 30 közölt ótvenisaaaiekoa vasuu 
kedvezményben részesüljön. Csak essel lehet biztosí-
tani as üdülőhely téli látogatottságát s ast, hogy Idővel 
ialentós téli sportközponttá fej.ődjék,  mire az ÖBBSOB 
adottaágai megvannak. A villatulajdonosok arra kérték 
még a polgármestert, hogy a vasúti kedvezményt sze-
rezze meg. Egyben segítse elő a téli világítást ls. As 
eBetlegea költség többletet részben vállalják. A Blpályák 
és terepek előkéssltése érdekében bocsássanak meg-
felelő  napszámost a csoport rendelkezésére. 

A polgármeBter örömmel fogadta  a javaslatokat. 
Megígérte, hogy a fürdőnely  érdekelnek eiőiegliese 
érdekében mindent elkövet. — A vasnti kedveaményi 
azonnal kérvényezi. Utasította as elöljáróságot, hogy 
egy héten kereaalül adjanak napsaamosolal a síterepek 
rendbehocására. A polgármeBter egysbként saját pénz-
tárából 1000 lejt ntalványozott as előzetes költségekre 
s Ígérte, hogy minden tekintetben a felvásolt  celkitü-
sósek megvalósításán fog  fáradoaal. 

Kutya helyett gyermek. 
A napokban érdekes vendégein volt. Egy 40 év körüli 

aaazony látogatott meg. A lelke örömtűi repeaett. Elmondotta, 
hogy milyen nagy boldogéig lett az oazt&lyréaza egy néhány 
hónap óta. Amióta megiamerte a boldogság titkát. 

Kértem, bogy öntse ki lelkét. Az aaazony nem kérette 
magát. Ajkán a azó megindult szaporán. S egy néhány perc 
alatt 20 esztendős boldogság keresésének filmje  pergett le 
előttem. Türelmesen hallgattam, vártam beszélje ki magát. 

Huaz esztendővel ezelőtt éppen ilyen boldog voltam, 
mondotta, mint moat. Huaz esztendővel ezelőtt azt hittem, 
hogy örökre megtalálom a boldogságomat. Mert a boldog-
sághoz nem kell egyéb, mint egy megértő szerető aziv. — 
Tévedtem. A boldogsághoz kell egyéb ia. Amit a mai mo-
dern felvilágosult  emberek boldogtalanságnak tartanak. S 
látja in ezt caak moat vettem észre. De jobb kéaőo ia, 
mint sohasem. Férjem minta férj  volt. Legalább ngy indult 
eleinte. Mindenben caak a kedvemet kereate. Semmi áldozat-
tól nem riadt viasza, caakhogy boldognak lásson. Nevettünk, 
mosolyogtnnk az életnek. Sokan talin irigyelték ia a boldog-
ságunkat. 

Lassan azonban kezdtünk rijönni arra, hogy valami 
hiányzik a boldogságunkból. Hiányzott a gyermek. A hatal-
mas harmadik. Es csodálatos, hogy ezt nem pótolta semmi. 
Sem jólét, aem a vilogatott Bzórakoziaok. Ugy kezdtem ta-
pasztalni, hogy életünk minden megnyilvánulásiban valami 
nagy üresség tátong. Mindinkább éreztem boldogsigunk fanyar 
izét. Amig csak lehetett titkoltuk egymis előtt ezt. 

Nagybátyám orvos volt. AZ esküvőnk előtt jó tanácso-
kat adott a házasságra. Különösen a lelkemre kötötte, hogy 
legyek figyelemmel  gyöngédségemre s tartózkodjak az Isten 
ildisitól legalább 5 évig. Könnyen megtörténhetne, hogy 
életemmel fizetnék  ri. Majd 1«BZ arra még idő. Ma mái 
úgyis olyan viligban élünk, amikor már nem divat a gyer-
mek. Az caak különc. Amig az ember fiatal  addig élvezze 
az életet. Most, amikor rigondolok még el ia szörnyülködöm, 
azt mondotta inkibb sziz kutyát, mint egy gyermeket. — 
Mondanom aem kell én mindent komolyan vettem. Eszembe 
sem jutott, hogy egy ember, aki még hozzá nagybácsi ilyen 
elvetemült gonoaz tanácsot adjon. Ea mindezt olyan azép 
csomagolásban adta, hogy még meg ia kellett köszönnöm, 
mint jó tanácaot. Aztán kioktatott, hogy hogyan kell meg-
fogni  az Isten kezét. Csodilkozva a bimnlva hallgattam. 
Romlatlan fiatal  lelkem nem is sejtette, bogy nagybátyám 
szavai, mint dübörgő göröngyök temetik a még meg sem 
született életem boldogsigit. Minden szavából kicsendült az 
ő nagy jóakarata, de ugyauakkor az ellenazenv és gyűlölet 
ia a gyermek irint. (rondoltam magamban, hogy egy hosszú 
élet tapaaztalata mondatja ezt vele. 

Még most ia élénken emlékezem, hogy nagybátyám 
alig fejezte  be oktatásait mindjárt jött az anyósom ia. Mintha 
összebeszéltek volna 6 neki is csak a gyermek ellen volt 
kifogása.  Hogy milyen veszedelemmel jár a viligrahozatala, 
aztin mennyi baj van vele. Mindég air. Az embernek min-
dig vele kell lenni. A munkában nem halad. Vagyont nem 
tud gyűjteni. Szórakozásról azó aem lehet. Hiába huzzik a 
jó ropogóa talpalá valót, akinek gyermeke van annak otthon 
kell ülni. Látod linyom nekem caak egy volt a avval ia 
annyi bajom volt, mint másnak tizzel. Jóakaratú s szinte 
toporzékoló oktatásit avval fejezte  be, hogy linyom jól 
jegyezd meg magadnak a gyermek blin. 

, . jöttek az iamarőa aaszonyok. Azok mind azzal 
hozakodtak elő az aaazonyt aaaayin véniti a asüléa. Annél-

kül megmaradunk fiatalnak.  Aztin mennyi aokba kerül a 
neveltetés. Azt pedig az ember nem nézheti, hagy parlagon 
nöjjön fel  az a gyermek. Aztin az elhelyezkedés gondja. A 
megélhetés. A aok hiborua veazedelem. Az ember igyutöl-
teléknek nevelje a gyermekeit? 

Nem is sejtettem, akkor nagybátyám, anyósom s a 
jó akaratú asszony ismerősök a legszönyüaégeaebb Ítéletet 
ismételgetik fajtim  a népem jövője telett S ugyanakkor a 
saját boldogsigom felett  is. Most litom, hogy caak az ördög, 
tői megszállott emberek adhattak ilyen tanácaot. Igy ölte, 
igy pusztította ki tndja hiny ezer éa ezer csalid a joblj 
magyar jövendőt. 

Eltelt az 6 esztendő. Akartuk az latén áldását. Azon-
ban az Isten nem adott. Amikor adta volna, akkor nem 
kellett. S most hiába virtuk. Orvostól orvosig mentünk. 
Vizsgáltak, biztattak, ment a pénz, mint a harmat. Budapest. 
Pária, Berlin legelső szakorvosait litogattuk meg. Végre 
megállapították azt, hogy valami öaazenövés keletkezett hen 
símben. Operáció volna szükséges, de akkor sem biztos az 
eredmény. Abba is belementem. S eltelt 20 esztendő a vám 
koziaban. Férjem is megváltozott irányomban. Durva, elé-
gedetlen, pokróc ember lett. S mondanom sem kell szeren-
csétlenségemért engem okolt. Mit tegyek, mit tegyek. A t--
jemet kellene a talba ütnöm, de ugy, bogy akkorát koppan 
jon, bogy az egész világ gonosz lelkiiamerete beleremegjél]. 
Hogy azünjön meg már egyazer ez az ördögi munka. — A 
családi szentély céltudatos elnéptelenitése. 

Ereztem lépten-nyomon, hogy vétkeztem az Isten, 
lelkiismeretem a a fajtám  ellen. Mindent jóviak&rtam tenu,. 
Az Isten hozzi segített. 

Ezelőtt nehiny hónappal 4 kis irvit vettem magam-
hoz. Az életem megváltozott. Férjem ia megazerette őket. S 
engem ia iámét. Jól vagyunk. Ez ia milyen kimondhatatlan 
boldogaág a bátha a saját édes véreim volnának. De igv 
szívesen dolgozom értük. Mert caalidi szentélyünkbe a bui-
dogságot s a menyországot vsrizsoltik. S aminek hiányát 
lelkiismeretemben éreztem, azt mostan nyíltan hirdetem, em-
berek a legnagyobb boldogság a gyermek. Azt nem leh-t 
megvenni aem pénzzel, sem vagyonnal. A legnagyobb kin'», 
mert aem házért, sem földért,  sem semmitéle kincsért senki 
oda nem adná. Ez az én boldogságom titka mondja az asszony 
s szeretném, ha az egeaz világ megtndni ezt. 

P. Gábor Ana*7tn<. 

Ez a cikk a mézfogyasztó  közönségnek szól. 
A „Csíki Lapok" angnsztus hó 21-lkl 30. számában meg 

jelent „Mézszüret hajdan éa ma la" közleményem ugy látszik 
fején  találta a szeget, azaz több mondatát egyenea, félre  nem 
érthetően ráolvasásnak érezhették néhányan és különösképpen 
nem tetszett amaz Igaz mondia: „Nem Is termelnek más lépek-
ből mézet a méhészek, mint kizárólagosan a legfeketébb,  a 
költőféazekből  kimustrált, oda kimondottan alkalmatlan lépek-
ből" és „Szeretném tndnl évtizedes propagandám folytán  elér-
tem-e azt, hogy a költőtérbe alkalmatlan léponoaok száműz re 
lettek a mézkamrából ls, hpvá a legeslegszebb építmények valók 

Az Igazság érzetében nem volt bátoráig nyíltan fellépni, 
felemeinl  a tiltakozó Bzót. fis  tekintettel arra, hogy évek óta 
haroolok ritkán a „Calkl Lapok"-ban, de különöaképpon a hazm 
és kUlfflldl  szaksajtón át a mennyiség rovására a minőségi 
termelésért, ilyen Iránya tartalmas tanulmányaim jelentek men 
a magyarországi, jngoszlávlat, csehszlovákiai méhészeti lapok-
ban, méhész kongresszusokon szállottam elvelmért síkra, » 
névtelen senkik érthetően ne vehették magoknak azt a székelv 
szóval fejezve  ki magamat kurázsit, hogy a 60 községet 
számláló Cslkorszigban nyíltan fel  merjenek lépni ellenen., 
kinek neva ezen küzdelemben ls Középeurápában közismert 
Megindult tehát az a'attomos aknamunka. Bégl reoept. A múlt-
ban ia széltében-hosszibon hirdették titokban és nyíltan, hegy 
• z 1935-lkt méhésznapot a szakoktatás leple alatt mézem rekla-
mozisa oéljiból rendeztem. Nem tetszett az sem, hogy a mezu-
gazdasági kamara kiállításain megjelenve, demonstráJnl Igye-
keztem a fejlett  méhészeti kal tu ' i t . 

Ezekre megadtam a választ olyanképpen, hogy ne n 
Ismételtem meg a méhésznapot éa 1935 év óta nem vett an 
részt a jelzett kiállításokon hiszen a leghatározottabban ki; -
lenthetem hogy nlnos szükségem semmiféle  nyílt, vagy barkó.t 
propagandára, mivel nekem mézem eladása oéljiból szaladgál-
nom, házalnom még soha sem kellett. Ismerik azt azéleseib 
körben, a Hargita béroein jóval tal ls. 

érthetetlen éa semmiféleképpen  meg nem magyarázható 
módhoz folyamodtak  most. 

Értéktelen, slliny. zavaros, hlg löttyökre fogtik  rá, l.-py 
az én mézem. Nem keresem az okot, miért ? Azért-e, Loz? 
üzletet bonyolíthassanak le, azéit e, hogy megtépásszák h-ma-
vemet, azért-e, hogy megk»pa;itsik vevőkörömet Nem kntaiok. 
keresek az eredő forrás  után, de el nem hallga'hatom. Nem is 
haragszom, Inkibb mos lygom oaapin a szin-.lmas erölko-iés 
fölött,  bár jogeaan gurulhatnék dühbe Ilyen aljas eljárás miatt. 
Hogy milyen nevetséges az egész osepürágó olrkusz, egyetlen 
kijelentéssel bizonyltom. 

A folyó  1938 évi méztermésemnek egyetlen egy dkg a 
nem sok, de még annyi aem került a kereskedelem révén, .;-> 
még közvetlenül tőlem sem Csíkszereda és vidéke közönségé, 
hez. Tehát senkinek nlnca joga még egyetlen egy oseppentéa 
mézről sem állítani, hogy az tőlem származott. 

A mult évi termésem, kapható volt aránylag csekély 
mennyiségben Kalamir Gábor és Fodor József  kereskedokné.. 
d« hinnem kell, hogy ez a készlet mir az aj mézszQrei elolt 
elfogyott.  Különben azt ls hinnem kell, h"gy minden mézío-
gyasztó kivétel nélkül külömbséget ind tenni a mait évi es 
az Idei méz között. 

K k attól félnek,  hogy mlatWm ntm tadjik talán k e v é s b b é 
értékes termésüket eladni, azoknak megnyugtatására közölhe-
tem, hogy összes mézkészletem el'ogyott. Nem szolgálhatok 
kl senkit egyetlen egy kg.-mal sem. Mt tartalékban vau, •» ' 
kedvenoelmnek i s osalidom részére szükséges. 

Ne áraljon tehát senki semmiféle  méhterméket az és 
mézemnek leple alatt. 

Hogy méz és méz között van-e külömbség, annak bizonyí-
tására végezetül szabad legyen megemlítenem, hogy folyó  évi 
szeptember 1—5 napjain tartott kolozsvári kiállításon megjalei" 
egy exp rtör, kl 3 vagon mézet szándékozott Svájcba kisziU'-
tanl. Mint szakember megszemlélte a kiállított mézminták'' 
éa oaapin riteklntésre, Izle'ésre, nem pedig behatóbb megvizs-
gálatra egyesekre kljelen' ette: „Ez még Ingyen sem kell ' 
Az alkalmasnak talált mézekért 40—42 lej közötti irat kínált 
a termelő vasútállomásán és osak kivételesen az e n y é m é r t 
ajánlott 45 lejt. Pedig sokan Valink ott. Es az in méz- m m^ 
aem li t ta meg Svijo béroelt; mert felvette  azt a romániai plao I*-

Azl hiszem ez mindennél ékeaazóUóbban beaaiL 

Bláa—y Károly-
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Yâinak Szabó DezsO eMort faini*) 
Ui ga az élet tanította ré ai embmket, bogy 

minél jobban távolodnak n mait történelmeié), annál 
jobban keressék, kntassanak ntána. Aa emlékezés bűvös 
pziroyán száguldunk vissia ma márcaak mesébe illő 
dolgok felé,  a népi valóság mlieatérinmába, melyben 
fantasztikus  rajongással éltünk s magunkénak hittük. 
Es a ml sajátos történelmi létünk — minden alacsonyabb 
rendüségi érzettél mentesen — tette néppé a falut, 
ahonaan indultunk, ahol elArzür láttuk meg a napot éa 
ismertük meg Istent. Ba nem éraelgés, nem romantika, 
banem valóé áj, melynek Unta légkörében szívtuk ma-
guakba ast aa óltetó erót, amiból ma ls táplálkozunk. 

A gyermekkor és koraflatalség  eser gyönyörű és 
ugyan annyi azomoru emléke köt a faluhoz.  • régi falu-
hoz, mikor még voltak daloa Bzombat esték, jázminbok-
rok kertek, muskátlis ablakok, éjjeli zenék.., célkitűzé-
sek, lángoló bittel és sok-sok remónykedéBBel t«li neki-
robanások az életmk. Da aztán, maga az É et Jött 
elébünk egész valóságéban, fii  áll a nagy temetőkert, 
benne a falu,  mint valami felburjánsott  sírdomb, mely-
ben réaztvétlenül és észrevétlenül rothzd a Jelen, a jövő 
ia a mult, amiből gyökereatttuk. Baek a slrdombok 
vádolnák minket s mindazokat, akik ha próbálkoztak 
és próbálkoznak még ma Is összefogó  gaadasági éa 
kulturális szervezkedést teremteni, amit kétségtelenül 
jó Bzándék és tenniakaráa vágya hevít, — azonban még 
mindig hiányaik aa egység és ami a legeBlegfontoaabb, 
a közvetlen érlntkesós a faluval 

Előttem van Pállfy  Miklés „Mult és Jövendő, — 
a romániai magyarság sservenetekbe tömörülésének 
VDZÍATOA elkcpzeloae* — cimtt klB füzete,  melyben ÖSFZI-
hiáouutast teBZ a falusi  nóp, mattja és jelenje között. 
G»zd»aági, kulturális, egeczsegfigyl  szervezetet sürget 
a faivaLban.  A kuturaiia szervezettség lényegét, műkö-
dési körót magyerazaa s a gazdasági aaerveaetet, mint 
ao>agi trőiuk alapját ismerteti. Át tér as egéaaaégügyl 
sier?ezettBeg lényegére, majd papjaink ÓB tanítóink 
Baerepét jelöli meg. Megmondjn aa ifjúsággal  saembenl 
taendóket s végül a magyarság jóviasonyát sejteti a 
román néppel. 

Pállfyval  együtt éa egyldőben küad Biláss Ferenc, 
ez a fiatal  pap, akit a tlaata és erkölcsös életnyilváuu-
iaaok tettek a fala  Imádójává. Hatalmas Blkotó erővel 
;r, épít, termel, hogy mlndeseket a haladás eszközeivé 
táv», ku'turálls életet teremtsen magakörfii.  Idegen 
orstagban Bzerzett tapasztalatait, benyomásait, vllágné-
z -ti felfogásán  átszűrve adja a falunak,  hogy végűi la 
i b t e a munkába belepusstaljon alig 36 éves korában. 

Itmsrjük, hiszen Időnként találkoswik as EMKB 
uj táborának köamüvelódéal munkájával, aa Brdelyl 
Gazdasági Egylet faiumuokajával,  a ssellemlaég közti 
harmónia kiépítésére irányuló törekvéseivel. Ismerjük 
ne Erdélyi Muzium Egyesületnek a tudomány müvelése 
érdekében való muakálkodását s végül a feloszlatott 
Magyír Párt és tagozatéinak, valamint szakosztályainak 
a leiki átalakulásokra törekvő akarásait. Caak tudja 
Iiten, mindig a kivitelnél van valami hiba, nincs a falu-
val egyes falvalnkkal  közvetlen érintkezésük. 

Hogy ,kl kell alakulnia a magyar falu  éa a magyar 
sisilemlaég kezitti harmóniának" a fala  és a magyar 
sseüemiBég összefogásának,  majd: ,'aluról-falura,  vá-
rosrói-vároara"... csak t z é p aaólamok, melyeknek a gya-
korlatban való alkalmazása hiányaik a igy hatása sem 
'rezhetó. Legalább la nem egységesen, megsservasettan. 
Ki fóltp  nem ott, ahol erre a legnagyobb saükség volna. 
Azikbao a magukra maradt, eldugott kicsi fajukban, 
h-u; a templom tornya is alig látásik, ahol a Pallfy 
Mikiósok élnek. B*láas Ferencek vérentek el, ahol a 
magokbaroakadás ÓB a minden-mindegy látssata, mély-
séges saenvedéBekkel ölelkezik a nyomorasággal... 

Esek a Baabó Dezső Bisodort falai,  melyekben már 
a magyar népi jövendőt sem lehet elóggé blstosltanl. 
Ido ezekbe a falvakba  kell, hogy bevilágítson a aaelle-
miáég fénye,  de nem a fehérre  teritett asata'ok mögül, 
bsoem a sáros, a kétségbeejtően terhes, a nyomortól 
görnyedt hétköznapokon... 

Napi lapjaink azonban, még mindig s követkese-
tsaen mellőalk aaoknak aa iráaoknak köslését, melyek 
tavainkból, vagy kisebb városainkból nlrnak fel  > molyok 
különböző fájdalmaikkal  jóval felülmúlják  a vidéki heti 
lapok agyonhallgatott, nemtörődömségbe alpedt határalt. 

Még ssomoiubb jelenaegek Is vannak. Aa iogadoaé 
társadalmi viszonyok különböző alakjainak uelleml meg-
njilatkozásai és túlkapásai, melyek a jog és kötelesség 
rováBára történnek s melyek káros elfogultságukban  az 
együttműködést akadályozzák s egyáltalán nem nolgál-
j»k azt az annyit hangoatatott uj-leikizég kialakulását. 

Jajgatnak, saelleml elposványosodéstól félünk,  de 
ugyanakkor irtózunk a földszagú  szólamoktól, népi meg-
látástól, melyek ha még döcögnek Is, de ajak, frlnek, 
eró.ól duzzadó akarások, főleg  a miénk, belőlünk valók.. 

Sajnos, a fala  sselieml élete — ha erről beszélhe-
tünk — még mindig a káros ponyvairodalomban merül 
ki. Hí újságot olvas abból nem tanai, amit megért, az 
a köahlrtokosaági viszálykodások, bicskázások, lopások 
és más hasonló szomorú események soroaata a mint 
falueaemények  hasábos cikkekben jönnek, hogy aztán 
•yilttérl polémiákkal és törvényBséki tárgyalásokkal 
végződjenek. Közművelődési és társadalmi megmosda-
tok, papjaink, tanítóink nevelő mu.kâja, fáradságot 
nem ismerő nociális tevékenységeik mind hallgatásba 
vésnek. 

*) Aa E id i l j l Saezale legutóbbi aaimábél. 

( S y ţ r g y o i fat 

^«feiHefe  és  •«' 

Mikor az Uj Erdélyi Anio'églát olvastam, valami 
külőnÖB érs'ssel néztem magam elé. Majd Abafáy-nak 
a könyvhös fűzött  magyaráaatát kerestem meg B újból 
elolvastam-

«...Nem tudunk semmit, költői dadogásunk, mellyel 
édn anyanyelvünkön aaólunk, a tudományok tudománya, 
a végső felelet,  az egyetlen blaonyusság, tz egyetlen 
valóság. Bs as irodalmi nemaedék nem kerüli meg a 
valóságot, nem fázik  tőle, csak egyszerűen nem hlaz 
benne"... 

Bevallom, neheaen értettem meg est a vallomást. 
Nehezen, mert a könyvben leirt novellák, mint apró 
lelki rebbbenéBek saját énünk valloméBal, akkor való-
ságok, még ha dadogjuk ls. Ha nem, akkor felelőtlen 
irodalom s mint ilyen, nlnos Bzükségűnk rá. As egyet-
len blsonyBág pedig caak aa volna, hogy édes anyanyel-
vűnkön mondjuk, de nem hiszünk benne? — Furc3a.„ 

Ha figyelemmel  olvassuk fiatal  íróink lráaalt, meg 

Megfontolt  optimizmus. 
Héazlet Panl Nyssens „Bon-

hamoru" (Jó kedély) oimtt elet* 
boiaaelatimoakéjiboi. K o r m o z 
J e n é lordltása. 

BOK elkeseredett, reményét 
veuiett ember bizonyara aat fogja 
mondani, hogy kénnytt nemely em-
oeraek jo kedvűnek lenn*, mert 
erőtől duzzadó nttlők gyermeke, 
jo Borsban el, bőven van mladene. 
Jó erős tüdőt, kemény ssivet es 
vasat ia megemésBtő gyomrot örö-
kéit. Aa Uyen embe'ek lehetnek 
boldogok. Bsmmi sem bántja őzet. 
Ldiaiismereittz meglehetősen tág, 
aemmi sem nyugtalanítja almaikat. 
Kjauyen szereznek meg maguk-
nak minden életlehetójeget; hála 
nevető jó kedvüknek, a mások 
mnazajabél hamar meggasdagod-
nak. Ügyes kereskedők, bankárok 
ós agyeb üzérkedők. 

Lyon vérmérsékleti optimismua hiányában, addig 
is, amig valami erósabb önbizalomra és derűlátásra 
bírsz tzsrt tenni, ajánljuk n essserű op.lmlzmust. Hogy 
ennek birtokába juthass, elaó tenni valód az, hogy uta* 
nossad azokat a könnyen élő embareket, kiknek képét 
eiőbb rajzoltuk fel  a.őtted; terméssttesen csak ason 
jellemvonualkat utánozzad, melyek mindenkinek aján-
latosak. 

Banki sem kényszerít arra, hogy lélekeméntő 
gondolatokkal fogia:konal,  metyek eddig lidércnyomás-
ként nehesedtek egeaa lényedre. Ezen rosss gondolatok 
etttaóBére leghathatósabb isiköz as, ha bátor, derűs, 
zellemeB gondolatokat raktaronol  el. magadba. Számolj 
lelkiállapotoddal s pár percnyi eimaizedós utan meg 
fogú  győződni arról, hogy aem heiyea szabad folyást 
engednek a rajtad elhatalmasodó rosaz hangalatnak. 

— Kétféle  embercsoport van a világon, — mondja 
Newdl Dwight Hillia, — olyanok, akik Bötetben élnek, 
fásalt,  rossz kedeilyel éa olyanok, akik mindig aa acca 
napfényes  oldalán, mosolyogva járnak-kelnek.  AB előb-
biek a peBSzimiBlák, vagy sötéteniatók; embariánalk 
nem egyszer kellemetlen embereknek nevezik őket; a 
bárhova mennek, árnyékuk mindig előttük jár. Ba jel-
lemzi őket... As ilyen emberek Bohnaem képesek ma-
gukban elviselni aa őket ert bántalmakat. Többszörösen 
felnagyítva,  fiinekfának  elpanauolják bajaikat. Annyira 
BZ are lik megkeresni aa ut pocsolyás reszet, a kiálló, 
hegyes köveket és töviseket, melyekbe minduntalan 
beleverik balgatag lábakat, hogy utoljára kétségbe von-
ják a csillagok letesósét a derűs, Unta égen. Aa ilyen 
emberek nem képesek a jobbik aton járni, melyet a 
napfény  bőven hint be ellető sugaraival. 

.A sötétenlátók számára a világon minden sötét. 
Váltosiasd meg életfelfogájodat.  A boldogság forrása 
aaját magadban van. Aaaak bősége, vagy apadása a 
Baját magatartásodtól függ.  Huároazad el magadban 
erősen, hogy a boldogaág megszerzésére minden kinál-
koaé alka mat a lehető legjobban fogaa  kiaknázni, hogy 
mindenben megtalálod asi, ami jé és legfőkap:  Igye-
kezzél a másot életet felvidítani.  Igy meg lesz minden 
eshetőséged a teljes lelki béke, a boldogság és a jé 
egéBzeég elnyerésere. 

Ha annyit törődnénk a magánk örömeivel, mint 
amennyit a bennünket ért apró bártalmakkal törődünk, 
ha teljesen megfeledkeznénk  veuteaógelnktől és csak 
nyeresógelak jutnának esaűnkbe, ha másoknak nem 
fogyatékosa  ágait, hanem as erényeit kutatnék, — milyen 
vidám, milyen ueretetre móltó óa milyen boldog tar-
tózkodási hellyé válna en a ml földgolyónk  I" (Optl-
mistic Volces.) 

A világ legvonaóbb dolgai a kellemes gondolatok, 
aa élet legnagyobb müvésaeto pedig a minél kelleme-
sebb gondolatok kltermelóae. 

Hogyan tudunk állandóan kellemes gondolatokra 
uert tenni és állandóan megelégedett életet élni? Ast 
a következő fejesetben  fogjak  elmagyarázni. 

döbbentő as a bizonytalan. lelki kapkodás, melyben 
egyéni meglátásokkal adják a ma vergődő életét B 
mint társadalmi rajz, novellákban omolnak ssét. Hiány-
zik belőlük a falnkutatáa,  a népi Ismertetés, a népbe-
mutatást célzó élvonal Ha Abafáy  la Igy értette, akkor 
Igaza van. 

Hol van aa aa annyiszor hangoatatott erdélyi iro-
dalom, amely népünkről éa népünknek Íródik ? Él melyik 
aa.a napilap — egy-kettő — kivételével, moly aa erdélyi 
fiatalokkal  egyetértésben, a népi irodalomnak a Bajié 
utján való hatékonyabbá tétele, valamint a népi műve-
lődés emelése érdekében legalább egy buábot ssentel 
naponta ? 

Végre, mindannyiunknak meg kellene érteni, hogy 
amit eddig tettünk, mind kevés B hogy ha jelentkezik, 
a jé akaratú szándékot nem elgánosolnl, de segíteni 
lenne köteleaségünk. 

(Qyergyósaentmlklós.) Caiby  Lajos. 

— E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tisztelettel ké r jük , 
hogy akik alóflaetéai  hátralékalkat móg nem egyenlítet-
ték ki, a r t poaUfordultával  szíveskedjenek bekflldenl, 
eUpneeetbem lapon* tovább küldését kényte lenek lasztink 
beeattatotnL 

Műkedvelő színjátszásunk. 
A vidéki azlnjátázás mindég tanító és nevelő munka 

volt, de ma, kétszeresen az. Caak a benne levő erő és 
hatás váltoslk, kor és nemzetek saerlnt. 

H) ÖSBsehasonlltást teszünk a nagy vároa és vi-
déki BBlnJátszás köBött, feltűző  kOHSmbséget látunk agy 
müvéül, valamint aalnpadi lehetőségeket Illetőleg. Baek 
aaonban, csak külsőségek, melyek nem aokat váltoa-
tatnak a lényegen. 

Éppen esért nehezebb Is a kritikus Baerepe, ami-
kor — nem is említve a vidéki érzékeaykedést és min-
den okoélkül való félremagyaráakodásokat,  aatán mag 
aok-sok összejátszó dolgot — kettőzött figyelemmel  kell 
lásson, hogy ugyanakkor építő munkát végenen és 
nevelő hatást érjen el. Tehát elsősorban a lényeg és 
lehetőségi nempontok aaok, melyeket tekintetbe kell 
venni. 

Tudjuk, érezzük, hogy a vidéki műkedvelő ssln-
játszás u*ébbl Időben nem hogy nem fejlődött;  ellen-
kezőleg : lerongyolódott, sok helyen pedig a tehetetlen-
ség és nem törődömsóg mocnralba süppedt. — Igaa, 
hogy ennek ezer éa egy, más oka ls van. 

Hogy moat mégis, egy vidéki kin vároa műkedvelő 
•w'nláttzásáról beszélünk, teasaOk azírt, mert Gyergyó-
szentmlklÓBnak ősi. szinte hagyományos mükedvelése 
még ma ls kimagaa'ó teljesítmény, a kultura poncán. 
MÜvéazi szempontból megállapodott és Snálló. 

Eat mondhatjuk a zene és nótamfivelés  terén 1B. 
A BzlnjátBzás alapanyaga, a színészi tehetség sem 

hiányaik. De főképp  nem hlányslk az az isteni Bzlkra, 
ami a színpad szeretjére késztet. 

Vagy talán csak fiatalságuk  csép de vesztett ál-
mát keresik abban a festett  világban? 

Gyergyő m6kedvelő azinjátszáaa, a moat bemata-
tott „Mirica Grófnőivel  egy uj jelentős dátamáhoa 
érkezett Műkedvelőink, en a kitűnő együttes — mint 
annyi sok máskor, már aa első jelenettői keadve fogva 
tartotta a közönséget, hogy aztán a tetszés nyilvánítás 
mindegyre feltörő  lelkesedésével kísérje végig az elő-
adást. 

A címszerepben Lőrinc Viola aratott megérdemelt 
tz'>p sikert. Énekhangja, majd behízelgő besaéd modora 
tánc és mozgási készségével va'ósággal magával ragadta 
közönségét. Szép Ízléses ruháival aatán csak betetőzte 
mlndsnt a szépet, ami igazán meglepetés námba ment. 

Gaál Ketty a uubrett szerepében volt kitűnő. 
Üde Bzépsége, tánc tudása még csak fokozták  aa elért 
aaép sikert. Szinte kl kacag belőle a színműíró éa színi-
kritikus apa tintán öröklött tulajdonsága éa aa azonoa 
körayezet. 

Nagy Piroska aa öreg Cecília hercegnőt alakította 
komoly eredetiséggel. 

Málnásy Erzsikét a kis cigány leány szerepében 
láttuk, aki a legjobb aton van aa érvényesülés falé. 

A férfi  uareplők: Zárng János, Strasazer József, 
SswUpltrrl Láaalé. Portlk Lijoe, Puskás Bálint, Zárng 
Aladár és M d»e Sándor voltak, akik mint a közönség 
kedvencei kaptak sok nyíltszíni tapsot. 

A kitűnő megrendezés BolU Jankát dicséri. Zanét 
Sándor István ]au- éa cigányzenekara adta. (—) 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— M e g n y í l t a h e l y b e l i S a n a t o r i n m . 

A oBikszeredai Hirsch-sanatoriutn 1938 novem 
ber hó 7-én megkesdte működését. 

— Bljegyaések. Dávid Janika éB Benedek Jolán 
jegyesek Csíkszereda. 

— Texe Emil Tusnádról eljegyeste Antal Jucikét 
CsIkmadaraRon. 

— Értesítés. A cslkmegyel Prefektnra  tudomá-
sára hozna aa Bssses fényképé»  és amatőr fényképé-
saeknek, hogy a megye területen fénykép  felvételeket 
késnitenl caak n brassói Corpul 5. Armata által kiadott 
engedély alapjáa lehet. B rendelkesés ellen vétők bün-
tetésben réssoBŰInek. Bngedélyek folyó  év december 
hó 1-lg válthatók kl, amely engedélyek vármegyénk 
Prefektusánál  Is bemutntandók. 

— Műkedvelő előadás. OyergyóazentmlklÓB 
város kitűnő műkedvelő csoportja folyó  évi november 
bó 18 án városunkban bemutatja „Marica Orófnó"-t, 
Kálmán Imre 3 felvonásos  bájoa senéjfl  operettjét a 
Vigadó aalnhástermében. Erre a kiválóan megrendezett 
Balodarabra felhívjuk  közönségünk figyelmét  éa legmeaz 
aiebb menő pártfogáat  kérjük a társváros megmosdu-
lásáhoB. 

_ Halálosán. Orbán Vencelné saül. Caata Annus-
ka folyé  évi november hó 11-én, 84 éves korában meg-
halt Karcifalván.  Temetése 13 án délután 8 órakor less. 

— A oslksomlyói és oslkaseredai őreg 
diákokat, aa öreg diákok egyesületének megalakítása 
céljából 1938 óvl december hó 3 án este 7 órára, a 
Vadászkürt szálloda (Budapest, IV , TÓIT István-ucca 
5. aaám) aárgatermóbe tlastelettel meghívom. A vacsora 
ára uemélyenként 1 P 60 fillér.  Megjelenésről egy 
levelező-lapon értesítést kérek. PestssenterzBÓbet, 1988 
évi november hó. Síékely testvéri aaeretettel Vargyaaay 
Márton nyug. asámv. főtanácsot. 

— Módosították a poatatarlfát.  Egyes tételcinéi módo-
sították a postatarifát,  melyet a következókben közöljük t Bel-
földi  kénea lap eddig 3 1«] volt, moat 350 Külföldi  lap edd'g 
450, moat 5 lej. — Külföldi  levél eddig 750 most 8 lej. — 
Hasi gramonklnt ezen felül  6 lel helyett 7 lej. — Poetal kül-
löldl levelezA-lap eddig 6. most 7 lej. — Válasz fizetve  edd'g 

A munkakamara hírei. A helyi monkakamaia fel-
hívja a vmalpai kOrébe tartozó aaon Iparosok figyelmét,  akik-
nek régi munkakönyve mechanikus ssakmára volt kiállítva, 
hogy rövid Idén be ül jelen'keazenek a munkakunaránál és 
Jelentaék be, hogy milyen meahanlknb szakmát óhajtanak gya-
korolni. Az nj Ipartörvény ugyanis a mechanikus szakmát 10 
oaoportra osztotta és pedig: gézgép, turbina, robbanógáz, Diesel, 
kalo-lier, mezAgazdaságl gép, műszer, szereié, autószerrlA, 
autóve>etA mechanikus Az nj munka-, Illetve mesterkönyve-
ket csakis e szakmák közül egyre lehet kiállítani a ezért min-
den meater és aegéd Igyekezzen minél hamarabb bejelenteni, 
hogy kOnyvét e szakmák kfizfll  melyikre óhajtja kiállítani 

— Legideálisabb hashajtó, Vértiaatltó, ep* 
bajtó a Dr. Fóldes-féle  Boivo pirula. Székrekedés, 
bélrenyheség, rosaz eméBZtéB, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor és hátfájdalmaknál  teljea gyig>u'áat nynjt. 
Egy doboz ára 20 lej. Minden városi éB vidéki gyógy-
aaprtárban kapható. 1—20 

6 lej, most 7 le). — Külföldi  levél eddig 7 50 lej, most 10 lej. 
Jugoszlávia. Csehszlovákia, Magyar és Lengyelországi-a váta-
azoa lap 8 lej, most 10 lej, máa államokba 14 lej, — Légi posta 
plnaz dl) 2 le), huaz gramon felüli  dl) h u « gamonklnt 2 le). 
— Folyóiratok, amelyek negyedévenként jelennek meg 75 gra-

- — • - - -  — -

. á l l ! 
M.gyar éa Lengyelországba 3 le). — Uáa lapok, amelyek több-

mig 25" banl, 100 gramlg 50 Dani, 100 gramon ielol 50 gramon 
kint 50 banl, szomszédos államokba 1 le), máa országokba a 

' " - . - - ţ ^ 
azör jelennek meg 120 gramlg 25 banl, 120 gramtól 200 gra 
mig 50 banl, 200 gramtól feljebb  100 gramonklnt plusz 25 banl, 
például 300 gram 75 banl — ha a kiadóhivatal adja l-l a lapo-
kat. Belföldi  ezpreasz-dlj 20 le), külföldi  expreaaz-dlj 24 le). — 
Belföldi  ajánláal-dl] 10 lej, külföldi  10 le). Magyar éa Lengyel-
orazágba atánláal-dl) 12 lej. Külföldi  ozomagdi) 50 gram ntán 
5 le) minimum 24 le). Minta élték nélkül belföldre  100 gra-
monklnt 100 gramlg 3 lej, azomazédoa államokba 3 le), más 
országokba 5 le). — Ötven gramonklnt belföldön  plnaz 1 lej, 
szomszédos országba plusz 1 50, más országokba 3 les. Hártle 
de afacere:  üzleti levél 25 gramlg felföldön  5 le), szomszédos 
á lamokba 7 le), máa országokba 12 le), ötven gramonklnt bel-
földön  plnaz 1 lej, szomszédos államokba 1 50 le) a máa orszá-
gokba 3 le). — A tarifa  máa tételei nem változtak. 

— A békéd étvágy. A foglalásokba  beleazabadltott 
békáslaknál lamét azenzáoló van. Pateu Crăolnn feljelentett* 
Muntean Todori és fiát,  akik a talajdonát képezd legelójébe 
egyszerűen beleöltek a azt az erAsebb jogán elvették. 

— Aa Erdélyi Kárpát Egylet tea estje. Az Erdélyi 
Kárpát Egyeatllet oalkszékt osztálya a mult szombaton, nov. 
5-én este nagysikerű tea-estet rendezett a Bukarest kávéház 
termeiben. A tárlata egyesületnek e megye Idegenforgalma  terén 
végzett haaznos és oelravezetA munkálkodását fényes  erkölosl 
és anyagi siker honorálta ez eat keretében, ezáltal erét éa 
kitartást adva tnrlatálnknak a további eredményea munkára s 
egyúttal lehetAvé téve aa egyesületnek, hogy moat építés alatt 
levó sutal melegedé házának emeleti réazét befelezze.  A sutal 
sl-ugróaáns városunk téli sportéletének jelentéaégét országos 
viszonylatban ls emeli a a sáno mellett épített egy emeletes' 
melegedé ház tágas kényelme lehettvé teszi az egyesületnek, 
hogy a al-veraenyekre étkezi vendégelt saját házában méltóan 
fogadhassa  éa elhelyszheaae. Nvárl ldében pedig a ház tárlata 
száláanl szolgál maid csopo'toa kirándulóknak a ezáltal Idegen-
forgalmunk  emelkedését nagyban elAmozdttJa. — A Kárpát 
Egyesület antal melegedé házának befejezésére  beérkezett ujabb 
adományokat az alábbiakban nyugtázza: Dr.Tauber Józsrfné, 
Székely Géza újságíró TuanádfürdA,  Nagler Emannel, Dr Máthé 
László 100-100 le), Puskás Dénes 100 ia70, összesen 170 le), 
valamint számos kisebb adomány. Az egyesület vezetésége 
ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, kik adományaik-
kal a november 5 ikl teaeat megrendezését elősegítették és 
árnak sikeréhez hozzájárultak. 

— Teodoresou Anton képkiállítás* Teodoraaou Anton 
featAmüvész  képklállltása egy hét óta nyílt meg a „Dermata" 
cipiflzlet  melletti üzlethelyiségben. A művész, kit vá-osunk 
táreadalma pár eaztendós Itt tartózkodása alatt Igen elényösen 
l«mert m»g, különösen abból az ldibil, mikor mükedvelA zene-
karunk munkájában la aktív részt vett, a festészetet  tel)-sen 
magára hagyva, önerAbAt kezdte el. KésAbb éppen helyi ösz-
tönzésre járogatott Nagybányára a featAlakolába  s minden Ilyen 
kirándulása után tehetségének ulabb fejlAdésé  Al tett tanúsá-
got. Mostani kiállításán mintegy 30 40 képat matat be Nagyobb 
réazük pasatei és tájkép, valamint pár arokép. Modern'beálfltá'u, 

— A mester éa aegédvlasgák. & oslkmegyel Munka-
kamaránál a mult héten megkezdett mester, Illetve segéd vizs-
gák )övA héten tovább folytatódnak.  November 14-én tímárok, 
szQosök. November 15—16—17—18 épület-butor asztalosok, 
áotok, kerekesek éa november 19-én pékek, lodrászok. A ková-
csok, lakatosok, bádogosok, kAmlvesek vizsgát b zonytalan Iddre 
eltolódnak, miután ennek a bizottságnak aa elnöke tlsztségérAl 
lemondott és az n) elnök kinevezéséig vizsgát nem lehet tar-
tani. Azon Iparosok, kik az eddig megtartott viugákról vala-
milyen ok miatt lemaradtak, utólag la Jelentkezhetnek, hogy 
vizsgájukat a megfelelA  bizottság elótt ietegyék. 

— Tűseaet. Harfeoes  Hershler hódosl lakós Istállója 
kigyúlt. A tüzet a szomszédos fűrészüzemek  tűzoltói oltották e>. 

— Autóbuszjárat Kéadlváaárhely éa Tuanádfürdö 
állomás köaött. Hlr szerint a Daola H -T„ mint a Transsyl-
vánla fürdA  (Bálványos-fűrdó)  tulajdonosa éa Radu Qavrll 
Erdélyben ls közismert au'óbnsz vállalkozó lépéseket tettek 
oly Irányban, mely szerint már a tavasszal, májas hónaptól 
kezdve, Badu Gábor autóbuszjáratot állit be Kézdlvásárhely 
Piactér éa TuanádfflrdA  állomás közötti ntazakiazon. Az autó-
buszjáratot csupán a nyári fürdA  szezooban vagyis májuatól 
szeptemberig tart)ák fenn.  Ktladnlásl állomás Kézdlvásárhely 
Piactér; megálló halyek: Torja közsíz. Tr'n&sylván'a fürdA, 
Torjai Szanatórium, Bükszád község, TusnádfürdAn  a „Három-
huszár" és TusnádfOrdA  állomás. Az • utóbusz reggel 6 órakor 
Indul KézdlvásárhelyrAl ngy, hogy a Brassó és Csíkszereda 
felAl  reggel 9 óra körül TusnádfürdA  állomásra érkezA vona-
tokhoz közvetlen eaatlakozása lesz és mindjárt Indul 1b vissza 
ugyanezen útszakaszon Kézdlvásárhely re, ahová délben érke-
zik meg A viteldíjak olcsók lesznek. Azok az utasok, akik a 
Transsylvánta fürdAre  szóló )egyet váltják meg, azzal a jegy-
gyei a szénsavas hideg strandfürdőben  egyszeri fürdésre  ls 
jogot nyernek. — Az autóbusz beállítását, annak Indulását és 
érkezésének pontos menetrendjét valamint a viteldíjakat annak 
Idején közöln fogjuk  olvasóinkkal. 

— Tálasa a .Minerva" biztosító társaságnak. A Calkl 
Lapok legntóbbl számáb'n egy tandenolózaa nyl'ttér jelent meg 
a Minerva Biztosító R-T. Jálráaával. Erre vonatkozólag az 
Igazság kedvéé-t közlöm, hogy én még 1938 évi Jnniua 2 án 
173 az. levélben hivatalosan bejelentettem a Minervának, hogy 
amennyiben nem szüntetik meg a jog és Igazságtalanul bein-
dított perea QgyekbAl kifolyó  foglalkozásokat  és árveréseket, 
állásomról lemondok. Az utóbbi IdAben bár szolgálatukban 
voltam, nem szívesen Jártam el az Intézet nevében, mert men-
talitásukat nem tudtam magamévá tenni. A figyelmeztetés 
tehát fölös1  eges. Egyébként a Minerva ellen 223 000 lejt meg-
haladó követelésemért a keresetet beadtam. Cseh Zsigmond. 

— UJ tánotanfolyam  kezdődik fo'yó  évi oo-
v-mber hé 15-én, a Közbirtokosság székház termében. 
Érdeklődni és beiratkozni leh"t a vaBárnBp-eBtl tánc 
vizsga koszoru-eBtélyen az .Eu óp*" termében. 

ÍKozmetikaij rendelő Î 
nyilt Csíkszeredában, a Pelru-
RarcB gimnáziummal szemben. 

Az elvállalt esetekért garenciát vállal. 
1 - 3 

azép tájokat Ismerünk Itt meg a oalkl hegyek, különösen aOyllkost ó 
változatos világából, melyeket a művész a mai modern, széles 
kezelésű teknlkával dolgozott kl s majdnem minden'ken az u n. 
levegA perspektíva érvényeaQl, gyak-an Grlgoresoa a legna-
gyobb román leatAre emlékezteti szín hatásokkal. A képek 
rendkívül oloaók, aminek magyarázata a művész közeli távo-
zásában van, kl mint Ismeretes, állami ösztöndíjjal Párlaban 
folytatja  tanulmányait. A kiállítás november 15-én sárul. 

— A kisiparos továbbra ls betegsagélysó köteles 
Egyes lapok az utóbbi ldében hosszú cikkekben Ismertették 
az uj betegsegélyzA törvénynek azon tervezetét, mely a kla-
iparosokat kivonná a betegsegélyzAl járulék fizetése  alóL A 
hírek olyan zavart keltettek, hogy sokan az érdekelt klalparo-

,m'8*«K»dlák a Járulék fizetését.  Miheztartás végett 
közöljük, hogy az a) betegsegélyzA törvény a kisiparosság 
helyzetén m*t aem változtatott éa a kisiparos továbbra ls kö-

go" Íg&^̂ ÜZfi?*̂ '*'11™  -lben 

Ferenc-vuvüííraJ^megvcrta* " 4 , h ° B y l U " r t 8 l m ° n 

I . M . T » ^ " " 4 V * V ? , b M l - Fejér Anna 40 éves alfalvl 
iíab^ wSiSSu ' l b ™ " ' n V B < l e Í ' b e l e e " U • M«oab. 

Kis társzekér hozzávaló lóval és hámmal eladó 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban. i 3 

* * * * * * * * * 
g FIGYELEM 1 FIGYELEM! j j 
t{ Ütletem átsaervezéa9 követVfz'ében 

a raktáron levő készáru és p»dig: 
fér f i ,  n ő i - é s g y e r m e k - c i p ó k 

e á r - é s l i ó - c l p d l c " W t t 
gyári áron és azon alól ia 
l E l É b r u e l t t a t n a l E , 

tek'ntettel arra, hogy Janulr 1 én ez ora? ;ţ 
egyik nagyobb cpőgyáránab kizárólagos eléru-
oltását fogom  átvenni. — Kiváló tlszíi-leitc;: 

Szakács Viktor, 
1—4 Cslkaaereda 

Milyen iMósáioiat mentesítettek: az állami fogtálát  a l ? 
Bucureşti, október 27. 

B iszámoltuak a pénzügyi eijáráe egvBógísltÓHÓről 
aaóló uj tör vény ró1. A jövőben a foglalás  utáni 25 ik 
napra kitűzhető az árverés, amely c«k délelőtt 10 óra 
és délután 6 óra között tartható meg. Az állami fog-
lalás elél kivett ingóságok a követk<>?ők: 

a) az üdóa ÓB családjának feltótletül  seüL'Ségea 
ágyak, öltözetük és háztartási cikkek ; 

b) kát igavonó, egy tehén, egy kecske, hat juu, 
az az adós válaBZtáaa szerint, az tzskhez szükzégö^ 
élelmiszerekkel, továbbá a vetőmagok; 

c) gtzdaaági szekér, eke éa Bzántégép; 
d) a foglalkozás  UaéaébeB szükséges gépek, szer-

számok és felszerelések,  amelyeknek értéke azonban 
a 16 ezer lajt n«n baladhatja meg és eaeket az adós 
választja kl; 

e) katonai felszerelések. 
A végr-hajtáa elleni előterjeaztós az adótartozás-

áéi csi.k ugy érvényea, ha az egesz összeg, más jallegii 
tartozásoknál a követeién 10 százaléka az adós által 
letétbe kerül. Abban az esetben, ha nem az adós adja 
be ezt a jogorvoslati kérelmet, tehát harmadik személy 
tulajdjnkóppnnl Igénypart indit, ugy annak c*ak aktor 
kell blatosltá^t adói, ha az adóssal közös háztartásai 
él. Ha az állami kövatelés összege BZ ötezsr lejt n m 
haladja meg, akkor aem az adós, Bem harmadik sze-
mély felfolyamodáea  esetén nem kell blatoaitékot latétbe 
helyezni. 

Az uj törvény, decamber elsején lép életbe. 
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^ A „ M i i a i j r v i i i w u t i i c o j j 
ff  felhívja  a n. é. vásárlóközönség 
2 figyelmét,  hogy üzle tébe meg-
2 » « r k e e t e k a z 1 9 3 9 - e s é 7 < 1 

H  hó-, sárcipö és cipő újdonságai, f» 
Ujyano'.t Rzok Bzakszerü javítása J t 

£ garsr cia mellett. ** Mérték utáni } ţ 
megrendelések. — Szolid árak! y 

U Szíves pártfojáBt  kér éa marad kiváló tlastelettel ^ 
tf  Domokos Jakab u 
| | 1—3 fialetveaetö.  j ţ 
• y y y y y y y y y m « y y y ^ p y y • Csíkszeredában egy épll!etf>s  belsőség: 2 szoba, 

konyha, kamra, e ladó. — Cim a kiadó-
hivatalban. 2—; 
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A FÉRFI KÖZÖNSÉCa FIGYELMÉBE 1 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
és vidéke férfi  közönségét, hogy 
1938 evi november 1 ével 

* » 
» 
w 
n 5 férfi-divat szabóságomat áthelyeztem g a mozi átellenébe, Maraţestl vendéglA 

épületében lévA ü z l e t h e l y i s é g b e . 
Készítek u j öltönyöket, a megrendelő kívánsága 
szerinti kivitelben; vállalom öltönyök fordítását, 
javltáaát és tlaacitását, aaolid árakon. Tisztelettel: 

Bogos Mihály, d iva t szabó. 
a -ia 

» » » 
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Eladó egy jókarban levő ebédlő berendezés. 
Cim a kiadóhivatalban. 1 - 9 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

K e r e s s e f e l 

VEZSENYI JÓZSEF 
SZŰCS ÉS SZÖRMEÁRU HÁZÁT, 

ahol minden szakmába vágó 
mmka pontos és minden igé-
nyeknek megfelelően  készill 

Cziksaereda, Str . S r a t l a z r u 6 8 . 
3 - S 
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A 85. számú há l a Principele Carol-uooéban kiadó. 3 saoba, 
konyha, kamara éa veteményes kert . Érdeklődni 
lehet Oondoa Gyárfás,  városi mérnöknél . 2—-

MODELL KALAPOK 
t l a n a p o n k é n t a j f o r m á k  o l o s ó 
á r b a a , a a m « t * l s £ L B . t b . « t ó ] K 

V I U i H m i m m f t w ,  N w m i w O U i 

VBNCZKL TANÁRNÉNÁL 8 
U g y a n o t t k é z a f t l n e k  m i n d e n -
n e n a t t n ő i k a l a p o k o i z ő r e n d t l M 
a a y a g k e n a á a d á a á v a l . Kah|Mk W 
I ta lakHian a legrövidebb Idő a la t t . S 

Mareuraa-Cluc, I . O. B r a t l a n m ( O l a n n á - Q 
^ a l u B ) - a « o a 11*. a s . , a B ő r h á a k Ö B e l é b e n . g 
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