
I/ *Tf. 9. uim. 

l'roprltlarft  : 
V ti iui LUDOVIC VAKÁR 

lnrefj.  Is Trilicnnlol Cluo, sub 
-\'r. U;4o-l'J3>. Dos. No. 27 CSIKI LAPOK Redeotor responsabil: 

VICTOR RÉSZEGH 

( Z I A E - O - L C I T J C t T L T J I ) 

k netazrt iliad^Unnk kSnyve: 

II. Károly király alkotmánya. 
1938 Nbrnir 27 ike mg" eseménye volt Rimánla 

életek. As 1937 ií év végén a pir'-poHtisal harcok 
Alul fál?íinre  vetet'. Goga-kormány sz országot a tont 
«élére juttatta. A köaá"«po oknak e« a tökéletes le-
zttiiése kesatette astáa Öfalségét  arra, hogy aa ország 
irányi tálát 9=iját kesébe véve; erő* késsel hoazákeza-
jen si újratervezés munkájához. Február 27-én ünne-
peljük SE eitó évfordulóját  aa ujrarpltés nehéz mut-
tájának e ha a hátúik mögött maradt viharos óvr* 
riiíiatelintlink, akkor lgasában értékelni tudjuk aat 
i: ériáti munkát, emit aa igényelt. 

. .. Î •< 

A február  27-iti w m n fősora  GyolafeMroii. 
Foijó rtvi fvbru-tr  27- n le-e Qya A o r v s 

cemrett pzoidiri'áa n a g y g j n a a:so.m»ny íioir-
dstéBe óvfordu  ójának a kalnábó', raelyna* müo.-í a 
k O V a tDdloíótl 10 órakor 1*V nüsatelat éa T ideua a 
koronázó ortodox rb a gör. kath khţ-drallaokbâD, a 
metropiUták ö^ntség-lnet esér^n Aiuian aa 
ttnnept menetek a viroahia ó;li M ba-.u Vilaaku t.-rea 

" ' ' " r g ^ . e s pont 11 óra»-, nyílik mng 
Bcseé nek Alex niru fS  N aolao erd*iyi metro 

noliták Papp Diniéi taborn-s, Ktr^yl holjtarió vita 
mint ai ortodox éfl  gör. kmh. egyháza ea erleiml-
"glek. Ipsrosok és faidDlv'Sek  ',gy-e?y kopviseióií. 

Â gvü ós, melyeo Krd; !y. B*nat, Kóros vidék ea 
Már»m*roB össses ált 0 döttei r.-bzl vednek, d*l 1 óra-
kor ír véget. 

Őfelsége  II. Károly király. 
Aa oraiág ntpe ls érezte a r> ndílvil 1 ldók Bzllk 

ségefaógét,  nmlt ml sem bizonyít jobban, mint »z a 
fílforakosá-»,  aroivt-1 minden rendű és rangú po'gára 
ami»k fz  orsráznak aa alkotmány megszavaaására 
sisíeu A bajbi gsru i kormány gyepiő nj Irmyo* vaio| 
kormsmzsaioál a közvélemény te jes bizalmat előle 
í«iett ae uralkodónak s ason vezetőembereknek, kik 
ea a kálómból munkatársaivá rsfgódiek. 

flz  első évforduló  alkalmából bátran elmondhat-
lak, hegy a kezdet nehézségein tulha'ad unk s az idiigi 
eredrnínyek mit din tekintetben igazolták aat a b z »l-
Bat, *mlt Sí ország népa uralkodójának és munka-
Urf.icfk  előlegezett. Eat bizsEyí'j'» a minden téren 
beiedi otí átszervező munsp, aminek méíetel már most 
kardén -k klbontakoanl. R>vtd egy esztendő elfttt  ujra-
Bí -r̂ -zt tstt s közigazgatás B a tartományokra Moer-
'•o« orsEág ügyvezetése meggyoTBittatott. Az áilem-
po'isruk jogait és köte OBBégeit uj alapokra h^lj-eztér, 
ti^ziálitva a királyi hatalom tekintélyét, &mi a kor-
ffiánytut  függetlenségének  megerősödésével IB járt. 

Dj ae uj ako'mány nieg?BHvezisa ólamáBtér»c 
is megoyilstkozott az ujratpltés muakí.ja. A nemregi-
btn iezíj ott közrgéBzségtlgyi hidjárat uj alapokra 
fsstetio  az ország egiassígügyét. 

Uiyucíak e helyen kell meg; mlltenUcb aa ország 
s?viic g»tfifcb  prob:ímij Mk, a kisebbe gi kérdés-
nek nj mpo-;tok eztriot vsló ériékelé»^. A kisebb-

i-rd's'. a rígi po i'-Ual rend-zerb^n sohi nem 
I-bîift-ţ  <rd(m BZ' rln» térgyalnl. Aenak felvételié  min-
dig töm'dó faíüetet  k'-pesett a korminyze«l rerdszer-
fel  FÎ-RTBRN H smftllett  kitűnő eszköznek bizonju t 

h o g y gyűlöletet óbreBBzeu az egylinélő nép»» 
^ÖEőf,  i;'mivel rz orvzág kunszolidáckjanak nunkája 
elé állandó akadályok gördültek. E feerdSsnek  rende-
»é?'h»z ispzin tz erős kéz politii^Jára van Bzükseg 
Aíé aie erös kezére, amelyik a felBebbségek  jogBlnak 
b'í OBiiásikor magára meri vállalni a felelőnséget  1B 
szert, amit cselekszik s mői ak&r*ttal tud r ndot pa-
ract'tolnl a gyűlölet feltörő  hullámainak elfojtására. 

Az egy eBztendőa munka betetőa ;sekép megala-
kul sz ország egyetlen politikai pártja, abol se ural-
i-edó vezetésével egyetlen alkotó munkára g)U;ekezlk 

craaág mitd=n ret^g^ s ahol a kisebbségek rem^l-
letl hit íz éiptlfhe.tőHí'get.  amely móltókfppen  részí-
v-hp', n máPod̂ k esztendő építő munkájában. 
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Uj közlekedésügyi politikánk, 
A mait h-H v-̂ gan bí Bd^arootben a 

«MHtásl d'jszabáFOkai iaeg^'l»P»i legfd^ÓjO  t.in.^ol. 
Es"B alkaiommal G* im-geaLU kozit.kedjaüiy. 

mînUîiPr rpaz'et a beszámo it «art'f, 

rW „UkségM pótol és j-jík -puzl - z ^proot. Uz oke-
dáfiögyl  muok t t ról » rendsr.re» kcs- .e . tdul i jy i pou-
tHéra való a menetet, ogyb n p -du az uj aorm,u>zai 
Irányelveit Is kepazi, a m t í ^ a«m lahet a regi norma-
nvői idó«aki , műkedvelő,k .des.vel ó.szohaeonUuoi, 
miután aaok Inkább ártalmt -t, mint haaznara voltak 
aa államnak. 

Ezv szóval: esutén lem fardu  h i t elő, hoţy 
v a l a m e l y képviselő olt v.aSj n u.ai a vasúd voaa.on 
teresztUI, abol torténeiesea a . ó b.rio>a ío toata; d 4 
nem fordulhat  elő az s -m, l ogy egy v a u ^ p i u s feib^-
m*T«djon, m-r t megbukoiî aa a .ormany, . m , l y aa 
.p i tkezis i kezdemenyesie, í : u i ó d o £ p«dig «onnioftiat 
fílvtacnl  a rrei{k«rf.'«t  rr»-.^,. 

«agyo^, aki v.-gyo't. Ő »z A'fa  AB Oaega, mindennek 
î üd ít», cáija i-fi  vig». M ud -n >k a általa lettek és nála 
náikttl i-.ea mi -- .m ír t', ami leit. Asórt mondja újra az 
Apoi'.oi: I ţ^nbt n niiiaft,  vsgjuik és mosdunk, ö sörtti 
forog  mind 'n. Ő teremteíte es tartja fenn  az egéss 
vítűgot. M y»3 Hzomoru itione az élet, ha nem lenne 
cirók Iu»n. Folyton ki lennénk téve as ó váltoaásainak 
*B PZ aaaiyelmii. Attól kellene foiyton  rettegnünk, ml-
^it szüai-i m-g az ó léte u akkor ml lesz velünk? 
V»le m'ndovftjan  a ssmmlbe BÜlytdnenk alá. Boldog 
1 mi as, kinek élete az Istenség léte alatt folyna  le. 
Di mlly»n k^veeen lennének ezek s vlasoat mennyi 
le&g-rmiliióaq boidogtalnnok, kiknek léte aa istenség 
mjgsziia^év3l a nirvanába merülne. 

TíStíérek, örüljünk, ml a keresstényBÓgben BsOlet-
;iiok, a mi Î <isttn!£ soha sem hal meg, mint a régi 
•iyipíomiait, görö^ck ÓH rímalwk lsienel. A ml Istenünk 

örök, ninci m-ü Iueo h t jnilakön kivttl. 
2 Iiun örök. Eat elfogadja  értdimem B csak Így 

fogidj  t ei. A? eiabarnak a usgy, a végtelen, az örök 
t*p OKI. Ai ujűgczi le 'i kát B Kényszeríti térdra, hogy 
b.v ii ja kics:nys3gái s «iiBoa&rje: Iitenem és Mindanem. 

Mijjij hogy-n idíifstaége',  hogy a mat ember, aki 
ih' z'u az oroe végtelenre, m«g sem kereti ez litenben? 
Mm&ol firi6Siíi-kutt»ja,  ?jjel-nspp9l, távcsővel, nes a 
m tg-jsságt-a, tţirr;mtm .nyeket ana izai B kijelenti gunyoa 
gó^ee!:! test n<*m ts:éit Beiioi Hagy akarja a p;rpoiuam 
mobiie-t, az örbk mozgót feitalalni,  ha őt as örök Isten 
b d:'g"a hsgyja. A ma' l mber is pogány, pogányabb aa 
orzov^tsegi haivjsyimidOüál, m«rt annak nem volt 
MiiiHimít az örök I«t:ut megismerni, nó meg aa akkori 
pjjfsoy  nem vo<t hUdtlea, nagyon ls hitt, csak nem 
p^Dsi as sae&vedé yekjt Imádott. A mader ember hlatet-
>en pj?îny, mart nem htaa Istenben. Litván, nem akar 
látni, a^ivarj, nem akar hallani I 

A XX. ^eázüd fatfl  inak nagy tragédiája aa, hogy 
z -.The jött Önmagává!. Ktresl ae örök végtelent 

s m nduntil.tn id igtarió végesekbe botlik m?g. Ez 
etWn meghsaociáshoz v?z->t. Mifrt  nem okul a 

•obbl n ĝy elmek kiráo. Bzjat Âţoaton keservesen 
fitettn  iang a t u m tai diji, mig rájött a nagy igaaságra: 
A'-l ' IRÜ. - - " . j i . i TCP.BITALTU TOAÖBBI 
míggyőiííd hmnyái: Nyugiaian az ember srise, mlg 
t-ged m-g Df.m  lel, óh Iüeneml Bnborek keressétek 
oro» bo di^u áüokat ost, aho! egyedül megtalálhatjátok: 
tz ónk I^nné' . Kívüle minden nagy össsesaugorodik, 
mi .d T' ^rte". deva vuodíí, mindan gyöngy görönggyé 
vá iî. 0 motdosia: É j bit fó:d  elmúlik, da aa én igeim 
»i y-m M-ig a -Ziva aem enyészik el, hát 
fiikor,  hát akkor oogy mu'm el maga a hang adó, aa 
Ii'tsa I M -gár.i ve.seu az, aki az örök latent nem találta 
meg. Ii.tni a-m a tur^mtmúnyekben keressük, hanem 
a i -ramt^ón^uknel, m»rt azok Ttömlőjükre vezatnak. 

Ciak Hgyedâi Ii^n őrJi. I E> na feledd  sobal 
P. Ritby Apollioiriaz. 

3 I g e n s a é p b e r e n d e z é s e k kaphatók 
* különböző farnéroB, 
^ politúros kivitelben, 
t ţ o l c s ó f e e t a t t  " b u t o r é i r T o a n I 
S l a g y l é u f t t , 
^ 12- butorizeme, jigodia Zsögöd. 

Mihail Ohelmegeanu, 
kSalek«déafigyi  és kösmunkaügyi m'nlsster. 

Qhelmegeatu m->isitír uj k:;/ Vtí. d tflicyl  piiti-
kát c inál »mely kevés! báFSi m^yhtz Vciött, do • oni' 
haoznositbb ez orazégr» nézve. E pollútában r-m jö 
hstnek tekintetbe se.n>inek a Bfep  Bzemel, cnnpái aa 
á talános országod íf  d^k. 

8-erlnte s Baállitá̂ i hálózatot olyan Irányb .ü Lel 
kifejleszteni,  shogy t-zt az Ipari köipontrk ÉB termita', 
gócok va-e.mlnt a pi c h-lyzeia megkövetel, hogy a 
forg'  îmat minM gvo'B»bban kh^ssn lebonyolítani »B 
meg legyen a kapcsolat a nemzetköal forgatom  li.ó 
e r M V < ) l l ndez C3»k lráry -iv sa uj tözlrked ;B«íyi po-i-
tikábo-. Di mindaz, azt un i t ja , hogy az uj kormány 
msly eat csljául tüal ti, e teljse ujjöfzttloiéa  kormftny-
po'ltlkéját ir-a eáfz  sjárt 

Krisztus panasza. 2. 
Kedves TávírómI Ti ergem ö lisn-ík hivtok és. 

nem ktritaUk engam-
1. Az ember mlndl< kereste liteot. Elő z ir a fó!-

d(jn- kóbíü, fáben,  átlatokbao, végre az eubcrben 
Biiványokat kéfz  íett rólul B azt Imád;». Bilaün, bogy 
ezek nem álkndók, pu«iunak, töratk Tiltakozott at 
en a bálványimádás ellen; hogy Imádjon oyat, nkl oem 
különb nála. K^őbb a földről  az égr* em»ite íawiat»-
tét B a caillag'-kbân kutatta I4Í:U'. Rájött, hogy azoí 
ls változnak, felülről  lebullanak, nó meg nem Tadnak 
beszélni, gondolkodni. Az ember i z örök L n)t, a vég-
telen 3 -Mlemet kereste. Mikor H teremtmínyeknek M-
Votóját ku'.att», msgtalálts az őröli Is.int. Sasnt PÍ 
Athénben még mint ismeretlen I;?ent hillja 8 la'ja, 
emlegeti, de már aa Ójsövetségben bemuiatkosott: Az 

A HÖLGYKÖZŰNSÉ& FIGYELMÉBE! 
Tisstelettel értesítem a város és vidéke m. t. hölgy-
köaönssget, hogy sikerült egypárisi oklevéllel ran-
delkesö: rjmón, magyar és nemet nyelvet besséiö 

F É R F I H Ö L G Y F O D R Á S Z T 
aaeraődtetnem B . karestből, aki folyó  iv februir 
hó 20-tol a nagyérdemű kösönség rendelkeaéaére iU. 

Örökkullám (Dauerwdile) 
Vas- és vizondolálás 

n a p p a l i ós e s t é l y i 
H A J V I S E L E T E K , 

a legújabb divat sserlnt esskösSltetnek. 
Hajfestés  minden sainben, a legtartósabb kivitelben. 

Baives pártfogast  kér 
„C0RS0" női és férfl-fodrászat 

2—3 TulBjdonos: Bartha Qéaa, M -Clao. 

Az erdélyi metropoliták kiáltványa 
az alkotmány évfordulójának  ünnepe alkalmából. 
Ninolae nagyszebeni ortodox és Alexandro balázntalvi 

görög katolikus érsek a követkeiö közös felhívást  bocsá-
totta ki: , 

— Február 27-én lesz egy éve annak, hogy Őfelsége 
II. Carol király magas aláírásával megerősítette Románia uj 
alkotmányát, amely a román népnek szentelt és a minden-
ható Istentől nemes értékekkel felruházott  nagy lelkének 
vajúdásából fakadt.  Végiggondolva mindazt, amit ez az alkot-
mány Romániára éB nemzetünk fiainak  összefogására  nézve 
jelent, mi a két erdélyi román egyház fflpáaztorai  szüksé-
gesnek véltük, hogy gondolatainkat és sziveinket egyetlen 
hálaadó érzésbeu forrasszuk  össze, azonképpen, ahogy dioaö-
séges elődeink tették hajdan a nemzet nagy napjaiban; 
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u o k az elfidök,  akik beosülettel töltötték be a nagyszebeni 
ós balázafalvi  érseki székeket. 

— Szeretett lelki gyermekeink I Az elmolt év kezdete 
nagy torzsalkodások közepette talált bennünket Harcok 
dúltak a tertvérek között, akik apró vitákban Őrölték fal 
erejüket ahelyett, hogy azt az állam konszolidációs müvének 
szentelték volna, líinden kitogás alá esett közéletünkben. 
Nem volt kormányhatározat, személy, tekintély, erkölcsi 
érték, sót alkotmány, amelyet ne vett volna kételkedés körül 
és lett volna állandó vita és viszálykodás tárgya. Ilyen 
módszerek mellett nem fejlődhetett  ez az orszig, holott 
különösen ebben a korszakban, rövid idővel a nemzeti egy-
ség megvalósulása után minden gondolatunkat és minden 
erőnket a Nemzet és az Állam megerősítésének és az ezt 
szolgáló közös munkának kellett volna szentelnünk. 

Isten kegyelméból és hOn szeretett királyunk böl-
csesége folytán  elkövetkezett ez a nagyon óhajtott helyzet 
is. őfelségében  meg volt az akarat, hogy egyenesen a meg-
mentő cél ielé baladjon és kiemelje az országot a gyöngítő 
torzsalkodások közül. A megindult akció tolyamán pedig 
Őfelsége  a király minden románt felhívott,  hogy legyen a 
mozgalom segítségére és szolgálatára. A szolidáritásnak ama 
meleg érzésétfii  áthatva, amslyet sz uj alkotmány betűje 
áraszt és hálával Isten iránt azért a bölcseségért, munka-
képességért és lángoló hazaszeretetért, amit uralkodónk lel-
kében elültetett, felhívjuk  az áldott Erdély népét az alkot-
mány évfordulójának  megünneplésére, amely február  27-én 
megy végbe a nemzeti szent beteljesülések várában, Gyula-
fehérváron. 

— Az egyesült Románia ezen a napon fogja  megünne-
pelui őfelsége  II. Carol király egy évi megfeszitett  és biza-
lommal s magávalragadó lendülettel véghezvitt munkájának 
gyümölcseit. Minden város és mindsn faln  ünnepi diszt ölt 
magára, ahogy ez az egyesülés utáni legnagyobb román 
gyflzelem  évfordulóján  iliendfi.  — A nemzeti hagyományok 
Erdélyének a helyi ünnepségek közül kiemelkedően kell 
megülnie ezt a napot, amely szélesre tárta a testvériessé^ 
és ujráébredésSnk kapuit. 

— Szeretett román nép 1 Ősi egyházunknak a meg-
békélés és a testvériesség szolgálatában kell állania most 
is, mint mindig Ki ne tudná, hogy az Egyház, segítségével 
és áldásával mindig jelen volt, valahányszor jelentős esemény 
történt nemzetünk múltjában. Annyival inkább részt kell 
vennie ma sz Egyháznak a Nemzeti Újjászületés müvében, 
amely nom poliiikai jellegű akció hanem annak elsősorban 
erkölcsi jellege van és lelkünk mélységeihez szól magasrendű 
eszközökkel éa érvekkel. Ezéit az egyház az anya serete-
tével hivja fel  általunk valamennyi fiát  a béke és msgértés 
ünnepére. 

— A j«len óra különösen parancsoljs, hogy vonjuk 
szorosabbá sorainkat. Amikor annyi külső veszély ólálkodik 
ránk, valamennyiünk kötelessége, hogy segítségére legyünk 
bölcs Uralkodónknak, hogy e nemzet sorsát boldog partok 
leié vigye, álindkét kezünkkel meg kell ragadtnunk sz Ural-
kodó és kiváló tanácsosai megmentő gondolatát, bizonyságot 
téve ezzel a külföld  előtt szolidaritásunkról és acélegyenes-
eégűnkről, amely bármely fenyegetéssel  kész szembe szállani. 

— Szeretett népünk I Gyulafehérváron  fognuk  tebát 
találkozni, erdélyi román testvérek, mindannyian, a legkisebb-
től a 1-gnagyobbig a román testvériség mindennél hatalma-
sabb érzésében egybeforrva.  Jöjjetek ffipásztoraitok  köré, 
jöjjetek szélesre tárult lelketekkel, hogy az fisi  szokás sze-
rint hódolatunkat fejezzük  ki annak, aki az ország Jó és 
Bilcs Atyja: II. Carol király Utelségének. Abban a meg-
győződésben, hogy a Nemzeti Újjászületés, amelyet mind-
nyájan óhajtunk, csak ugy válik lehetségessé és csak skkor 
lesz éle'képes, ha alapját lelkünk lendülete adja meg, fel-
hívjuk l?lki gyermekeinket, bogy öntudatuk és a mai idfik 
magas parancsszavára hallgatva, jöjjetek el a román lélek 
e n&gy ünnepére. 

— Ffipásztori  áldásunk ültesse el lelketekben a derűs 
békét és erOsitse meg sziveteket a Nemzet, a H»za és a 
Király szeretetében. 

Kelt nagyszebeni és balázsfalvi  székbslyeinken, 1939 
február  hó 18-án. 

NICOLAE, 
Erdély ortodox érseke. 

ALEXANDKU, 
Erdély görög kath. érseke. 

Nam Imre kapta m i a Sannyei-Mem grafikai  naodijat. 
Nagy Icre c .üzeögödi festőművész  pá'yája 

egyre emelkedőben van. Akik látták Nagy 
Iirének legutóbbi slkotéssit, megállspithatják, 
hogy a isüvéez teremtő erej9 a legnttgyszeiübb 
eredményekig érkezett. A legutóbbi tárlatai-
nak anyaga a novét uagygyá tették. Képei 
igaz «rtékek. A oaikmenfeeági  alakok, a csik-
zsögSdi tájak a Nagy Imre művészetén keresz-
tül bevonultak a halhatatlanságba. És N»gy 
Inre még nem fejezte  be. Tovább fejödik.  A 
t-reiitőiv felfelé  tör, ecsetjéből csak ugy foly-
nak a hatalma?, a lelket megfogó  kiteljesedé-
sek. Vásznain a művész meglátásai eleven 
erővel élnek. Minden kiípe magán viseli a 
teremtő benyomást. Nagy Imrének a munkás 
ságit, művészetének ragyogó egyénisége, amint 
örömmé! beszámolhatunk ma megérdemelt ki-
tüntetéshez jutott. N-tgy Ioiro értesítést kapott 
a budapesti Ssinyei Merae Pál Társaságtól 
hogy & Társaság 1938 évi Z chy Mihály grBflkai 
diját neki ítélte oda. A tehetségnek, a munká-
nak ez az elismerése mindenütt örömet okoz, 
ahol ismerik Nsgy Imrének kiváló érdemeit. 
Erdemeit, nemcsak a művészet világában, de 
abban a munkakörében is, amelyet elvégen mint 
népgoek jópMdával elöljáró dolgozó munkása 

Figyelem 
(A n. é. hölgyközönség tudomáaára 
hozom, hogy a .Corso" fodrászatból, 
ahol 8 éven át mint ü z l e t v e z e t ő 
működtem — k i l é p t e m és 1 h e t i 
b u k a r e s t i p r a k t i z á l á s u t á n 
özv. Karda Gynláné fiiezerüzletével 
szemben levő sarkon folyó  hó 25-én 

I C egy modsrnfll  berendezett apecialla 

Hölgyfodrászatot 
nyitottam, ahol VB8-, vlz-ondolaléat, 
manlcuar éa hajfestést  pontosan 
és szakszerűen elkészítek. 

Ö R Ö K H U L L Á M (Dauerwelle)11 
100'/j 05 Biker 

Nagy anyagi áldozattal sikerült a híres német 
WELiLA örökbullámositó gépgyártól egy 1939 typUSU 
k ü l s ő és be lső tűtfltestü,  teljesen automatikusan 
működő örökhullámositó Dauerwelle gépet (egyedüli 
példány Romániában) beszereznem, amellyel szakszerűen 
mérsékelt reklám-áron, 8 bavi garanciával készítek 
örökhullámot iDauerwelle-t). 

Szíves párfogásukat  tisztelettel kéri 
2-3 MIGlTSCH WALTERNÉ 

(Mimi) 
Pontos kiszolgálás! Moderu és gyors hajszárítás 1 

Felmentő Ítélet 
az államellenes isgat&ssal vádolt ősik-

megyei vezetőferflak  ügyében. 
Tóbb rendbeli tárgyaiái; után 1639 február  21-én 

hozott Ítéletei a brassói katonai törvényszék, abban 
az államellenes Izgn'ásl p-rb^r, amelynek vád «ltjai 
Dr. Pál G.ibor volt owzáeír» ültei képíisslő, dr. Gyár-
fás  Biemér rz n^tor, dr. Piiix-r Arpid ügyvéd. Ltszló 
Unácz gyergyésrentmlklósi fő^per-F,  dr Abrah&m 
JÓ9Héf  Uţyvld éa Bz.ikíca Balassi bomovM gatda 
vo.tak. 

A csíki közéletnek eü'-'k a vezatő tmt.erel az 
1937 évben kiírt változ ások id-jép, propaganda kor-
úinkat tettek a vármegye töMégeibcn. A vá'asstási 
neszöd4 kben Irm^rtMték a Majryf.r  Párt váUaztá'i 
niuckn terv t. — A Tóhsztókat magyar ön'udatr* 
intették éa kérték BzaT&atttaúat a magyar J nőitek 
számára. 

A válaaatási körutak vége Ogy^Bcslgl feljelrntés 
lett. A sokat f  irrdo. é,-1» icngyar Ugy eso'gá'etában 
-i zta lelki smersttel dolgozó vezetőket azzal jelentet-
ték fel,  hojry alkotmányos jogaik gyikc-rása keiben 
Izgattak a román áilam ellen. 

A'lzsgálBt lefolytatáBsu'án  ac^lkBBtndailigyéFz 
aég a vadiratot áttette a brassói katonai törvfenyaék-
be«, amely vflgill  is f«hiu>r  2t-én vígl;g"s;>n meg-
tartotta a tárgya'éat ée jogerős Ítéletet hozott Bt 
Ügyben. 

A tárgyalás során beigazolódott, hogy R véd nem 
leié! meg a voléságnak. A kstcnal Sgţ̂ Ez m'garlott 
vádrefz  de eorán a véd^t cet-k dr. Pál Gábcr ellen 
tr.oţta f.-rn  a többi rsetfcn  ő is leimtD'.-st kért. A 
katonai törvényszék véglll ls iteetet hozott, «mely 
szerint ea Ugy ös-z a v«d ottalt jogerősen rámentette 
a Vd és következmény*! alól. 

hull éa megaranyozza a nehéz munkától fáradt,  életbará^j, 
arcotokat.. 

Szivetek immár e templomhoz nőtt és mindig W p 
dobban ha reá gondoltok, mert eszetekbe jut, hogy itt B , 
telték püspökké a község szülöttjét. e" 

S ha a felszentelés  nspján nem is jöhettek ide l r ; n j 
évben, mikor a Szent Mihály keresztjei kigyulu«k » J; i® 
ketek fénye  is ott fog  égni és hirdetni fogja  a meginJ!' 
hatatlan hitet. * 

* * 
* 

Ti szeretitek az ünnepet. Lelketek ünnepre van [,, 
golva. Ha barázdát végtok a garsdos szikláiba, — R 2 an*°' 
reményében teszitek: ha erdölni mentek az iinn»pi kenví! 
reményében „szentmisét szolgáltattok*. Láttam leányait,^,*' 
akik szolgálni mentek, hogy a templom bucsunapjára miniig 
évben hazajöttek : láttam, hogy az ünnepekre édesapám k{' 
törfl  munkássii ia letették kezükből a kőtörö kalapács,t 1 

lejöttek a marostetői sziklák közül ünnepelni Szent I|.jrn() 
kos kicsi templomába. Az Ur megáldott az ünnepet u 
titeket ünnepelm-k.... 

Azon a napon mindenki felétek  tartott, rólatok tuil-
kolózott. Fényképezőgépek kattogtak és számtalan tilrn iri,. 
kitett meg. A Púapök Ur személyén tul tetszett n viláKn»' 
bennetek a tiszta csillogó tekintet, a jóság és szeretet uzk 
nete, az egyszeiüség szerény közvetlenség tanítása. mflv 
beszédetekben magatartásotokban itt is, ott is nireoBj|]an 
mint drága népi érték. A lelki és faji  értékeket, mit 

j tokkal hoztatok mindenki elismerte. 
I Azon a napon felmagasztosultál  népem! í IŢE  * 
: * 

' HÁladat nagy Kiad iránt azzal róttad le, hogy m..etsj. 
náltad számára a kicainyit-itt ,életet." Láttam uz iii.imet a 

' szemedbe, amikor bevezettél a szobába, hová a m^glpp?;^ 
elrejtetted. S ahogy ott néztem a csodás szép Hjíiuléknt 
elgondoltam: milyen boldogság neked, hogy iC'g'-ilietteil 
bogy a házat az „életet" felmagasztosulva  oiUtekeltri Pús-
pököd lábai elé. Sok önfegyelmezfi  történelmi munkátia kr. 
rűlt, — mig az „élet" megtette az utat Szentdoinokoat.il 
KolozRvárig... Márton Ágostonék háza ezentúl utmuMt^s 
számodra: toni'ó, bátoriió, — jelkép, Világítótorony, m-lv. 
nek fényénél  bejárhatod a hullámos zivatart, a „naey élet t-. 

* * 
• 

A mig hármat-négyet sirültem a plébánia udvarán m-p. 
Ügyelhettem, bogy Ágoston bácsi volt a központ. Min l-ulii 
f-lé  sietett, mindenki fit  akarta látni: léayképezié1', k'V!«:-
gettélr, örvendtek neki. L4tt;.m, amikor te ín tiza''.n:n:ki 
mély tisztelettel fordultál  hozzá: 

— Komám, jelents be a Püspök urnái, hogy inct-ni. ii! 
hassam, hogy megkaptuk a kedvezményes viaexan'»-. — 
Valami nvili biztonsággal és jog tudattal s/oltál. S ;;^'?!. 
hogy ti különösképpen közel vagytok a Pdspök L'r szivéu.-7. 

Igy lett „Ágoston bácsi* a Pdnpök és nép knzou 
közvetítővé. 

* * * 

Felemeli nap, feledhetetlen  percek. Ebben az uniifp: 
hangulatban megbizonyosodtam arról, amit nálatok tf.p̂ s-.<a!-
tam : lelketekben és tahitok hagyományaiban sok é:t'k i*;. 
lik, mit a parazsak alól kiemelni nemcsak a Púapök LV, lian-oj 
a ti kötelesaégeteh is. S z é k e l y h i 1 ó. 

Ha igazán különlegesen Hzép̂ t akar 
látni, kisérja flgyalemotel  Mandel 
Béla, hetenkinc változó o<pö kirakatát 
és kérje az uj madelek váSelkötelezett-
Bág nélküli batau atáaát. — Cipőink 
Biját kombinációtok szerint készültök 
és igy nem mind?n városban kapható 

„egyeocipők*. i_2 

Levél a szentdomokosiakhoz 
— a püspökszentelés után. 

Ahogy megpillantottalik titeket Kolozsváron a püapök-
szentelésen szent búcsúitok áhítata, ünnepi hangulata szállta 
meg lelkemet s minden eltűnt, ami körülöttem volt: a nagy-
város zaja beleveszett cnendességtekbe: a pillanat örömeire 
beállított szemek csillogása az fisziule  kegyelmi tekintetbe: 
a székelyszfittes  csillogása mellett elhomályosult a városi 
öltözet ténye. A város beleveszett a kis székely szigetbe. 
Azon a napon a falu  volt a szín, a ragyogás, az élet... Ti 
pedig mintha búcsúra jöttetek volna: vállatokon az „átalvetfi" 
és ajkatokon az ének: 

„Apostolok Királynéja tiszta Szűz, 
Kérjed a te Szent Fiadat érettünk....* 

A püspökszentelés napján a székesegyház harangjai 
titeket elsőnek hívott be a Szent Mihály szentegyházba. 
Milyen kicsi Szent Domokos temploma e csodás szentegyház 
mellett! Odahaza vasárnap, mikor köszönetet mondtatok az 
Urnák nagy jóságáért talán helyed aem volt a kiosi templom-
ban, — most itt vagytok a nagy egyház megtisztelő helyén 
mi odahaza osak a „megyebiró éa megyepolgároknak jár ki. 
S mig nagy Fiatokra rászáll a Szentlélek óa eltölti a szivét 
aoha ki nam alvó azant tttzael, — egy fény  sugár rátok is 

N O C K E y M É R K Ő Z É S 
február  26, vasárnap d, e. 11 órakor, 
február  27, hétfőn  d. e. 11 crakor. 

Budapesti Nemzetközi Yásár birei. 
Ismét bőv&l a Budapesti Nemsetkó/.i 

Vásár területe. 
A Bldapestl Nemzetközt Vásár tcrttlote évről-évie u« 

gyobbodtk. A nagyszáma jelentkezések folytén  ez é v - n is 
siQkflégesnek  muatkoz k a vásár terület bővítése. A vieár ve-
zetősége ezért tárgyalásokat folytit  a Székesfővárossal 
Fővárosi Muzenm kSiQ'.i te ületcek a vásár tavernára vnli 
átengedése Iránt. Ezenk<vdl a vásár terültté a Garbc-aad pi-
Villonnal és a hozzátartozó kerttel Is bóvQl, ahol ldéa a vásár 
veudéglőie nyor elhelyezést. 

A vas-, pép- és villamossági ipar hatalmas 
falvonulása  a Budapesti Nemcetkösl 
Vasáron. 

Nagyarányúnak ígérkezik aa élelmlaaer-
i a a bútoripar réeivétele Is. 

Az eddigi jelentkezések «lapján n'«!;Allapilható. hogy a 
vas-, gép- éa vlüamossAgl Ipar oz fissz  s előző éveket f  ii -
omló hatalmas arányokban vesz lészt a/ 1939 április 2 8 ^ 
megnyitó B-dapestl Nemzotközi Vásáron. Csaknem t e : s 
azáinbon jel.'Dtkeztok már eddi;; a bútoripar és az éMmiBzer-
lpar ízámottevő vállalatai ls. A többi szakmából ls állandóm 
nagy számban érkeznek be a Jelentkezések. 

A visszatért Fe-vld -k kfi'ön  osoportja a 
Budapastl Nemaetkősi Vásáron. 

A F^lvllék nj 'a bekr.posolódisát az any^or^zág ga/Ja-
ságt életébe hatásosan fogja  demonstrálni a felvidéki  ipar-
vállalatok házi par és n^pmQvésznt .észvétele az 1939 H! 
Badapwti Nemzetközt Vásáron. S'.llszeitl külBu pa'lUoub«a 
kerülnek a Felvidék termékel bemutatás™. A ktállliás- é-J-;-
kes és gszdag Idegenfirgalml  propagarda-anyag fogja  kiegé-
szíteni. 

Djabb nagyarányú kflifőldi  ielentkesések 
a Budapesti Nemsetkösl Vasarra. 

Olaaaorsaág éa Délamerika rész étele. 
Olaszország hivatalosan bejelent tte, hogy nagyszabá<n 

nemzett pavillont fog  felállítani  az 1939 április 28 és mAjti? 
kBzOtt tartandó BudapoBtt Nemzetközi Vásáron. A pavillon'jt.-, 
as olasz Ipar legkiválóbb termékel valamint a gyarmatok ui zo-
gazdasági o kkel és nyernanyrga kerülnek bemutatásra. U^ya"-
oaak bejelc-n'ette részvételt szándékát Argentína, t'hi'e i* 
Uruguay, amelyek egy közös délam>-rtkal propaganda kiAllitá»t 
terveznek. — Az erre vonitkozó tárgyalások még folyam-.tbsn 
vannak. 

SS—SO saáralékos ataaáal kedvesmécy 
a Budapesti Nemsetköil Vásárra. 

A Bad-pestt Nemzetközi Vásár vezetőségének sikerű t 
ez évben is nagyaránya utazási kedvezményeket biztosítani» 
vásárigazolvánnyal bl-ó látogatók asámá-a. A kedvezmény 
Magyarországon ugy as oda-, mint a visszautazásnál 50 s 4-
?*lét> ' J 0 1* 1» 1 európai államban 29-00 százalék. A vásár 193» 
áprilla 20 tói má{ui 8-lg tart. 



C S Í K I L A P O K B l k 

Felhívás. 
Szeretteim / 

' maĝ a kormány hlaalmával tisztelt m'g, amikor 
.goq furnir  11-Ai 8» 1726 ssámu miniszteri rend let 
}i reám bízta Calkvármegye vezetését. 

Tudatában vagyok a reám blsott feladat  faie'ó* 
. tPlí-BBégáoek, külcnSsen ma, amikor a ml szeretett 

B teljea uj]ásiBletáa korszakát éli. 
°r jizaoaágotokra támaszt odva, eleő do'gom l?aa a 

abb fokra  emelői vármegyénk létérdekeit ée 
Ségetekkel bevfzttnl: 

b titirtó, lelkeB éa önzetlen nouaknt, 
B minden Irányban való törvényességet, 
a becsületet. 
Biiom kitartásotokban éa 'jje*-neppal őrködni 

fogok,  hogy kötelességeiteket bittel áa odaadással vé 
geaaáte- ^ e r e ( t e j m , 

Ikretek bD, törvényllsstelő és becsületes polgárai 
őfelsége  II Károly királynak, a királyi családnak, a 
luiínik és a tormánynak. 

L'Ikea és törvénytleatelő egyéniségetekre hivat-
kora, Kondoletalm 4a lelkem minden érzésével fordu 
lok felétek,  smllor mondom: tidvözöllek benőteket. — 
Minden rouokMársamnak: azolgablróknak. polgármeste-
reknek, községi bíróknak, jegyaóknek, titkároknak, pénz-

1 (írnokoknak, csendőröknek, valamint aa ÖHBBBB Bzelleml 
munkásoknak: popoknak, tani óknsk, a vármegye min-
den lakosának egófzs4fet.  előrehaladást, eredményes 
nullát kivAnok as 1989 ea évre, kérve benneteket, 
bogy a leesíFotefcb  román érzések lelke»i*a=nek. 

1 Most teljes bizalommal egv«eUljetet ő elaéjr». II 
Kw«l> tlrá'Vi a '"ft»  -eyobb V»ntŐok kórttl, tki 
crüzéjct A' e p^Tifto'  mgo.ern <-mell éa telin* folkli:  k 
tó: kioltsuk: É j-n őfelsége  II Károly királyi 

GgészBégetI 
Uercurea-Cloc, 1939 febrnár  hó 16. 

Ci kvám»»iry--' pr-'fut  fu-f: 
(•a) Teodoreson 

A gyergyószentmíklósl Református 
Nöszövetseg műsoros táncestelye. 

Hi fi.y>l  mmei ki::rrjü'̂  reformétus  t-s vfre  ni 
t rasö .im' en tu urâ'ip ó'etít, éezrs kell veii Uuk 
t Moroa knzöBs ge, amely vallásuk egjüvé tarlovára 
bsi c ucscaod k 

Es a iöriHfl̂ g  rz^nban n'm elaalgete't. 
LíÜipántornk, a fiatal  pipnemzed'k, kéiRígte'e-

niii együ: c-rt-kes tapj*. aki — m'óta ttgybíz! fóh '̂.ó 
eigá ide rrcd-lta — aok te.plctattal és bö C4(;ss«irgel 
ípjja ai etaberek lelki békéjét a Így etetik minden 
tonstVor4«baa harmonikus egységet tt-r->m?enl. 

Eob.a a esetiemben do'gozlk a R form&ua  Nő-
ffc'f'5  ia, meiyn> k élén. mlot elnöknó a most nam 
r;- i.-e/vüaaztott Szákelv Inréné ur&'EZony áll, aki 
már rok s/Int ín újítást vitt aa egyesület életébe. 

F bru lr hó 18 án megrendezett tánc BtéljEk, a 
firnnat;  egyik b « j inban sikerű't mulatsága vo't, abo' 
• urk tátsadt-másak Bzlne-java la 'á l 'orot t . 

Az estély műsorán szerepelt, Bókay J nos: „Ra-
£ «kcdotc a t zereleirh'-B* clmtt 3 ft-lvonáaea  vi» j Ueka, 
ea, a nngya- Mlnpsdl termékek köiStt h elfő  helyen 
s ió, a dramal hatáss sok bilyen érintő vígját k, mely-
E« umtj» a következő: 

Az ör gadó fát  fi  még mindég ragaszkodik a flatai 
i *Kho-', terméBBatss, a azoreímen ker^aatfil.  Még min-
déi b-nae él uţy saavakbtn, miat moa'anatokun ía 
•:r j r>85,bben »nn;-k a mu!>a»k eaépíége, amelye» 
l5ptía 'jyo aoj maţ« elé aktr varáéra nl a melynek 
is stt isibíin m^g a l^hetetloBtől a -m riad vissza. 

Odi <ida<t mindet a ü talságér», pénrt, b«talmit. 
d > görcsösei r«ga^ztodtb * aaer-lemhea 

K '̂.ói l:!gi a vlzját-k. Aa ötven éves fatfl  éa a hu«z 
íT ŝ Uny Ezerelme csak komikum, amely fölött  még 
la C4ak * gyermek győa, mart aa aptl érzés, m^g » 
Sfere  iemnól Is erfisebb. 

AB ^rkölcal Igaa^ágszoigáltittás terméazetes köve-
leiaiéDye rzer'it azonban a d rab végén a lányok, a 
n5?.<ájuk Illő fi  ita'emb»rek mollé állana'', mlg ez or» 

fe  fi  ha 1» ia mond a nő*!l!é«ról, ds boldogságot 
ü1"' 3-< g ib'i -u la, ha bohókás örömmel néa éB Bsaiad 
a ti .tol Q0 után. 

Marlaz vá!ls>ltoaás volt Bikaynak eat a könnyed, 
"'Tei M modorban megírt és egy ilyrn keretbe szépl 

•e;ţ m^firyeléneit,  vidámságát éa ötleteit ml'kedve ó 
J i'p dra virei. Annál is inkább, mivel ez ly nd-re 

a cr -od'z í téhez, a s?lnészl kvalitáson kívül, kUön 
zii k:>B(B̂ g, megláüaok és beleélésed hel^nelr. 

?tudji «rt'tni — p'4->e — műkedvelőkkel  ez 
• RordjlÁsit,  megtudje  játszani hangban éa  gesz-
<u'bnB a jeleneseket,  bogy r.ztún aa a műkedvelő. 
| o d « f 0  er-ranr-l vérjn pk mftudás  pillanatát, rmi-

o r b!ztca <uiattal vlezl mlcd >n éráját, energiáját, 
tsfndani  valóit és játékát a közönség elé. 

A felkért  saerep'ők, kGlönösea a fő<aerep»kban 
Rindea tölüfa:  telhető módon Igytk-zek vlaezaadni 

*By elgocdolását éa elképzeléseit. 
A sslopad etilnsos berendeaése — ami kBUnhen 

l1'1látást váltott kl — a Nőszövetség vssetőségéaek 
trdíaif». 
. t Aa előadást kővető tánc, Igen jó hangulatban 
tartott egéaa reggelig. Oaibj Ltját. 

ő y e r g y ó i 
Erzsébet királyné—Oarmen Sylva. 

1916 februir  16-én Rtirrri irak gyásza ^o^. Ezen 
a nap halt meg Erzsébet, Ratrânliiisk első Hrá'v-ője, 
I. Káro'y király felesége.  A r' metorsaáiil Wi c! her-
cegi CBaládból ezármazváu BzUeiöBe ntán fjj>  de!mi 
neveiéit kopott Gyermek korában as R S dői rezfájá 
n*ku c.-wgick, mlv l Raert tto, Imádta a t ras?aB-»e$. 
Mikor 1876 ban Tornu Savsrln véroaáúái aa akkori Rí 
minta területére iépott s innen a Dnuán e szépen ffidi-
aaitatt hajón Glnrglu kikötőbe érkezett a m'gt*tt nton 
a tarmAiíet seépBégei r.ome^ lelkét költőileg megihlették, 
.Egyedüli troo, amély még vonz a Romániáé, mivel 
Itt van mit csináljak" irls emlékiratában-

Liika a eeme? tettek felé  nagyon hajlékony volt, 
pillanatig sem pihmt, hogy munkásságával éa jóte^ouy-
aágával pMdát ne adjon » romén nő'rek, eklk példá-
ján falbnadulva,  követték klrályoőjükít. BA jó Mer 
különös természettel áldott m<>g — Irj* egyik levelé-
ben, — érdeklődéssel nézem a írunkás n'pet, a fö  d 
rabját taoulmáryosom, termeszeiét, nyelvét, saokáüAit.' 
Segítette BB özvegyeket éa a szegény árva leányokat 
A Balyem áa a házi szőttes Ip r f.  jleaztóaéro egy tár-
ralatot — „Furnic," — alepl'ott, ngyancaak a satren-
csótlen vakok ezímára egv menhelyet. 

1874 b»n a fej  "delein nőt nary c«"pá<i érte E 

v -fztatte  életének egyetlen reményét, boldogságát Mária 
hercegnő» 37a éves korában. Lttlke megtört, vlgaasta-
ast a Bzegeny árva gyermekek gondoaásában talált, 

s t̂ rt a .Gyermekek anyjának" neveztek. 
Az 1877 évi oroaz—román—tőrök függetlenségi 

bíbora I Károly királyt Plevnábos hívta. — Erzsébet 
királynő a sebesülteket goodosó mozgalom Ólén áll, 
Ktind̂ n Bebeebit von»t ^rkeaaaenél jelen van, vigass-
taija a sebesült katonákat, penat, ruhát OBat Baét kösöt-
tök, egy néhányat a Coiroceni kastélyba szállíttat, abol 
ő maga rendezett be egy korhásat. „A sebesültek any-
jának' neveztek. 

A Cirmen-Bylva név nnlversalis volt; 19 kötet 
verset irt, asockivttl 24 kötet présát; költői erdemeit 
ugy a német, mlai a francia  és román Kritikusok nagyra 
becattllâ. Nagyban hoaaájárult a XIX. Baáaadbell iro-
da ml ujjásattletéBhes. 

Emléke legyen áldott, nem halt meg él a nemaet 
«nlveben, költeményeiben éB jótékony müveiben. Gon-
diletbsn a kegyes megemlékeaés ssarnyaln repüljünk 
a Curtea-de-Ar<eB i temptomhoa a hideg márvány sír-
kövére tepybk le hodolaiunkat, mondván 

nR quiescat lu p^cel" 
Gyergyóezmtmikiós, 1939 február  18. 

Caáky  Mihály,  iio. tanár. 
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Kneipp 
Francft 

Mit jósol 1939 re a hireB Privat 
Maurice, francia  jss? 

Tavaly Diár"tos ll-:ka óta az egész világ tomerl Maorlce 
P'tVrt nevát Ez a fraccVa  aslllagiós. aktn.-k jóslatait ank m-6-
pai kollegájával egyQtt alig vették koo\oly.-n azalitt, 1938 
mirelm 11-ike dia vüá^hl O 1937 oktithRrébw kiadott köny-
vében meg ósolt-, hogy 1938 mára as 11-én le-z Ausztria aors-
dOnti napja, Ta'tvlavőon ekkor volt az Anschtase... 

Mtt jósol 1939-re Maar'ce Privat ? 
Nem leaa hábora. 

Mindeneke;Act megállapít)*, hogy nem lesz hábora Nam 
fojtják  vl'ágreiigetA eaemény k megr&zkódta'-nt Barópát, ennsk 
ellené-e. hogy aok mindenfelé  les'nek balok. Ehhen az eszten-
dőben állandóan tartan! fog  a világ a nagy baloktól, de alap-
jában véve 19'-9 bena világ olyan lesz, mint egy nS: kíváncsi 
éa feotegó 

Saoolilla reformok. 
A munkásrétegek mlndonfltt  a vlligon kivívják jogalkat, 

t ^ B az évben nagy síoclMls relo-mokra van kilátta mtnde 
nOtt 1939-ben nagy hái>o-ns veszélyek a kBvstkezó eapok^n 
1. azoek: jun'oa 17, ez- ptemher 17, december 17 Az ntóbbl 
napon Összeomlik egy trón Is 

A népszfivetség  ebben az évben aj eróre kap i s a par-
lamentek la erAttdjesen fognak  doleotnl. Sokkal nagyobb sze-
repük lesz, mltt az ólmait e«ztt>udâken. 

Komoly, Igazságos, tevékeny élet ke- dA-llk a világon. 
Nem elkerülnek a haiasaégok. 

AZ 1939-es e^ztfndóben  nem lesznek slkeiUlt ház-s»égok. 
R-ogeteg oaaládt báb^rnskodis' okrxnak ax ebben az évben 
hO'Ott házasságok és n-gyrn aok leaz a vi!á« Nagyon kevAs 
•zerelml bázasoigot kötnek ebben az évben és az fisnzes  1939-
ben kötött hixssságoknak a nók Isszák meg a levét. 

A mfivéasek  jó éve. 
Annál aa-renasésí-bh lesz rz az év a művészek számára. 

A mUvészet m-nteo téten etótérbe ke-fll  és az alko-ó mtt fé-
szek sem fogják  többé fölöslegesnek  érezni magákat. 

Ml leaa FranoieoraaiigbanP 
Európa számár* nagy ielentl-égU ditnmok 1 '39 é^ben 

a következik . áprll<s 6>tk« és 9-lk». Mái-s21-;ke, ekkor Frmola-
orazigot beaka-ják rántani egy konfl  ktoaka és luáina 26 'ka, 
amikor ebből klfo'yoan  nagyon salyos helyzet &I1 el6 Aagaaz-
tas 27-én IB n>gyon viliaros lesz a htngalat egészen SZE tem-
ber 20-lg November 12-én ismét nehéz napja lesz az earópal 
politikának, de különösen a politikusoknak, akiknek n>gyon 
kell majd Igyekezni a béke fenntartása  érdekében 

Hl leaz Angliában. 
Az egyes országokra vonatkozóan Vaurioe Privat a kö-

vetkezóket íósolja 1939-re: 
Angliában az amlkodó nagyon gyengének éi k'meiült 

n»k fogja  érezni magát nagy külföldi  ntja at&n ós mintán egy 
ót nagyon közelrAI érlotó tragitas htlálesot Is megrázza, kér-
déses, hogy elrállalja-e az nr»lkoJissal járó nagy felelósséget 
Az uralkodó körOlt gondok májas 7-ike ée 12 ike között, vala-
mint jrnlos 3-án fognak  sok fejtörést  okozn' a vazetó angol 
korminyfiraaknak 

Németországra le aok nehéz feladatot  ró az 1939-es esz-
tendó. 

Iiengyelország tevékeny részt fog  venni a középeurópai 
problémákban ós konflikasokban,  a békltó szerepét f-gja  ját-
szani a aaját éMnkei ellm «sak azért, hogy megköonyltse ba-
rátai helyzetét. Önfeláldozó  szomszédnak fog  bizonyulni. 

O'aasorsságbtn revideálnak bizonyos Intézkedéseket. — 
1939 j , cember 10'ke aoisdöntó leaa Olaszországra nézve. 

Spanyolország sorsa 1939 márolns 21-én döl el. 
Belgiumnak, Hollandiának és SvAjonak igen sok küzde-

lemmel kell a sok hazáiét veaaélyestetó bajt elhárítania az 
orsiágról. De mindháromnak alkerQl. 

Bomántábaa helyreáll a nyngalom 1939-ben, aa oraaág 
mageriaSOk. 

9 állam adott mami kei w t 
a 

Utazási  éa vizumkedvezméoyek 
a budapesti  mezőgazdasági  kiállításra. 

Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, amely as Orazá . 
gos U'gyar Uazdlaságl Egy*sOlet által má'Clas 22—27. napjain 
Badapssten rendezenJó segyvennyoloadlk országos mezógax-
gaz-laségi k<áll:tás és tenyészálKtvásár Iránt a kOlföld  réazóról 
megnyilvánul, a rendezó bizottság minden lehetőt megtett ax 
irányban, hogy a kiállítás külföldi  látogatói m'nél könnyebben 
és kényelmes bbeu, valamint minél kisebb költséggel atax-
hassanak a kiállítás megtaklntósére. Ennek érdekében 9 állam 
(Csehország, Jngosz ávta, Románia- Bulgária, Oörögorsaág 
L*ngyelorezág. Olaszország, Svájc, Törökország) területén ka , 
lönféle  25—50 százalékig terjedi r.tazási és hazai vlzumked-
vezményt eszközölt kl a rendezőség, amelyeket a ktálUtáa-
Igazolvánvok alapiát bárki Igénybe vehet. t 

A kiállítás alkalmából má-ciu< 12-tól 27 tg a klá'lttásl 
igazolvány és az uelnvél felmntitása  m9Ue't vízum nélkol 
lehet Badapestre uiazni. A vízumot utólag 2 50 P. kezelést 
kö-tség lefizetése  mellett kell megszerezn!. a kiállítást meg-
elŐ2Ő>na kültö dlekot ellecórző országol központi hatóságnál 
(Budapest, IX,. Fóvámpslota); a kiállítási napokon padig a 
kiállítás terOletén mUködó ntlevél-kirendeltaégnéL 

A kttlfö'd'i  k részére kiadott kiállítási Igazolvánnyal az 
ö 'Azes magyar vasutakon és hajókon mlrolus hó 12-től 27-ig 
Birlapestre'a határtól féiám  menetjegygyel lehet utazni és 
ugyancs'k féláru  intnstj.^ggye! lehet Budapestről viasza vagy 
há-melv más 'rányhan és határállomáson át elrtazni márolua 
22-tól április 6- g E kedvezmény bármely vonaton éa koctl-
osz'ály htszo&Utánál élvozhcti. As utazást a kUlföldt  igazol-
vány alapján idejövet valamint visszamenet egy-egy Ízben 
meg lehet aztkltani-

E kodvzményak Igénybevételére jogosító Igazolványo-
kat a uoagy it kalképvlaeletoknél, követségakaé' és konzulátu-
soknál, a kfllföldi  men^tjitgy és utazási troiákbaa, a Wagons 
L.tts képvlseleta;nAl és a klállitás egyéb kép<r|seletelnil Ro-
máulában: az Erdélyi Oazdaságl Egyletnél (Cluj, Str. Andrei 
Murpsiu 10), Csfhorazifţnnn:  Pozsonyban a Nagybirtokosok, 
Birtokosok és BArldk 'Vszágos 0<ziiasági EgyesUleténé: (Ston-
ktvw.cr.ova 2) Jugoszláviában: Szilágyi Géza dr. m. klr keres-
ked -lemagy miaiezterl uisgb zot'nát (Baograd, Vuk Karadiloa 
u 11) l*-h it bo.-z*reznl. áz igazolvány egyben a kiállttál két-
szeri dlj alan m g-.ekl- tésé-e jogosít A kiállítással kapcsolat-
b.in bárm»lv kérdésm készaésgal nyújt felvilágosítást  a ren-
dezőség (B idapeit, IX-, köztelek uaoa 8. sz.) 

A rendezó b zottság félreértések  elkerQlése oéljából 
nyomatékosan felhívja  a figyi'met  arra, hogy a belföldön  ked-
vezményes utazásra iogosttó lg zolványok rövidebb Ideig, a 
felutisésra  március hó 16-tdl 27-ikl. a vleazautazáara, márclua 
hó 22-től áprllla 2 lg érvényesek. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

G Y E R M E K K O C S I K 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 
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A mult hét. 
— As nj Teleky kormány Magyarországon febraár  22-én 

mutatkozott ba a magyar képviselőházban. Teleky mlnsz ter-
elnek kijelentette, hogy kormánya minden vonatkozásban az 
Imtédi kormány munkáját folytatja.  Külpolitikát vonatkozás-
ban a magy.r mlLlazterolnfik  a következőket jelentette kl: 
Magyaroiaaág ragaszkodik a tengelyhatalmakhoz. Hitler kaueel-
lár es Muaaouni miniszterelnök örökre beírták nevüket a ma-
gyar történelembe. — Megelégedéssel olvasták — mondotta 
Teleky — a román külflgyminlazternek  Románia szomszédaira 
vonatkozó kijelentése), iíoméljük, hogy a román kormány n] 
kisebbségi politikája, amelyat most megindított, gyora Ölem-
ben fogja  megvalósítani aa ígéreteket, amelyekai a megelőző 
román kormányok már aokasor tettek a magyar kisebbségnek, 
Es biztosíthatja a két állam réaaére a normállá asomaaédl 
viszony kifejlődését. 

— Az angol alsóbálban a véderó-vlta volt napirenden a 
mnlt héten, amely Chamberlain miniszterelnök aáróssavalval 
ért réget. A fegyverkezés  köitaégelról beszélve rámatatott, 
hogy Anglia 193*—40 évi költségvetésébe 500 m'Uló íontott 
liáuyoz «ii a azt még növelni togja. k t g kell győzni a tObbl 
aUamokat — mondotta aa angol miniszterelnök, hogy ezek a 
gyászos fegyver  halmozások aaak as Összes európai államok 
romlását eredményezhetik. Anglia fegyverkezése  kizárólag 
védelmi jellegű a ha Igaz, hogy máa államok aem szándékol-
nak támadó háborút indítani, akkor ez a légy var kezést ver-
seny osnpán a bizalmatlanság szüleménye. — Jól mondja as 
angol kormányfő,  mag kall gyóxnl egymást a világban arról, 
hogy tiszták a szándékok. ű e erről a tlazva szándékról egy-
szer bizonyságot kall tonnl. 

— Végetértek a Balkán értekezlet tanáoakozásal éa a 
megbeszélésekről hivatalos jelentést adtak kL A Balkán szö-
vetség utolsó értekezletét febraár  22-én délelőtt tartották a 
külügyminisztériumban. Aa ülésen megfogalmazták  a hivatalos 
jelentés azO vegét, amit Qafenoa  külügyminiszter, az értekezlet 
elnöke, olvasott fel  aa ajaágiróknak. — A kOzíemény hang-
súlyozza, hogy a 4 külügyminiszter valamennyi aktuális kér-
dést letárgyalt* s kttlOnOa tekintettel voltak a Balkán-államo-
kat kózelvobiől érdekló problémákra. Megállap.tották, hogy 
nézeteik teljességgel egyeznek a politikájuk a béke fet  ntartá-
Birs irányai. H.jiandóak máa álja sokkal ls egyűttmakOJnl as 
ejtyenlőeeg és a hatátok érlnthetetleneégének elismerése ese-
ten. Elhatározták, hogy a Szövetség legaOzelebbl Olését B«lg-
iáabau tartják a jövó év februárjában.  — Letárgyalta az érte-
kezlet a Franco kormány elUmeésének kérdését ia a elhatá-
roztak, hogy elvben hozzájáiuinak aa elismeréshez. 

„A X«ntns-völgyi ütközet*. 
Megc*oktak már, hogy a kultnrát, vagy méregdrágán 

vegyűa ".cg, vagy pedig Ingyen füzetekben,  nooán hajigálják 
utánunk. Érthet* tehát, ha az ember, ösztönösen kitér útjából. 
Fóként a lilzetektói idegenkedünk. Ma füzetekben  terjesztik a 
tudományt éa romántlkái a a hangzatos cmek ntán rendesen 
kiábrándító tartalrm következik. 

Nem oaoia, ha esek ntán előítélettel van az ember min-
den knltnrtermék Iránt. 

„A Xán tus-völgyi ű tköse f  aem került volna kezembe, 
ha véletlen iiem ötlik azemembe: Falu ffiaotek.  Ei la divat: 
falat  mentem. Lássak, ml la van benne? Kellemesen osalód-
tam. A 3 lejea füzetesekében  Nagy Borbála Írta le Ualk 1694 
évi pusztulását. Azt hiszem inkább népszerűsítő, mint Irodalmi 
szándékkal. Ennek a óéinak ügyesen meg Is felelt. 

Az elbeszélés tárgya az ntolsó, 1634-lkl tatár-beütés 
története. Egy kissé távol van tőlünk s azt hiszem kevesen 
vannak, akik hírét ls hallották. Pedig jelentősége akkora, hogy 
bátran in indhatnók a oslki mohácsi vésznek, mert falvak  tűn-
tek el éa ezrek vesztek oda. De a legnagyobb csapiat mégsem 
a bnosákl t . tár mérte s felégetett,  kifosztott  éa rabigába terelt 
Mékelyre, hanem a pusztuláson la üzérkedő gróf  Apor István, 
aki a váltságdíj fejébtn,  — amit ő a császártól kapott kiosz-
tásra — saját jobbágyánl kötötte a megeyomorolott népst. 
Az egykora Iránok siralmas képe» festenek  erről a oaapáaról: 
eltűnt Cibrefalva.  leégett 10 fala,  tízezrek kerüllek fogsába, 
vrgy váltak hajléktalanná, Illetve lettek a vén knlár gróf  job-
bágyai. Mindez tőrtént azért, mert Kabalahágón e ;hanyagol-
ták az őr.zetet. 

Dicsérendő ügybnigalom azok részéről, akik ilyen fala-
füzeteket  ls Írnak és kiadnak. Már-már nlnoB SsazekOtő kapoCB 
a multul, alig lehet hallani a régi történetekről „emlékező" 
Öregeket.. Pedig arra a népre, amelyik mnltjáb elfeledi:  tud-
juk, milyen Bors vár, Oazlntén örvendhetünk, ha akad még 
vállalkozó, aki ízetlen, vaskos, anekdóta-gyüjtés helyett mul-
tunk lapjatt Ismerteti. 

Csak egyre ügyeljünk: „ Xán t un"-kápolnát nevezzük né-
piséén, ahogyan a nép olfrázatlanal  mondja: Séntua-nak. 

— A propaganda mlnlanterliim hlrdetéal 
Ogyoaat&lya ugy a magáaosok, mint a magánválla-
latok tudomására hoisa, hogy a fenti  űgyOBBtá'yhoz 
intézett kérések 8+1 bélyeggel látandák el, bármily 
természetűek legyenek ls »safc.  A bélyeg nélkül be-
küldött kérésiket ciak szia esetben Intéslk el, ha a 
bélyeg Illeték kétszeresét bfiküldlk,  amint ezt a bélyeg 
és Mréságl ügyiratokról szélé törvény 41. cikke előírja. 

— Csikmegyel iparos sikerei Parlsbani 
Sokan emlékesnek mig Kovács Oa«ld Csíkszereda, 
cipó felsőrésskéssitőre.  A több nyelven besaélő kis-
iparos, megtestesítője voit a haladé aaellemü magyar 
mu-kásuak. M»g 1924 bea cjaládjával együtt Francia 
orsaágba vándorolt kl. Pirhban taltpidett le. uit szl-
visan kCsdött as élettel. Bt a népik rengetegében 
mlpd'g derekaaoa megállotta a helyet. Örömmel o'.vas-
auk moit a Páriában megjelenő „Párisi Hírlap' jaouár 
21-lkl számában, aat aa elismerő Elkért, amilyet Ko-
vács Divld önálló cipó kreációt aratnak. A teljesen 
egyéni lnléatt fonoti-cipól  ma már világmárkák és 
saenalós fonott-cipő  modelijti a legkeresettebb divat-
cikkek. Kováca Dátld. a lap sserlnt Madagascar sal 
gatfről  kapott legutóbb ajánlatot egy nagyüzemi beren 
desésre. Egyébként a francia  nagy clpőkereskedések 
mindenikének saállitója a Kovács fonott-cipő  üzem, 
amely e'só a maga nemében. llána a sorban követ-
kealk a Rtb doktoré, aki aa orvosi m»teraé* helyett 
aa'ntén a fonott-cipő  Iparában órvdnyeBÜl Parisban. 
JMesősn továbbítjuk a franciaországi  sajtóban fdlfede-
sett «sen hírünket, amely csíki ssete'y ember érvá-
nyesüléiéről és sikeréről ssámol be. Mar.tiQnk belőle 
hitet és önbiiotmat. 

— Legldeáliaabb hashajtó, vertlsatltó, ep* 
haj ti a D -. Földes-fele  Boivo pirula. Ssekretedée, 
bélrenyheség, rosss emésstés, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor éa bélfájdalmaknál  teljes gyógy u'áat nyújt. 
Egy doboa ára 20 lej. llinden városi es vidéki gyógy 
szertárban ' s drogériában kapható. 16—iK> 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A minisaterelaökség köill: Ő'elségp, Miron 

Crlstea patriarka-mlnlszterelnök őszen*ségének 80 napos 
szabadságot engedélyesett s igy őszentsége fabruár 
hó 22 én külföldre  utazott. 

— Haroias 1-én nyugdíjba vonul Coroienn 
Oautlu 1. Ciruianu, a cslksseredai rendőrség állam-
blz:onság! hivatalának vesetője 1939 márcua hó 1 én 
nyugalomba vonul. B mondhatjuk, hogy egy jóindulata, 
szolgálatkész 'isztvlse ót veszítünk. Fontos helyét hosiá 
értéssel, világos látással, annyi lelkiismerettel éa főleg 
olyan kuitu'ált lélekkel töltötte be, ami napjainkban 
a ritkaságok közé tartozik. Mélyen gyökeredzett bcno° 
a Itsstvlttvői hivatásról valé magasabb fslfogáa.  0 
Igazán tudta, hogy a kösöns^gér; van a heiyéo. Soha 
nem tévesztette szem elől, hogy akkor szolgája becsü-
lettel hssáj&t, hí po'gártáraainak jóakaratú támogatója. 
Bok időn keresztül censornnk volt. M , akik a nyomta-
tott írás nehén területén dolgosunk, tanublzoayFâţot 
tehetünk ennek aa »mbernek meglepő lelki és aaellemi 
Mkéscfiltaégelről.  Tiszta örömmel ismerjük el, hogy 
jó ember volt. o yan volt. aki a keaébe adott hata-
lommal mindenkor ritkaságszámba mecő okossággal és 
jóakarattal élt. Blston állítjuk, hogy társadalmunk 
osztatlan megbecBfllése  és tisztelete kíséri jól meg-
érdemelt nyugdijába ezt a becsületes tlaatviielőt. 

— A faraangi  magyar bál, amelyet fabruir 
bó 18 án tartottak meg a helybeli UsblrtokoBság saék-
hásában, szépen sikerült. Városunk és vidéke egéss 
magyar társadalma b< 1 ikspesolódott a mulatságba és 
kétBégteleaül sikerült össsehoznl egy kedves, meleg 
bállestet. Főrendezők voltak: Giedő Jiaw, Gábor 
László, Dr. Herssényt Jiaoa éa Dr. Kristóf  Ödön. — 
Általános megeléged iat keltett a mn<atr&{ köaönsége 
körében aa a figyelmes,  pontos kiszolgálá«, amelljsl 
Kováca Károly vendéglős lebonyolította a m«gyar bál 
forgalmát. 

— Al OFA össaea üsemeit egy oeg alatt 
egyesitette, Aa Owágoa Fatermeiő erdélyi Uaemelt 
fo'yó  évi jannár hó 25 tői egy c-*g alatt egyeaitette. A 
fualó  révén a várhegyi Valea B cu, a maroshévizi 
Valea-MnreEu'ui vállaatok Brassó ssâkheliyel és a 
bukaresti síékbelyü Pulna faipari  vállalat uj cége: 
„R-golcolara" societate forestltTa  pe ac luni. A válla-
latok Igazgatásában, valamint a központi IgazgatáBb&n 
semmi változás nem történt. 

— Ai Oitáragyesfllot  húshagyókedd! jel-
meaos estje volt as Id-il farsangnaE  kétBegteienui a 
legvonzóbb szórakozást alkalma. Az estet nngy készülő 
dések előzték meg. V-iroţu^k ifjmágénsk  széeBkörU 
bevonásával társsa táncokbt elevecitett fel  aa ötletes 
reed ztség. A régi jó idők levegőjét hozta a jóiméi** 
tizenhat p\r, akik a francia  négyest táncoiták. Ijen 
sok azép, fliom  és találékony jeim z voon t fa:  a mu 
la'ságra, amelyek közül sa ekő d jat Kvf̂ B  O ganyc-rte 
a N vea krém reklám jelmeafb»n.  Második d jat nyert 
Fsoke F -rencté méansialécs je'meae; harmadikat 
jeltnpz nélkül Krausz Prlke Bsentdomokosril. A fai-
Fangnak est a kitűnő tl'erü, óriási közönséget vonzó 

'jelmezes eétjét dr. Nagy B nlné elnökletével, »cO tár-
1 egyesület r ndeztp, a vá vattmáoyi tajj.^inak farad-
hatatlan bözremüködéaével. 

Hunkakamaral hírek. A cü°z8g?r<adai munka-
ksmira mellett milkSdó k^pisitó bizottságok vaslpiri 
és épi őipirl oazíályábor Sztaió Albertet, a helybeli 
államépl;ó^z?ti hivatni fónösót  neveaték ki elnöknek. 
Miután aa uj elnök kinevezésével a blcottságok meg-
kezdhetik njból működ iaük*t, a muakakamara rövidÍ-
sea kiírja a angédi éa msBtsrvissgák határidejét a 
kovács, bádogos, lakatos, kőműves, betonnű'ep, szoba 
és címfestő  val< mint Dás»ló p «rágakban Eta on ls 
Mhltju'n ss érdjeit BBĝ d̂ k és rnssterviasgára jelent-
k^iett iparosok fi^ye'mét,  hogy esen Iparágakban a 
t iéügáatatáBok rövidesen m3gk z lődtek a szon min 
d«oki pontosom jilenjeo meg, mert a b.fleetett  vizsga-
Illetékek három év után érvényűi ét v<cz'lk s aVI addig 
nem teszi le a vizsgát, as újból meg kell eseu illeté-
ket flse  B). 

— Segédkönyvek klosztáaa. A muakaksmara 
etulon ho!z t sa érdekelt Ipsrjaok tudomásári, hogy a 
mai naptól kezdve kiosztásra kerü nek a becsereit 
segédkönyvek a kovács, lakatos, bádogos, asztalos, ács, 
kerekes, c!p>ss. timér, szűcs, fáifl  és női saabó, kala-
pos, kőműves, fes  ő. másoló, méKaáros, pék valamiot 
a férfi  éa női fodrá  z Iparbin foglalkoztatott  alka'ma-
aottak aaámára. A munkakönyvek tulsjdoroaai felasólit-
tatnak, hogy könyveiket a legrövidebb időn belül ve-
gyék át, mert rövidesen eslgtru elleaőiaés kftdődlk 
és ugy a muikasd&k, mint a munkások kelinmetlen-
sáréknek teszi i kl magukat. A tünvveVra 27+2 l-j 
bályeg ragasatandb, mág p>dlg 20. 7 éa2 lejes('epDIŐ) 
címletekben. A bélyegeket mlodankl migával hozni 
kőtele*. Ugytnciak em on felhlvjut  azoa mesterek 
figyelmét,  ktk meeterkSnyvelket mígnem váltották kl, 
hogy a törvény utABitâaalnek Igyekezzenek eleget tenni, 
mert ezáltal inagklmé lk saját magukat a komolyabb 
kellemetlensége* tői. A Mosatásra kerülő munkakönyvek 
mindennap átvehetők a tulajdonosok birtokában levő 
Igazolvány (lárga éa fehér  azinü Adeverinţa) ellenében, 
a mnnkakamara hivatali kelylségében a hivatalos órák 
alatt. Ugyancsak ott átvehetők a már Jóváhagyott 
«seriődssek ls. 

— Pályásat kórháal állásokra. A báuflhuyadl 
áMaml kórház pályásatot hirdet a márdna «laejável 
megüresedő követkotő álláaokra: 2 I oszt. ápolónői 
állás, havi nettó 1004 le) flietéssel.  Bgy mosónői állás, 
havi nettó 1004 1«J flaetfeael.  Bgy kapun, havi neve 
887 lej fiaeiétteL  2 takirltóaől állás, hzvl nettó 682 

l^j fiaetéasel.  Minden álláshos jir a fisstéses  kt» 
lakás, ellátás, mosás, fűtés  és világítás. A fl-etAg^ 
negyed része aa első két hóoapbin vsssatirtstj^' 
nyugdíjalap javára. Apolóiói állásra ptlyázn! aksrák 
nak a kSatlBatvteetók számára előirt oizoavitvánvokTi 
és fz  ápo'ónől Iskola hlseayltváayával keil rí-nd lw 
n'ök. A portási állásra pályáshatuak hizist&ntkT 
«mily ecetben a f  -leaég a moiónől á lást p'i y^hit»' 
meg. Bóvebb felvilágosításokat  a C:iks(er"d-.i nimi,, 
kamara munkaközvetítő Irodájában vagy telefon  s'iál 
a báníflhnnyadl  állami kóriáa lgasgatójágáaái 
kérni. 

— Kőaaönetn7llvánltás. Mindazoknak, kik («leithei. 
len férjem  elhányta alkalmából mély fáidalm&mbm  ositolt J 
éa a temetésen részt vettek ezúton ls köszönetet mondok 
Oyergyószeotm klós, 1939 febrnár  hó. öiv. Ssebcnv Oo.ir 
aaül. Marsa Etelka és gyermekei. , n ' 

NYÍLT TÉR.*) 
A t. Hölgy  közönséghez  ! 

Tájékoztatásul közlöm, bogy B >rtha U in T t ' . 
tanítványom, • „Ciriou-fodrá's»t  tu ajdooosK, az áluij 
Hirdetett férfi-  női fodrásst  nem Bucarestbói hoiatt» 
hanem tőiem csalta el, a famng  utolsó napjain, filji 
rását a nagyköaőnség tirálatára blaom. 

Szabi  Lajos, fodrán. 
*) E rovat tlatt közlSttekért nem vállal féltig,, 

a ágat a Scerk. és Kisdi. 
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Építési  tervek készítését 
jntanyoa aron valialom: Veoser, M. CIUQ. 

Figyelmeztetés. Fdlhivatnak misdisok, akik 
a R Midi Mihály féle  (laleiböl hiieibe v&ai 
roltak, hogy tartozásaikat jelen feikivásiii 
azámitott 16 nap alatt fizessek  meg, mivd 
ellenkező eaetben a követelések paretit-
tetnek. 

E l a d ó 2 hold terjedelmű bekeriteit 
belsöseg, kb. 15U drb filial  gyUuiücj-
fávai.  — Fdlvilágoaiiáat ad Qyöaoi Gyun 
Caikaiereda. 

,Italia" szénaprés (ootorhajiasoM) Uíei-
kép^a j i áUpo'.btn; egy Ohewrolett 
teherantó éa egy sárga hajtó kocsi 
eladó, R )ndi Mitiáiynál, M»rcurett-CÍLC. U 

Vai  szeraoosfok  a kereskedő  uraknak  ii 
t. R&zd^közönségnek  szivei iudomísára  hozni, 
bogy szöretkezetűük  a „Institutul  National  al 
Cooperatieiu-től  Ciiksze'eda.  és vidékér*,  vala-
mint Kiaionra  nagybani 

sóárulási  engedélyt 
ktpotts  ;gi- a közel  jövőben sór»ndeim!nyeiiik 
megéikezóse  után a Dugyérd-imH  vrvökö 
ség rendelkezésére  állhatunk.  Kérjük  megren-
deléseikk  ol szövetkezetünket  felkeresni  «.•; ves1-
kedjenek. 

„C8IK"  Qaxthtaáyi Ssiin thvxct. 

O t-melieki kitűnő saeua ea sarja eladó, ü-tpsr 
Gibor tenacea a! 1 .tégatébsn, C r;•:! 1-4 

MODELL KALAPOK S 
tln naponként nj formák  olesó 
árbajt, ^ 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL M 
(Jgyanott kéaaűlnek minden- Q 
nemft  női kalapok elaArendft  K 
anyag boaaAadáflával.  Kal=sst ¥ 
Italakttáaa a legrövidebb Mó aia». ^ 

Merouraa-Okn, I. C, Bratlaiu (ölna*a- w 
BlniB)-nooa 111. ai., a Sftrháa  közelében, g 

iwrff^nr*******^ 
„OSIEI LAPOK" 

Politikai, közgaadaaágl és zzéplrodalmi lap 
Előtizetéal á r : 

Példányonkénti ára 3 Lel Megjelenik mlcdon vasárnM' 
évre i . iCu. Félévra , 

Negyedévre , 40.- KOllöldie egj évre . 8ü4 • 
Mcgyaroxsaágra 12 Pengő. 

Hlrdatéal dijak a legoloaóbban azámltta-aitk. 
Kaauatok nem adatnak viassa. 

Nyílttéri kézieméayek cl;s soronklst Let ÍS.— 
EladóblvaUl: Maroaraa-Ctuo, Strada I. C. Bratlanu SS 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
• i i l a ţ j a a V&kár üslet. 




