
I/. évf. Merourea-Clao (Cslksiereda), 1989 Junlua 18 95 

Proprietară: 

Vad. !nl LUDOVIC VÂKÂR 

Inrag. 1» Tribunalul Clno, anb 
Nr. 11940—1938. Doa. No. 27 CSIKI LAPOK Bedaotor responsabil: 

VICTOR RÉ 8Z B G H 

( Z I Ü R U L C I U C I 7 L T J I ) 

XII. Országos Katholikus Nagygyűlés. 
Ai Idei kat. nagygyűlés, amint már jeleztük, jun. 

30-án, jul. 1-én éa 2 án leai Csíkszeredában éB Calk-
somlyón. V; zérgondolat: „KrlBztUB és a gyermek". 
Istenben boldogult XI. Pius pápa .Az Ifjúság  kererz-
tény neveléséről" szélé apostoli körlevele alapján dol-
goste fel  a rendesőblsottaág. 

Főpapok a nagygyűlésen. 
Az Erdélyi Kat. Népszövetség földrsjsi  terükté-

cek mlvdhárom püspöke réBstvess az orazág katoliku-
sainak a nagy találkosóláo s amint jelezték, nemcsak 
résztveBznek, de a munkából 1B bivesslk rósaEket. Illő 
tebát akkor, bogy a papok és a hívek ls minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

Örömmel kőaöljOk, hogy as engedélyezés Iránti 
kérést a I u'tussmlnlssterlnm kedvezően véleményeste 
B caak pár nap kérdése, hogy a végleges engedély la 
megérkezzék. 

Jelentkezés a nagygyűlésre. 
Tekintettel az állandóan fokozídó  érdakődénre 

és a helyi rendezőség nagy E.uiVájára, a rendezőbl-
zoitaig a jelentkezés határidejét jualus 20 lg hosszab-
bította meg. B határidőn tul esonban semmiféle  jelent-
kezést, Bem kivételt el nrm fogadhatnak.  Ezért tzok, 
skik szállást lgénvelnek, szíveskedjenek azoonal jelent-
kezni P*rochia Rom. Cat. Mercurea-Ciuc, jud. C uc 
cimre. Minden Idejében jelentkező külön választ fog 
kapil, hogy hová asálláaolták el. A főtiszt,  papok Bles-
senek Idejében jelentkesnl nemcsak a FZ illést, hanem 
a mlaéséBl beossiást illetőleg Is. A papok jelentkezése 
IB a fenti  címre történik. 

A XII. kat. nagygydléa Jelvénye. 
A kat. nagygyűlésnek belépési jelvénye ÉB nyom 

tátott munkarendje less. A jelvény esüat alapon a B. 
SzBz Mária cslksomlyól Bsobrát ábrázolja, izléBes ki-
vitelű és olcsón beszerezhető. A rendesőblzottság kéri 
a résztvevőket, hogy a jelvényt éB a munkarendet b 
nagygyűlésre érkezés alkalmával szíveskedjenek be-
sí etetni. Beszerezni lehet aa állomáaon, a kat. főgim-
náziumban éa a plébánia hivatalban. 

A kat. nagygyűlés munkarendje. 
I. nap, jun. 80, pintek:  D. e. 9 órakor Veni 

e«nete és aat. mise. Mondja Fiedler I püepök. Prédi-
kál Biró Ferenc főesporea.  D. e. 10 kor BS ifj  Mária-
ncgregációk köaŐB ülése a fógima.  toraatsrmében. 

Eioököl P. Naphocs Pál S. J. főtitkár.  10 órakor az 
ervos szakosztály értekezlete a fgmn.  tornatermében. 
EÜnököl Dr. Léatyán Eidre p. pralátus. Előadást tarta-
nak : Dr. Nagy Aidrás, Dr. Blmkó György, Dr. Kozé 
i s?sy László, Dr. Bchmldt Bála, Dr. Cslky János, Dr. 
Buiás Nártón, P. Domby JJzBef  B. J éa Dr. Duduts 
Zoltán. Az ülés egéss nsp tart, déli ssűoettel. 

Délután 4 órakor a Szociális Szakosztály ülése 
R kat. lőgimn. flílkai  előadó termében. Elnököl R ch 
Qéz» apátplébános. Előadók: Rech Qísa: A családi 
nevelés mai válsága, Dr. Qyörgy Lajos: A Bzfl ók neve-
lési, László Ignác: A család éa a neveléB, Dr Orbán 
Domokos: Ö iBaehaBonlltás a aok gyermekeB és a kevés 
gyermekes családok nevelési problémái kezőtt 

D. u. 6 kor a kat. Női Misszió közgyűlése B fő-
glmn. kápolnájában. A közgyűlés ssokoit tárgysorozata 
álén előad egy Soc. Testvér: A gyermek, mint a nó 
uociállB gondoskodásának tárgya. 

D. u, 6 órakor a Pedagógiai Siakosztály közgyű-
lése a fógimn.  tornatermében. Dlszeinök Mártou Aron 
Püspök, elnök Dr. György Lijos li'őadók: Dr György 
L"joa: Isten mosgó tabernákuluma. Domokos P. Péter 
ti-.kárl jelentése, Dr. Biráth Bila: A kat. Iskolaügy 
vllágsaerte és náluok. Dr. Erőss Alfréd:  A kat. Iskola 
a nevelés szolgálatában, Vencael József:  As iskolán-
klvüll népnevelés az egyház feladatában. 

Este fél  8-kor: Litánia, áldás, Bst. beszéd a pléb. 
templomban. A azt. beszédet mondja Papp Dénes bit-
tinftr. 

Este 9-kor a Pásmány Táraaaág Irodalmi estje a 
fógimn.  kápolnájában. AB eat műsorát a belépésnél 
fogják  adni. „ , _ . . 

11-ik  nap, julius 1, szombat. Reggel 7 órakor 
közös szentmise a Máriakongregációk réssére a somlyói 
kegytemplomban. 

D. e. 8 órakor flonepólyes  szentmise a cslksse-
reda! kat. főgimnázium  ndvarán felállított  tábori oltár-
nál. A sst. misét mondja Fiedler I. püspök. Szent-
beszédet mond Dr. Lörincs Jóssef  plébános. 

D. e. 11 kor as Erd. Kat. Népszövetség kösgyü-
>iae a kat. főglmn.  tornatermében. A gyűlés rendes 
tárgysorozata ntán előadók: Márton Aron püspök: 
Az Egyháa óa a neveléB, Bartha Ignác: Aa állam és 
a nevelés, Dr Nagy András: Népi knltnra éa gyermek-
áldás. 

Délután 4-kor a napi missziós konferencia  érte-
kealste a glmn. kápolnájában. Előadók: Pakocs Károly, 

Gá'FFY Sándor, P. Napholcs Pál: MIBBSIÓS lelkigyakor-
latos tepasatelatok elmen. Aa értekesletre különösnn 
a ft.  papság megjelenését kérik. Elnököl P. Lukács 
Mansvél. 

Délután 5 kor a Kat. Népszövetség közgyűlése a 
glmn. tornatermében. DlaaeÚ^k Márton Aron püspök. 
Elnök Gr. B>thlen Györgyöd' A rendes tárgysorosat 
után egy Szociális Testvér V iad : A nó örök hivatása 
éB időbeli feladatai  elmen. — Eita 7.80 kor litánia, 
áldás és Rsentbesaéd a plébánia templomban. BSBSÓÍ : 
Dr. Faragó Ferenc teologia! tanár. 

Eatn 9 órakor ünnepi ast n Vigadóban. Az ünnepi 
estnşk külön belépő jegyei vannak. Műsort a belépés-
nél adbak. 

IJI-ik  nap. Julius  2, resiraep. Reggel  6 órától 
gyóntatások, ssentmlsék és szentáldozások. 

Reggel 9 kor Onn'pâlyu főpapi  szentmise a cslk-
somlyól kegytemplomban, ri .Id saentbínaédd'-l. A az*, 
misét mondja Mártoa Aron püapök. Evangélium után 
rjvid szenthsFz d. Misa alatt t>a eiemieta gyermek-
kórusok ÖBEZ jaitett énekkar» énekel. A több, mlut 1000 
gyermek a padaorokban foglal  helyet. Saentmise ntán 
következik a gyermekkórusok én':k ünnepe éa katekia-
mus versenye szintén a kegytemplomban. 

Az énekünnnpen réBztvett gyermekkórusok dísz-
oklevelet kapnak A katekismusverssnynek külön díja-
zása lesz. RiszletPB tudósítás a munkarendben. 

Utána kb. 1130 órakor Dlszgyüléa a cBlkaomlyfi 
kegytemplom élőid t^r;n. Eiuökölnek a püspökök. Elő-
adók: Megnyitót mond Dr. Pacha Ágoston p& piik. 
Dr. Gyárfás  Elemér: A gyermsk lráut való felelŐBség: 
az egyén, a család, a társadalom fulolősBége.  Giffy 
Sándor : As Ifjúság  keresztény n veléaéról BZÓIÓ epoü-
toll körlevél Bulya éB Irányelvei. Zirazó: Fíedier István 
pUapök. Pápai hlmnuss. 

Dálntán 8 órakor a kat. kányák találkozója a 
somlyói kegytemplomban: LÜdvözlégy Mária...", fel-
cslkl leányok éneke. Ve^n-J-i Szá^z Jzsef.  Krisztusi 
leányifjuBág  növekedése falun:  Bokor Mária. .Boldog-
asszony édeB...", gyergyól leányok éneke. Vezényel: 
Petres Iţnâc. Faltul leány otthona vároüon cimeu be-
ssédet mond Jakab Antal „0 dicsőséges Asszonyság", 
B!csiki leányok éneke, vezényel Miklós Márton. 

DMután 4 órakor Szánt Ferenc harmadik rend-
jének és a Saentkeressi Ssővetséguek közgyűlése a 
kegytemp'om előtti téren. Elnököl Bogs Alajos kano-
nok, előadó. Előadók: Frána Páter: A szegénység éa 
a gyermek, besaárnolót tart a Ill ik rendről P. Lukács 
Mausvét. A Baentkereszt Szövetségről beszél Pakota 
Gjiörgyné. A Ssentkeresst Szövetség utolsó két évéről 
beasél P. Boros Fortunát. 

D. u. 6 órakor népgyűlés a kat. főgimnázium 
udvarán. Elnököl Mártoa Aron püspök. Előadók: Antal 
Aron: Gyermek a család kkc*p. Fodor Jizs6f:  A gyér-
mik cépOnk értéke. P. Lukács Mansvét: Népünk bűnei 
gyermekeivel ssemben. 

Eate 8.80 órakor gyertyás, BsentségeB körmenet. 
Riazletea tndÓBitás ÓB utbaigasltás a munkarendben. 
A gyűlekeaés helyei, körmenet Iránya, Borrendje, stb. 
a részletes munkarendben. Körmenet után befejező 
ssentbeszéd éa Te Daun. 

Egyéb tudnivalók. 
Vendégek  fogadása  As érkező vendégeket juo. 

29-től kezdve a csíkszeredai állomáson sárga-fehér 
karssalagos bizottsági tagok fogadják  és Irányítják vagy 
vezetik BzálláBaikra. 

Közlekedés:  A vendégek beszállításáról kocsik-
kal éa gépkocsikkal gondoskodnak. VaBárnap, a gyűlés 
harmadik capján Cslkezsreda és Bomlyó kösött magán 
és társas gépkocsik fognak  olcaó árban rendelkeaéBre 
állani. 

Központi  irda.  A nagygyűlés munkarendjével 
ÖBSBofűggó  minden kérdésben a körpontl Iroda (róm. 
kat. plébánia, főbejárat)  ad felvilágosítást. 

Tájékoztató  iroda: A kat. főglmcás-um  tanári 
ssobájában tájékostató Iroda lesz, ahol szintén a nagy-
gyűléssel kapcsolatban adaak felvilágosításokat  Ide 
tartoznak a kirándulások. 

Állandó  orvossaolgilat:  A nagygyűlés elsó két 
napján Cslkaaeredábsn, a kat. főglmnásluml  Internátus 
betegBSObájában, a harmadik napon padig Somlyón as 
E jéssségháiban less állandó orvosBzolgálat, első segély-
nyújtás céljából. 

Miaézési  alkalmak  Csíkszeredában:  P<ebánla 
templom, 2 oltár. Főglmnáslum nagy kápolnája 2 oltár, 
főglmnáslum  kis kápolnája 1 oltár. Sst. Vincés szana-
tortm 1 oltár. Köakórháa kápolnája 1 oltár. Somlyón 
a Ferencesek temploma 12 oltár, a plébánia templom 
4 oltárral. Cslktaploea: Plébánia templom 2 oltárral 
ÓB a asögödi kápolna 1 oltárral. 

Kirindaliaok.  A kat nagygyűlés utáni napon éB 
aapokon, kellő uámu jolantkeié« esetén, kirándulások 

leasnek. Kirándulásokra már előre Jelentkesnl kell és 
lehet Vámaser Gézánál, aa E. K. E. cslksaeredal osz-
tályának elnökinél. Clmo: Vámaser Gésa tanár, Mercu-
rea-Ciuc, jud. Cine, Liceul Rom. Cat. Mivel a nagy-
gyűlés Erdély egyik legsaebb vidékén less, a rendeső-
bizottság módot ad mindenkinek, hogy Erdély leggyö-
nyörűbb helyeit tekintse meg, amelyhas ilyen olcaón 
soha az életben nem Jut. 

1. Csíkszereda  is környékének  megtekintése, 
egy napos sétauttal. Induláa reggel 7 órakor CslkBse-
rpdából, Somlyó, csíki muzeum, ferencesek  könyvtára, 
Xános kápolna romjai, Fltódon át aa B. K. E. menedék-
házához. ebéd, Zsögödfűrdő,  Saeredal fürdő,  alkalmsa 
Idő esetén fürdés.  Este kb. 9 re visssaérkeaés Cslk-
sae/edába. 

2. EgyeskS.  Cslkszentdomokosig vonattal, Innen 
szskérrM Balánbácyálg, majd 2 órai gyalog hegyi nttal 
as E. K. E. menedékházáig. Viasza vagy aanap este, 
vagy másnap, amaly esetben alváa a menodékhásban. 
Vaaut és szakér dija od« éa vissza kb. 170—190 lej, 
éjszakai ssállás 30 lej. Ételről mindenki maga gondos-
kodik. 

9 Egyeskő—Oyilkostó.  As egyeskői kirándulók 
egvrésze másnap reggel 7 órakor, 4 órai gyalogúton, 
a Nagyhagymáson kereBstül a Gyilkoatóhofl  megy. Ott 
ebéd, délután séta a békásl szorosban Este vagy vssár-
nep reggel autóbusszal le Gyergyóssentmlklósra, onnan 
vonattal vlsasa Csíkszeredába. Vasút, ssekér, autóbusa 
dija és lamét vasút dija ŐBSSOBOU kb. 240 lej. 

4. Oyilkostó.  CalkBseredábóI antóbusssal Gyer-
gyóaaentmlklóson keresztül a Gyllkoatóhoz éB aanap 
viBaza (íBte). Iad. reggel 4 órakor a cslksaeredal róm. 
kath. főgimnázium  elől. Visszaérkezés este 10 órakor. 
Étkezés a turista asállóbsn. Autobuss költség oda ÓB 
vlsBsa Bsemélyenklnt 180—200 lej. 

6. Hargita-fürdő  Antóbusssal, kevés jelentkező 
esetén falusi  ssekérrel a TolvajoB tetőig (16 km), innen 
gyalog (7 km.) a fürdőig.  Aanap VIBBSB ugyaneaen aa 
u;on, vagy n»m fárasztó  turista űavéuyen Csíksze-
redáig gyalog (17 km.) Meleg ételek a fürdőn  kapha-
tók. Fuvar a Tolvajoa tetőig és vlsasa össaesen 80 lej. 

6. Tusnidfűrdő—Saent  Anna tó. Vonattal Tns-
nádfűrdőlg.  Iaduláa reggel 4 óra 15 perckor. Tusnád-
fürdő  megtekintése után gyönyörű 2 ÓB fél  órai gyalog-
út a tóig. Itt pihenés. Meleg étel kapható. D. n. vlsasa 
ugyanazon az uton Tusnádfűrdóre,  Innen vonattal Calk-
Bzercdába, érkezés 8 óra 46 perckor. Aki akar, a tónál 
marsdbat. Alvás közöB szobában Bsemélyenklnt 15 lej. 
Két ágyas asoba Bsemélyenklnt 60 lej. Vonat oda éa 
VIBBZS 60 lej. 

Minden kirándulásnak IBBS agy-két saakveaetője 
aa E. K E. cslksaékl osztályának tagjai kösül. Jelent-
kezés  Vimszer  tanirnil. 

Gafencu  iniszterelsöt a tisetÉétekrOl. 
A kisebbségi statulumról szólva, Oafenou 

kalflgyminiszter  ezeket mondta: 
— Ez a statutum nemcsak egyszerű for-

mulát jelent. Legőszintébb szándékunkat tartal-
mazza és határozott akaratunkat, hogy az or-
szág minden polgárának igazságot tegyünk. 

Kitartottunk a különös gond felett,  mely 
megilleti kulturális, iskolai, egyházi és gazda-
sági érdekeit egyes állampolgároknak, akiket 
minél szorosabban államunkhoz kívánunk fűzni. 

E kérdésnek azonban politikai, gazdasági 
és lelki oldalai is vannak és saflntelen  s Örö-
kösen megújított bizonyítékokat kíván minden-
kitől a megértés és jóakarat szelleméről. 

Egy statutum beteljesítése, melyhez az or-
szág szava van kOtve, nemcsak politikai, vagy 
szociális kötelességeket, de különösen emberi 
kötelezettségeket jelent. Ezeket a kötelezettsé-
geket csak igazBág- és embarBégérzetünk ösz-
tönzésére teljesíthetjük és nem egy idegen állam 
ellenőrzése alatt, vagy beleegyezésével, amely 
állam számára kisebbségi kérdésünk szerencsés 
éB végleges megoldása talán nem jelent éppen 
olyan nagy érdekeket, mint nekünk. 

íme, miért nem fog  Románia beleegyeini 
uj kötelezettségekbe a kisebbségek tekinteté-
ben, caak önmagával szemben és államszerve-
zetén belül. 

Ez ai elhatározás semmivel sem csökkenti 
a román kormánynak a kisebbségek érdekében 
tett kijelentései ég oselekedetel értékét 
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Megegyezés Magyarországgal. 
A román kormány késs barátságos ás mél-

tányos megegyesést kötni valamennyi siom-
ssédjával. 

Vóleménye sserint egy ilyen megegyesés 
a magyar állammal, melynek a mieinkhes ha-
sonló annyi politikai ós ssociális kérdést kell 
megoldania, különösen hassnára lenne a jó és 
bókós rendesósnek a Dunamedeneében, — vé-
geste nagyjelentőségű beBsámolóját Gafenou 
külügyminiszter. 

Apróságok. 
Nem ntolBé dolog a mindennapi életünknek aa aa 

aprósága Bem, amely a hlvataloa aparátua utveaatólbe 
veaet. Nagy keserűségek okoaójává válhat aa olyan 
állapot, amikor a forma  aokfáleaége  megöli a lényeget. 
Lassan pedig mindennel ngy vagyunk, hogy valaminek 
a megaaerawe egyre lnkábbb elérhetetlen meBaaeaégbe 
kerül éB belevéaa a kiagyalt formaságok  tengerébe. 
Saegény polgár. Mannyi pénabe éa ideg romboláaba ke-
rül egy jókedvű bürokráciának öaaaeLuBaáló hul'á-nve-
rése. A leegyaaerüaltéB helyett mindent Ösaaebolood tó 
teremtőkedv, mennyi mérget, mennyi boBBiuságot ve-
gyit a mindennapi életed fekete  levesébe. Kibesaélnl 
nem lehet aat, hogy mennyire kerékkötője lehet aa 
élet normállá menetének aa eBatelenül felhalmozott 
megnehealtóB. Odáig jnt aa ember, hogy komoly mna-
kára még caak Idő sem marad. Elnyeli egéss lényegét, 
életének tökéletes értelmét aa aa emberfeletti  küzde-
lem, amit a bürokrácia elemelvei kell folytatni.  Vegyünk 
caak egy szállodát NéaaOnk bele annak napi menetébe. 
Lássuk ml történik abban a szerencsétlen üzleti vlseony-
ban, ami vendég ÓB saállodás köaött alakul. T-iBsék 
Idehallgatni. Egy egyaaerü vendég megérkezésének té-
nyét kereken tlaenhétfelé  kell leírni. Ea 17 különféle 
„fisat"  .blokkot*, regiatert Jelent, azután költségben 
25 lelt egy másodrendű szállodánál. Magában véve nem 
aok. Pénabea nem aok. lfert  időben egyenesen egy 
órába telik, amíg 4 darab vend ág érkezésének bonyo-
dalmait tlaatába lehat tenni- D^hát aa idő az nem pinz 
ugye. A mai embernak sajnos lassan semmi egyebe 
nincs caak ideje. A formaságban  való elképeaatő tob-
aódá? moat eat aa időt ia eÜntéaL 

• • 
• 

A helyi keroBkedelem védelmében IB ssűkséges 
Imi. A piacot mértéken felül  elárasatja a háaaló keres-
kedelem. Aa utazók egymáB kezébe adják a kilincset. 
Mindent árulnak, házhoa szállítanak. Éj bizony a vásárló-
közönség igen tekintélyes réséét lekapcsolták. Rá aka-
runk mutatni arra, hogy teljesen Indokolatlan a közön-
ség goadolkozáaa. A utaaók által köavetitett vásár'ái-
nak nincsen semmi előaye. Bam árban, aem minőjég-
ben. Amit az utazók .belebesaélnek" az emberbe annak 
bármelyikét szolgálják a helyi pkeon 1B. ES állítjuk, 
hogy Baolgálják olyan saoildi ággal, lelkiismerettel és 
felelőaséggel,  mint a piacunkat elárasató „világcégek". 
Könnyen ellenőrizhető ea az állltáB és mondaatjnk, hogy 
Bokazor dupla áron veauűk meg látatlanban, aa .után-
vételezés „asákba-macakájaként a reánk rázott dalgokat. 
A kőaönség figyelmét  felhívjuk  erre a kérdésre 1B. — 
Pártfogoljuk  több megértéssel a helyi kereskedelmet 
éB Ipart, amely mindenben versenyképes. Ne vigyük el 
innen aat a kevéa pénat la, ami még megmaradt a ami-
től laaBan aa egéaa életűnk függ.  Igyekezzünk egymáat 
támogatni, mert hlaaen egymástól kell valahogy meg-
éljünk. 

* * 
* 

Nagy siráa-rivás a cslkl fürdőkön.  Banne vagynnk 
a nyárban a még aehol Bemml moagáa nem mutatkozik 
a nyaralási fronton.  A fürdőaök  ngy várják a nyaraló 
vendéget, mintha a Messiást várnák. De ezekben a 
bizonytalan Időkben olyan nehezen Iodul minden, hogy 
a félelem  egésaen jogosnak látszik. Di aaért még sem 
saabad annyira átadjuk magunkat aa ijedelemnek. A 
cslkl nyár főaaeaonja  a julluj—jugusatus B Ilyen me-
legben 1—2 bét sok változást boahat. Hm&m la lesz 
olyan fényea  ea a melegen Induló nyár, mint a milyent 
a szépen fej  ődő cslkl Idegenforgalom  megérdemelne, 
talán mégBem fogunk  egésaen csődöt mondtnl. Ma 
már blBony jelentős tétel a cslkl iparos éa kereskedő 
költségvetésében az aa ÖBBaeg, amit a nyaranta meg-
forduló  Idegenek itt hagynak a Igy nem lehet csodál 
kőzni, ha ea a bizonytalan helyzet Idegességet vált IB 
kl. Komoly aggodalomra aaonban nlnca oknnk. Minden-
esetre nem ártott volna rendsaereaebb propagandát 
Dani aa elmúlt esatendő folyamén,  ami Jelentékenyen 
emelte volna aa esélyeket. Sajnos, nálunk még ma Bem 
akarják belátni, hogy reklám nélkül nlnca fiaiét.  Hiába 
jó a caikl borvla a hiába gyógyítja meg a rheumás 
betegek earelt a Hargita kéogödre, ea mind nem olyan 
hatáaoB propaganda aa lde-tda utazó, napi foglalkozá-
sát űiő köaönzég figyelmének  felbiváBéra,  mint aa Íz-
léses színekben pompáaó reklám. 

• • 
* 

A női divat farcsas  ágairól Is illik megemlékeanl 
néha. Erdemea megfigyelni,  hogy az emberi IzléBnek 
ez a továbbképaő tanfolyama,  amit ml divat népen ne-
veaünk, mennyire alkalmaakodlk tesaem föl  a többi 
táraadalom formáló  megmozdulásokhoz. A nép, a falu 
mindegyre előtérbe kerül a mai társadalomépltés Irány-
elvei köaött e Íme, nőink éraékeoy dlvat-BaelzmográfJa 
már fel  Is fogta  e hullámot Öltözködésében a mai nő 
már kezdi jelképezni ősanyját, a napbarnltotta arcú, 
ráacoabőrü falnál  tejeBaaaaonyt, aki haj'ott hátán cipeli 
mindennap Pitédből a két kaneaé tejet a Gálovlcs lej-
tőjén befelé.  Fejkeadője alél oaakugy csorog as laaad-

aág nyáron a a tél hidege zúzmarából rajzolja kl rája 
a változatos lmprimé-t Na Igen I Éppen ea a fejkendő 
ea, amit blsoayára felfedezett,  vagy 4 évvel eaelőtt 
valamelyik dlvatlránylté reklámklrály. A fejkendő  aatán 
elindult világhédlté útjára a négy év alatt eljutott ide, 
Fltód mellé, beigaaolaadé az örök törvényt, a néphez, 
a népi őserókhöa való vissaatéréat. Mert valljuk be 
őaalntén, aehol Ilyen boldogító kőaelaégbe a néppel 
nem juthatott volna, mint éppen itt, Fitód. Ziögöd éa 
Taplocaa határán. B hogy as utánzat tökéletes legyen: 
nőinket épngy derékba töri a magas dpőaarok, mint a 
fltódl  tejeaaaaaonyt a hátát évtlaedeken át préaelő tejes-
korsó. Ami a aaiat illeti, abban Blnci különbség. A 
téglaaalnü arcfeaték  még a legmelegebb délaaakl napot 
la aavarba hozza a olyan mesteri ráncokat vág a szí-
neiben pompáaó dámák arcbőrére, hogy 30 évea koruk-
ban ötveaet mutatnak. S mindezeknek tetejébe jön 
aatán a fejkendő,  a nap okozta Balnehagyás és a téli 
auamara cikk-cakkjainak hű utánzatával, A kép olyan 
tökéletes, bogy mikor vasárnap templomoaás után a 
déli korzón Imakönyveikkel végigvonulnak eaek a 
magaasarku cipőktől megtört derekn maszkírozott nól 
árnyak, valóban ugy néznek kl, mint egy-egy atlllaált 
tejesazBzony. DJ azért Al mégis többre becsüljük a 
mi drága jó, eredeti fi  óaltejesaénikélnket. 

A Romániai Mauar Nepkörnéi közleményei. 
A magyar parlamenti CBopori Bukarestben folyó 

hó 7 én tartott alakuló ülésén a leaajlott parlamenti 
válaaatáBok eredményével foglalkoava  örömmel állapí-
totta m»g, hogy bár aa qj választási rendszer beveze-
tésével jaró bizonytalanság ÓB tájékozatlanság, amit aa 
idő rövidsége miatt elhárítani a legjobb akarattal aem 
lehetett aa erők teljeB kifejtésénél  hátrányosan befolyá-
solta, — a magyarság mégis eredménnyel vette kl ró-
szét a választási harcból, ami által politikai érettségé-
nek ós faji  öntudatának elismerésére méltó tanújelét adta. 

Éppen eaért a parlamenti csoport elsőrendű köte-
íeBBégenek tartja, hogy köuönetót éa elismerését fejezze 
ki a magyar vátaaatók iránt, büva abban, hogy ea a 
kitartó öntudatos magatartás a jövőben még erőtelje-
sebbé fog  válni. 

Bánffy  Miklós,  dr.  Szász  Pil,  dr.  Sóos Istria, 
dr.  Bartha Ignác,  Orosz Károly,  Teleki  Ádám,  Tompa 
Lajos, Ludrig  Qyule, dr.  Korács  Károly,  dr.  Filó 
Fereno,  Péter  János. * • • 

A magyar parlamenti csoport Bukarestben tartott 
egyik ülésén elhatároata, hogy népűnk ügyeinek meg-
felelő  Intézése éa képviselete érdekében a különböző 
feladatokat  a csoport tagjai között a következőképpen 
osatja fel: 

1. Egyházi, szövetkezeti, á'lampelgársági, közigaz-
gatás éa köatlsatvlaeiől ügyek, dr. Sioa litván Nagy-
várad. 2. Iparos, kureaked l̂, nyugdíj, rokkant éa a felről 
eljárások ÜgyJ, dr B^rtjft  Ignác Kolozsvár- 8. Mező-
gazdasági kérdések, Orosz Káro'y Saenterzsébet, Udvar-
belymegye. 4. Mezőgazdasági ÓB Ipari kérdések, Tdlekl 
Ádám Maroaujvár. 6. Ipari kérdések, Tompa Lajos Torda. 
6 Keraakedői ügyek, Ludvig Gyula Nagygzaben. 7. 
KÖzbirtokoBEágl ügyek, dr. Kovács Károly Csíkszereda. 
8. Adó, bélyeg, iskola éa köabirtokos*ági ügyek, dr. Filó 
Farenc Siékelyudvarhely. 9. Muakáskérdéaek, Péter 
János Temesvár. A szenátusban: Bánffy  Miklós, aa 
öaszes magyar kiiebbaégpolltikal kérdésekkel, dr. Bxása 
Pál, a magyarság öasagaadaBágl problémáival éa dr. 
Q) árfáa  Elemér, a Bzövatkeaetl, Iskola éa kultnez'lgyek-
kel fognak  foglalkozni.  Vásárhelyi Jáitoa református, 
Márton Áron kathollkna és dr. Vargha Bila unitárius 
püspök viBzont egyházaik érdekelt képviBelik. 

A magyar parlamenterek tartományi, Illetve munka-
megosztása : 

I. Saamos tartoaány: 1. Bihar ÓB Siatmár (Már-
maros) dr. Sóos litván, 2. Kolosa, Ssilágy éa Szamos 
(Naszód) dr. Brftha  Ignác. 

II MaroB tartomány: 1. Cilkvármegye, dr. Kovács 
Káro'y, 2. M iroBvármegye, Teleki Ádám, 3 Udvarhely-
megye, dr. Filó Farenc, 4. Torda, Tompa Lajos, 5 
Alaófebér,  dr. BZMZ Pá', 6. KlakükiSílő, dr. Gyárfás 
Elemér, 7. Nagyküküilő, O.oaa Károly, 8. Szeben ÓB 
Fogaras, Ludvlg Gyula. 

III. Tameal tartomány megyéi: Páter JánoB. 
IV. Bucsecs tartomány: 1. Hiromszák, Orosz 

Károly. 2 Brassó, dr. Filó Ferenc. 
A magyar parlamenti csoport elme: C uj—Kolozs-

vár, S;r. Bratlanu No. 3. Telefon:  32—51. Sürgős és 
Bukaresttől kapcsolatos ügyekben aclm: dr. Mikó Ilire, 
Bncurestl, Cdea Victoriei 128/A. Telefon:  458-24 
Természetes, hogy minden helyi eljárást igénylő ügy-
ben köavetlenül a magyar parlamenterekhez kell fordulni. 

• • 
• 

Dr. Szász Pál Baená'or dr. Miké Imrével, a magyar 
parlamenti caoport titkárával felkereste  Grozescu föid-
mlvelébügyl vezérigazgatót, akivel a köablrtokoBtájl 
kérdést behatóan megtárgyalták. A kormány ngyanlB 
rövidesen uj erdőtörvényt akar életbeléptetnl. Dr. Szása 
Pál kérésére Cornateann földmlvel'eügyi  miniszter a 
napokban fogadja  a magyar parlamenti csoport küldött-
ségét B ea alkalommal fogják  réuleteaen előterjeszteni 
a köabirtokoBBágok jogoa előterjesztéseit. 

Eladó. Csiktaploozai határban 26 hold területi 
kinőtt bükkös erdőnek fele  rósse, teljes 
talajdonjoggal. Cim a kiadóban. 

Töltő-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár-úzlat. 

A világégés élö lármafái. 
Korán virradó tavaszi reggel különös karaván 

kapja mag Baememet. Aa üvegablakon át, mfnt  kímé-
letlen élő valóság: régi roaaa lidércnyomáson háborús 
á'om szereplőiként emberek tűnnek fel  a főuccán... 

Csonka, béna, félvak,  IdegsokkoB ütődött férfiak: 
emberroncsok lépdelnek hajdani katonai fegyelem  eről-
tetéaével. Ahogyan egykor, egyéni Baabadságuk virtussá 
nemesített korlátoaáaával kettős rendekbe kényBaerl-
tette őket a katonaélet. 

Hadirokkantak halk, fÖIdsalnüen  sápadt serege 
csoszog, támolyog, biceg, sántít, mankózlk aa állomáa 
felé:  ujabb felülviasgálatra  rendelték őket a fővárosba 
Hátukon horpadt Baékely tarisznya. Szemükben elnyűtt, 
szenvedő életük borzalmas élményei emlékével kikény-
szeritett fátyolos  könnycsepp reaeg... Saemhéjuk sötét-
lila, ráncosán fáradt. 

Magukbanéaően, merev megalkuvásával soreuk-
nzk, egyfelé  sem nézve .menetelnek*. Mintha aaégyel-
nék Borinkat. Ha egyikük, másikuk büsz'ie tartású 
nadrágos embert pillant meg lopva, amint elhalad 
mellettük: még ők emallk épan maradt jobbjukat 
kalapjukhoz Tudatú < alatt ösztönösen arra gondolnak, 
hátha elveszik aat a kevéa hadlnyugdljukat la, melyből 
nemhogy élni, da meghalni aem lehet. Padig nekik 
járna katona-pompás tiszteletadás. 

Eppcn olyan csendes, megviselt arcú fekete  fej-
kendős asszonyok csoportja klaérl őket. 

E'azorul a Biivem. Cikázó rémes hasonlatokat 
hessegtetek el magamtól. Szörnyű lldércálomként min-
dig vissaatolakodnak: mintha temetői  gyászmenet 
lenne! 

Istenem I De máa menetben maalroztsk akkor, 
egyszer 1 Orag anyókák heiyett plrossrcu, fctsirtsaemü 
leányok, fi  ital menyecskék „mentek  a regiment  után'.. 
Saóit a katonaaene a pattogó dallamára jobban mog-
fesaült  daliás féifl  melleken a vadonatúj katona-ruha.. 
Virág vo't a csákón, mág az öldöklő fegyvernek  is 
jutott.. Virágos volt a voaat, mily dalolva vitte őket 
.sötét hegyek felé...  Mint anayl sok mástl Akiknek 
harminckilenomilliós  szám a örök emlékeztetője kel-
lese lennie a világnak: nem életeket  elyenni, vágó-
hídra  rinni, hanem megértő,  emberi sorsot bizto-
sit ani az embertestvériség,  szeretet  bibliáé jegyé-
ben minden  élőnek...  Á1 ez kűlöuöB9n a szöraytt 
vllágégéa „lármafáidra:  aa égve-lobogó, alkonyaros-
kadt, önmagokat emásató, önhibájukon klvűl lelkileg, 
teBtlleg megbénult, a jelen valóságában élő, hadirok-
kantakra, öavegyekre, árvákra. 

A törvényhozó testületek megértő jóindulattal 
alkották meg a hadinyugdfjtörvényt.  Ez azonban nem 
elég. Azt végre la kell hajtani, még pedig egyforma 
mérték  alkalmazásával. 

Fdlre kell tenni Ilyen népjóléti kérdésben a politi-
kát. A világháború rokkant, élő hősei sem politizáltak: 
egyformán  vitézül, becsülettel voltak kéazak, a hazafi-
ság legsz3bb eszményével, aká. életűkkel Is áldozni a 
fajukért,  nemzetükért, királyukért. Puszta véletlen, 
hogy életben maradiak, ha ugyan élet már az övék. 

Élet  f  Ht nem láthatják Isten kék egét? A nagy 
természet csodás, felaégea  alkotásait, teremtő gazdag-
ságát, gyönyörűséges színpompáját, aranyló napsüté-
sét I Ha nem tudaak ártatlan kisgyermekük, hitvesük 
őszinte, tlczía azemébe nézni éa annak mély tükráben 
megfürödni  a lélek saeretet-ösBaekötő, egybefoglaló, 
vonzó varáaserejóben ? 

Élet  ? Ha nem hallják a szellő suttogását, a leve-
gőben szárnyaié madártrillát, gyermekük gögicsélésót, 
simogató bífzidét  éa fülük  éraókeny hártyáján nsm 
dobol a lüktető élet rltmusB? 

Élet?  Ha nem karolhatják át a féltő,  aggódó és 
örvendő Bzeretet mágneB ölelésével aaerettelket ? Nem 
foghatják  meg aa ekeBaarvát pacsirtadalos, aranyló 
napBŰtéses reggeleken? HÍ kihullt a kenyeretedó toll, 
fUrésa,  kalapács, Ipari szersaám abból a kézből, melyet 
teremtő éa nem romboló munkára alkotott a Gond-
viselés ? 

Élet?  Ha nem járhatják a virágos, tarka réteket, 
kéklő hegyeket éa félazegségük  fálembercB  érzésével 
alacsonyabb randünek, szánandónak érzik magukat s 
tehetetlenségük megalázó érzése életfogyasztóan  érleli 
óket még erőteljes korban a halál auhlntó kasaája ah? 

Élet?  Akiknek józan esaét vették el a boraalmtk 
őrjítő tobzódáaának n«pjal, órái, percal? Akiknek a 
szörnyűségek IdegtáEca idogződött be ronccBá romloit 
teBtűkbe, lelkükbe ÓB rémséges remeeő, reszkető fejfái 
aa élve eltemetésre rémített saánandé embereknek?... 

B zony: élet!  Mig Igy ls életi A társadalomnak, 
hatóságoknak, mliden rendű és rangú, fittel  éa öreg 
embereknek kell azon közreműködőtök értékelő, háíaa 
szeretetteljes gyöngédBógge!, bősöknek kijáró, meg-
különböztetett tisztelettel, minden lehelő anyagi na 
erkölcsi támogatásnak, mostoha különbséget nem lsaerő 
megadásával, hogy életűk tartalmat kapjon arra a rövid 
időre még, mig a jó Isten élni engedi őket. 

Ea a legkevesebb, ml kijár nekik... 
• • 

• 
A ssomoru menet eltűnt laaBan az épületek mögött. 
Ugyanakkor aa ellenkező oldalon levő basz^Ká-

ból, pattogó, hangOB kürtszóra keményen lépdalva In 
dúltak harcászati gyakorlatra egy utásaaáaalóal] fl»'a  . 
életerŐB katonái... 

Albert  István. 

Alkalmi vétel I STSUlSftfi 
város köapontjában, mint a külterületeken e ladók 

flrtekesnl  a Vákár-űaletbea. 
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L e á n y s z i w e l . . . 
Emlékeiéi a Bánffy  emlékest szépségeire. 

Puha, édea, lágy melódiák Blmnltak a lelkűnkhöz 
és fölmorajlott  bennünk aa elrejtett emberi jóaág, tlssta-
aég éB aaeretet mély tengerének hulláma. 

Látjátok, ea aa ember... — Ba aa Igaal, a gyön-
géd, a Blmogaté éB szerető slmogatásra váré ember. 

Ó, milyen gyermek volt mindegyikünk, hogy vágy-
tunk odanyújtani a hajunkat, arcunkat, lelkttnket egy 
meleg aimogatásnak, egy gyöngéd öleléBnek. 

Körülringtak, körülhullámoatak aa érzések, aa igas, 
mély, lélekből fakadó  meleg caókok. — Lélekcaókok. 
— Minden ember, minden testvérünk fájó  lelkére, fá-
radt, égő homlokára odahulló édea vigasztalta volt ea 
ai OBte. 

Mennyire önmagát adta minden BBÖveg ÓB sene-
sserső. — Mennyire emberi volt ea a szépet nyújtani 
akarás, a vágy a tetaséB és siker ntán. 

Megfogták  lelkünket, a magyarnl Biró, aokogó, 
kaeagó, ujjongó szivünket esek a bájos kicsi nóták. 

Hogy ösBsekapcsolódtunk, milyen egyek, mennjire 
testvérek voltunk akkor este. 

Ne legyetek „próféták'  helyi BBsrcóiokl — Csak 
— fogjátok  meg a kezünket, kapcsoljatok össze min-
den testvér keset ÓB testvér lelket. — Alkossunk egy 
és erős láncot, jássodjnnk, mint gyermekkorunkban 
.benn a bárány künn a farkas'-t  és esőn a láicon, 
ezen a körön át hatoljon köaénk aa ellességeskrdós, 
a Bseretetlenség, aa irigység és az átkos egymást el-
nyomni, túllicitálni akarás. 

Miért ne tehetnénk az életben is meg, bogy ugy 
összekapcsolódjunk, lélekben, sseretetben és testvéri-
ségben, mint akkor este ? 

Miért ne vehetnénk fel  a lelkünkre is a ssékely 
szőttest, hogy klhaagBnlyoaank egyvérból-valóságnnkat, 
hogy lebontaa a kasstrendsBer minden nndok választó-
falát,  bogy na legyen uegény és gasdag, éhes és jól-
lakott, alró ÓB örvendő külsőségekben senki, hanem 
éressük, hogy testvérünk mindegyik, aklaekf  ugyan-
olyan éraő éa véraő,könnyoaen daloló éa örvendő magyar 
ízlve van. 

Vegyétek fel  eat a ruhát, hogy ragyogjon az arco-
tok, hacagjon a azemetek, elfelejtsétek,  hogy aa élet-
nek sord hétköanapjai 1B vannak, hogy aaeretettel si-
muljon kesed aaegényebb társad keaébe és — hogy 
megéreazétek amit én éreatem: — milyen boldogító, 
fölemelő  és önbizalom keltő érséa tudni, hogy nem 
vagyok egyedül, bogy vannak teatvérelm és másoknak, 
Bok-aok melegsslvü embernek én ls testvére vagyok. 

Viasaatérek még a Bánffy  emlékest meleg légkö-
rébe aaért, hogy megmutasaam mégegyszer: lehet jónak 
lenni, lehet embernek lenni, bogy megláaaátok: nem 
lehetetlen az, bogy egysBorre dobbanjon a szivünk és 
kösöB örömeink — és bánataink — la lehetnek. 

TI, akik felöltöttétek  emberi arcotokat egy estére, 
ne felejtsétek  el, valakinek minden este .róaaát hinteni 
a párnájára, hogy aaok kőzött ébredjen" — ÓB na 
szúrjon többé a teatvérietlenaég hegyes, öles tövise. 

Bellay  Margit. 

Brassó—Bukarest—Constanţă. 
Rövid félóra  a „Miroea" 

vitorlás iskola hajón. 
Constanta, Jnnins hó. Nemcsak a „Luna Bucureş-

tilor", de a már érvénybe levő fürdő  kedvesmények Is 
nagyban éreztetik hatásaikat a Cfr.  vonalain. A ssom-
bat, vasárnap és hétfői  .Bucnrestl-bónsp" 75°/«-a padig 
valósággal .torlódást" okoa. 

A vonatok ssnfolva  futnak  B akaratianni Is, kocsink 
hordképeBBégéra gondolunk. A fülledt,  Bsénporos leve-
gőben aa újságok friss  nyomdassaga vegyül a a majd-
nem mindenikünk kesében levő, kiterített paplr-lepedők 
széleivel bérlagáljuk egymás orrát, vagy nyakát. A 
.Bport rovat'-nak ssentelünk különösebb figyelmet.  — 
Románia labdarugó Bportjának legntóbbl kitűnő telje-
sítményéről folyik  a vita — a dacára az 1 gólos 
vereségnek, aa as elfogadható  néset alakul kl, hogy 
mégis ml gyóstünk. Ml győztünk, mert a teljes olasa 
összeállítású csapattal as 1 gélós vereség, a balsseren-
csévél és olaszokkal rokonsaenveaő bíróval uemben, 
elBőrangu teljesítmény volt 

Ami Igaa, lgaa, senkinek rosssul ne essék. 
A fővárosi  pályaudvar teljes záaalódlBsben van. A 

Céferlda  moat leaajlott Onnepaégeltól maradt Itt ez a 
záBzlóerdő. Caak... csak szt a aápadt, rongyos embert 
kellett volna más nton kísérjék Ide, akinek lábain olyan 
förtelmaBdn  aörgött az a csúnya, roBadás lánc... Külön-
ben szinte érzik aa emberek egymásközti órlntkesésé-
aek közvetlensége, ebben a tülekedő,^zajongó városban. 

A gyorsvonat megállás nélkül aaalad 118 km.-et, 
egéss Clulnltálg, Constanta éa Carmen Blyva felé.  — 
Kien a hoasau útvonalon alig látunk kimondott falut, 
ahová ea a kitűnő termőföld  tartoznék, caak aa egy 
csoportba vergődő jnh-nyájak sejtetik, hogy mégis csak 
valakié? 

Constanta már a tengeri fürdő  jellegét matatja. 
Állomásán — amely csatlakoaó állomás la Mamaia éa 
Carmen-Sylva felé  — valóeággal hullámaik a fürdőre 
kéaaflló  smbartömag. 

â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
A csendesen nynjtoskodó .uagyvlzen", nem mcBsse 

a Mária királynénak — közvetlen a tenger Baólére épí-
tett — nyaralójától, állott a Mlrcea Cel Batran-ról 
(1886—1418) elneveaett vitorlás Iskola hajó, amalyen 
a leendő tlsatek, Jelenleg mint kadetoknak, as utolsó 
iskolaévi gyakorlatalt tartották. 

A kla vltorláa csendes hlmbálósása a tengeren, a 
saép emlékű Mária királyné nyaralója, kő-kolosunsal-
hoz csobbanó acélkék tengeriviz egy parányi poéziBt, 
romantikát lopott belém, ami aatán a mulandóság eser-
féle,  különös óraéselvel öleikesve ragadott as örökké 
megoldhatatlan miért felé? 

A flsm  kalauzol a vitorlásra, ahol a parancsnokot 
koresBük. Kellő Igazolás után megkapom aa engedélyt 
aa ott tartózkodásra, BŐI, végignéshettem a kadettek 
gyakorlatoaását. 

As elaó, ami feltűnik,  hogy a fedélaet  parkettos. 
Hirom árbóca van, melyek kösül a fóárbóc  42, a má-
sik kettő pedig 88—88 méter. HáromssoroB ponyvával 
vannak ellátva, melyeket villannyal és szabadkézzel 
lehet klfessltenl.  A hajón külön legénységi és kadett 
kaBBárnya van, fűggó-ágyakkBl.  H deg éB melegvlsre 
berendeaett fürdője  zuhannyal van felszerelve.  Villany 
felSB  relóse a legmodernebb. Termóssetesen drótnélküli 
távíró és rádiója van. 

Á'lomány 200-220 ember. 
A hajó parancsnoka, a parancsnoki bldról, ssótöl-

cséran kereBstűl vesette le a gyakorlatot, melyek kö-
flűl  aa árbócoa, kőteleken és kötélhágcsókon (macská-
kon) végaatt gyakorlatok aynjtottak ssép látványt. (—) 
BELLAY MARGIT: 

Engem a föld  gyökere nem kötött... 
Bngem nem kötött a föld  röge, 
űiött, hajtott a vágyak ördöge, 
sserettem volna elérni aa eget 
vágyhlntómba fogni  minden 
Sflllaj  sselet és 
vágtató-lovasként 
fölé  hajolni. — 
A Bárból scélt akartam 
kovácaolnl, 
B öBBaegyüJteni a vianek 
csillámló, fénylő  esüstjét, 
feketegyémánttá  tenni 
a aord, sötét estét 
s megssllárditanl 
a napsugarat. 
Bngem a föld  gyökere nem kötött; 
kergettem églgssálló ködöt, 
bogy csipkét, álomcBlpkét 
kössek belőle. — 
Máskor, ha kimentem a mezőr 
lekűzdhetetlen vágy űzött, hajtott, 
hogy öBsaessedJek minden 
frissenhajtott,  lengő, 
aöld füvet,  hogy varásBoljak 
belőle IBZÓ, óriás smaragdkövet. — 
Ha as ŐBB BBŐnyegén 
végigsimítottam]: 
omló, puha selymet: hajat óhajtottam, 
a a gynjtó, buzdító szavakért: 
elismerés helyett — örök-élő babért. — 
Ds szárnyaló vágyunk a Bárba suhan, 
a nap melege kihűl, mint Iszó 
lávafolyam,  B a ködcslpkével 
elvágtat a BBÓI. — 
Megcsal a végyunk siűil teste, 
búnfertőt  takar a kéklő sate, 
Imáink forró,  morajló durussolásába 
mint a balta élőfa  húsába 
Istent káromló ssltok vág belé. — 
Emberi aiájakból szavak helyett 
kígyók kúianak, salssegnek elé... — 
A föld  aranyából — trágya less 
a kenyéradó földnek, 
hitet, reményt, vágyat és akarást 
barbárul letörnek 
B megfoutják  siűil hlmporától 
BZ oltárt érdemlő Szerelmet...— 

V i d á m s a r o k . 
A asabé-mübelyben. 

Ahogy a viharosan sajlé politikai élet kaleldos-
kopja egyik oldalról a másikra fordul  át, egyre vilá-
gosabb less, hogy a ml Kohn barátunknak volt lgasa. 

Kohn elment a saabóhos, hogy uj ruhát csináltas-
son magának. A aaabó mértéket vett éa megkérdeate: 

— Angol, francia,  vagy amerikai fasont  parancsol? 
— Nézze — mondta Kohn — mit kell nekem 

eaekkel a nagyhatalmakkal összeveszni, csináljon egy 
semleges fasont. 

Naivság. 
PoBtatlsstviselő: Nénike maga több bélyeget ra-

gasstott a levélre, mint amennyi uűkBéges. 
— Jaj Istenem, csak aatán ne vigyék messsebbre, 

mint ahová dmeatom. 
igazságos ítélet  a mennyországban. 

A gazdag Pénaea meghal éa erélyeaen kopogtat a 
moayoruág kapóján. Aa Ür odaküldi Baent Pétert, ki-
nyitja as ajtót éa megkérdi Póaaaitől. 

— Mit akarna? 
— Be akarok menni. 
— Hohó, aatán voltak-e jó cselekedeteid a főidőn  P 
— Hogyne. Bgysser találkoatam egy koldnsaal óa 

adtam neki egy lejt 
— Aatán? 
— Aztán más alkalommal egy másik koldusnak 

1b adtam egy lejt. 
— Hát még ml Jót tettél P 
— Pár év múlva megint adtam egy koldusnak 

egy lejt. 
Szent Péter jelenti a dolgot as Urnák, mire aa 

Ur igy szól: 
— Add vlBSaa neld a három lajt éa menjen a 

pokolba. 
Egy blőd  vio a 

— Van egy frlaB  rémhírem. Ssáseser lejt örököl-
tem, B főnököm  duplájára emelte a fizetésemet  éa a 
feloBégem  elvált tőlem. 

— Miért lenne ea rémhír ? 
— Mert BajnoB, egy azó Bem lgaa belőle. 

Kettía  könyveiéi. 
— Felír mindent, amit kiad ? 
— Nem, csak a hónap elején. 
— És később ? 
— 0, a hónap végén a hitelezőim írják fel... 

Egy kla meteorologia. 
Május hónap aa elején ssépen felmelegedett.  A 

maximális hőmérséklet 25,40-ra emelkedett, a minimális 
a hó 16 án 3,6* volt, tehát a fagypont  alá nem szállott. 
As annyira fólelmeB  fagyosssentek  a a hó 25 én levő 
Orbán nem okostak károkat A hó folyamán  különösen 
a vége felé  bőséges ÓB egy hétig tartó eBŐsésok vol-
tak. Aa esómérő adatai sserlnt 81,27 mm. eaő esett, 
ami a havi átlagban tekintélyes mennyiség. 

A növényset Bsép fejlődésnek  indult. Viharok a 
hó folyamán  nem voltak. Kevéa jég esett a hó 27-ón, 
kárt nem okosott. 

Meteorologia  áliomáa, Oheorgbeni. 

H I R S K . 
— Dr. Jósaef  Edvard  gyergyódltrói körorvos 

ellen bűnvádi följelentést  adtak bs KOsmödl Józsefnó 
ÓB Biró Juliánná, akik azzal vádolják aa orvoat, hogy 
pénzt követelt olyan ügyben, amelyet hivatalból, Ingye-
nesen kellett volna elintéBni. A moBt megtartott tárgya-
láson a bíróság elrendelte dr. Tlncu és dr. Comea vá-
rosi, illetve megyei ÜsstlorvoBok szakértőként való ki-
hallgatását julius hó 20-ra. 

— Felemelték  a repülóbélyeg  illetéket.  Junius 
6-ától kezdve uj repülő bélyeg-törvény van érvényben. 
A módosító törvény ssabályoasa a bélyegek megsem-
misítését, a bíróságoknál bevezetik azt a rendszert, 
hogy a kirótt birÓBágoknak CBak kétbarmadrésaét lehet 
törölni. Bevezeti as 1 lejes repülóbélyeget as autóbusa, 
Illetve vUlamoB, komp, vlaijármüvek Btb. jegyeire, a 
vasúti jegyeknél és ntasásl könyveknél III. OBstályon 3, 
II. osztályon 6 éa I. osztályon 9 IOJOB repülőbélyeg 
Illeték flaetendő.  Bs as Illeték caak a 60 klléméternéi 
kisebb távolságokon ssáll le egyharmadára. Le kell 
róni a repülőbélyeg Illetéket a vaautl, villamos és autó-
busz bérleteknél 1B. A kasBlnók, klnbok, stb., amelyek-
nek helyiségeiben sserencsejáték folyik,  havi 100 lej 
repülőadót fiaetnek.  A Bzámlák bélyeglllotéke 8 ezre-
lékről 4 ezrelékre emelkedik. Törli a törvény a főld-
gás repűlőllletékét, viszont felemell  a gyógysserkűlön-
legeaségek repűlőllletékét. 

— Ny  éri utazási kedvezmények.  A CFR vezir-
lgasgatóság rendelete Bserlnt a fürdő  és üdülőhelyekre 
való utasáéra vonatkosó rendelkezések junius hó 1-én 
léptek életbe. A utasok 25, illetve 50 ssásalékoa ked-
vesmónyben csupán akkor részesülnek, ha a felsorolt 
fürdőhelyeken  ÓB üdülőhelyeken legalább 8 ÓB legfeljebb 
85, Illetve üdülőhelyeken 60 napig tartóskodnak A ked-
vezmény a vasárnapi, vagy ünnepnapi látogatókat la 
megilleti. A külföldi  utasok útlevéllel és határállomá-
son váltott jeggyel Igazolják magukat. Aaok aa utasok, 
akik legfeljebb  60 kllóméterre eső fürdő,  vagy üdülő-
helyre.utaanak, aa Indulási pénztárnál „személyazonos-
sági borítékot' vásárolnak. Aa ntaa erre ráirja a helyet, 
ahová utaslk ÓB BBemélyasonosságl Igazolványának SBá-
mát ls feltűnteti.  As Így kitöltött boríték felmutatása 
ntán a vasúti pénstár kiadja a Jegyet, a borítékot le-
pecsételi és aa utazás napját feltűnteti.  A boríték ára 
27, 44, 61 lej, osatályok aaerlnt. A borítékot a viassa-
utaz ásnál láttamoaás végett fel  kell mutatni. A vasár-
napi és ünnepnapi látogatók nem vásárolnak borítékot 
A kedvesményeket Junius hó 1. és szeptember 80. kö-
sött lehet Igénybe venl. 

— Uj  pótadó  a telekkönyvek  atimíra.  Aa 
Igazságügymlnlsz tórium, a kivetési pénsűgyigaagatóaá-
gokhos Intézett folyó  évi 40.404. szám alatt kelt ren-
deletével meghagyta eseknek, hogy a föld  és a városi 
hásjövedelmek után, 1939 április 1-tól kesdődóleg a 
követkesó kulcsok sserlnt! pótsdókat asedjék: saántó-
főldeknél  0.50 Bzásalék, legelőnél 0 80 sflásaléb,  gyü-
mölcsösöknél 1 Biásalók és városi házaknál 050 Bzá-
salék, es utóbbiaknál még as esetben ls, ha időleges 
hásadómentességet élvesnének. Esen pótadó a telek-
könyvek létesítésével kapcsolatos költségek fedesésére 
saolgál ott, ahol telekkönyvek eddig nem voltak. 
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A józseffalviak  megsegítése. 
A bukovinai Józseffalva  leégett. A magunk 

nagy szegénységében is megmozdult az egész 
magyar társadalom szive. Segíteni kell. És nin-
csen ember közöttünk, aki ne érezné ennek a 
megsegítésnek kötelességét. 

Elhangzott a szó Csikvármegyében is. El-
mondhatjuk, hogy mindenfelé  megértéssel ka-
rolják fel  a segitó akoiót. Egyek vagyunk abban, 
hogy nyomorúságba jutott testvéreinket talpra 
kell állítani. A faji  összetartás egész melegével 
kell kivegyük részünket abból a megmozdulás 
ból, amely a romániai magyarságot egyember-
ként állította a józseffalvi  leégettek mellé. 

A Romániai Magyar Népkisebbség Csikme-
gyei tagozata Dr. Kolumbán József  elnökleté-
vel Biintén nagy megértéssel kapcsolódik bele 
az országos kezdeményezésbe. Egyesületeink 
támogatásával indult meg a segélyezés mun-
kája és ezúttal is kérjük ennek a vármegyó 
nek egész társadalmát fogadja  szívesen ennek 
az ügynek munkásait. 

Penzbeli adományokat a Transsylvania 
banknál felfektetett  „Józseffalvi  tüzkárosuliak" 
BBámlájára kérjük lefizetni.  Az adományokat 
hétről-hétre nyilvánosan nyugtázzuk. 

Természetbeli adományokat is elfogad  a 
segélyező bizottság. Kérjük azokat, akik ilyen 
adományaikkal járulnak hozzá a józstffalvi 
testvérek segítéséhez, jelentsék Dr. Kolumbán 
JÓBsef  ügyvéd Csíkszereda címén. A felajánlott 
ruhanemüek, építési anyag Btb. összegyűjtésé-
ről a segélyező bizottság gondoskodni fog. 

Több Bzékely város és közbirtokosság olyan 
módon segít, hogy egy teljes házat egész gaz-
dasági felszerelésével  állit ki éB száililja el 
Józaeffalvára. 

Megható és egészen önbizalmat adó az az 
együttérzés, amivel a romániai magyarság a 
leégett Józseffalva  megsegítését lelki ügyének 
fogadta.  Büszkék lehetünk az összetartás érzé-
sének erre a nagy dolgokra képes élő valósá-
gára, amely mindig impozáns módon cselekszik, 
ha arra szükség van. 

Józseffalvát  talpra fogja  állítani ez a ma-
gyar együttérzés, amely Csikvármegyét is olyan 
lelkesedéssel megmozdította. 

További adományok: 
Dr. Garnárd Jenő 100.— 
György Elek . . . . 100.— 
„ötszáz drb téglajel'gö" 600.— 
Dr. Câipak Lajos 600.— 
Bara Ágoston . . . 500.— 
Dr. Kolumbán József  600.— 
Özv. Szopos Béniné 100.— 
Szentpétery Bálint 100.— 
Zakariás Z György . . 1000.— 

Eiőző gyüjtéeünk: 7 0 0 . -
Ö3szesen Lei 4100.— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvoal hir. Dr. Slnkó György a csíkszeredai 

Sient Vince kórház, régi Hirach Bzwatorlum jsebása-
fóorvoaa  Bzabadaágáról bBzaérkeaatt és rendeléseit is-
mét megkeadte. Randel: 10—12. 

— • kath. nagygyüléa rendeaöaége kéri 
azokat, akik arra való tekintettel, hogy rokonuk, lems-
rÓBÜk érkealk — nam ajánlottak fal  lakást, ezeket a 
rokonokat, lameróaöket nyilvántartás céljából a róm. 
feath.  plébániái bejelenteni Bzlv?Bkedjenek. Kéri azokat, 
akik ajánlottak fel  lakást, de erre már jelentkeztek 
b'atoaan megérkező rokon vagy ismerős vendégek; 
bogy eseket is jelentsék be a plébánián, nehogy zava-
rok támadjanak a szá'láeok elosztása alkalmával. 

— Szervátiusz Jenő emlékmüvet farag  a 
oslkmonaaágl hősöknek. Pünkösd előtt Nagy Imre 
fastőmBvéss  vendégeként Cslkzsőgödre érkeze» Szer-
vátiusz Jenő, aa ismert erdélyi BBobráfzmüvéBs.  Bser-
vátluBa egy hétig Z rögödön faragott,  majd Cslkmena-
tágra ment át és az Ő*1 székely hagyományokat leg 
hívebben órsö köaség fiatal  plébánosánál szállt mag. 
Sservátlussnak annyira megtetszett a falu,  hogy elhK-
tárosta: hogy hónepokig ott fog  dolgosnl. Közben azon-
ban ( la akar valamit nyuj'anl a kösaégnek E'hatá-
roata hát, hogy a világháborúban elesett cslkmenaBág! 
hősök emlékét művészi faragással  örökíti meg. Nagy 
Imre segítségével ncár be ls Bzereste a bőil emlékmtt-
hÖB szükséges két követ, amelyből Sser«á'.lu*s mesteri 
keael alatt rövid időn belől elkéBaül Edály minden 
Maonnyal egyik logmüvésalbb emlékműve. 

— A oalksaeredal főglmnáalum  Igazgató-
sága tudomására hozza as érdekelt SBŰlóknek, hogy 
aa I. osatályoa felvételi  vlaBga dija csupán 100 lej. — 
Tehát nom 1000 lej, amint aat mnlt számunkban téve-

— Felvételi vlaagák róm. kat. főglmnáal-
umban. A helybeli róm. kat. főgimn.  I.  osztályába a 
felvételi  vizsga junius 21én reggel  8 érékor  kez-
dődik  Jonlu* 20 lg be kell adni a hüvttező okmá-
nyokat: 1. Ad»ver!ota rz elemi iako's IV. oszt.-ask 
elvégzéséről, láttamozva BB áll. tanfeltiíyc'ő  által, ha 
hltvalláBOB Iskolába Járt n trnu'ó, ha á-lnmlba, afclor 
láttamosás nem kell 2. ÁH. salll anyakönyvi kivonat. 
9. Karesstlavél. 4. ÁH. polfávágl  bizonyítvány. 5. U ra-
oltásl bizonyítvány. A vizsga tárgyai: román, magvar, 
számtan anyaga a IV. elemi osztályé. Gyakorolni kell 
a román és magyar nyelvből a diktaedó írást, a Fiám-
tanból a négy alapműveletet, kamat ÓB területazámitást. 
Korhatár:  9 ÓB fél  évtől 13 ÓB fél  évig, e határon 
kívüliek a mlataeterhss folyamodnak  korengedályért. A 
«izBgadij 100 lej. Oul felvótell  Bseptember elejét, a 
pontoB napot később kösöljSk. — Az V.  osztályba 
azéló felvételi  (examen  de  admitere)  junius 22-én 
reggel  8 érakor  kezdődik,  vizsgadíj  200 lej. 

— Halálozások. Pana íJoaooé tsül. Kopscz 
Juliánná 36 évea korában, folyó  hó 14 én e h kit Caik-
csicBÓban. 

— Veres Ferenc vKi-utaa, aki több évig a csík-
szeredai á'loméson teljesíted szolgálatot, folyó  hó 16 án, 
49 éves torában meginlf  C-lksztredában. 

— Ujabb vizsgálatot rendeltek el a béká-
slak foglalaal  ügyében. lümiretrB a Békáa éB Gycr-
gyó krzött évek óta hueódó legeló Ogy. B^aáa egyaze-
r3nn beieült a gvargyóvBeotmlklósl közhlrtoko'S^? Lv 
poa nevű 450 holdas legelőjébe. Tobb vizsgálatot foly-
tattak már le ebben a vltáa kérdésben és legutóbb Is 
kötelezték a békásUkat a legMŐ kiürítésére Májú 
17-én járt le rz a határidő, am°ddlg a békáslskaak kl 
kellett volna voou'oiok a jogt.->la»ul elfoglalt  id?gen 
területről. Miután a békési»* e-'en batáridőhen B«m 
akartak ez egyezségünk eleţat tem:! a Ipge'ő tu;ajdo 
no>o: Larbatilragt kértek. A beástak ennek Bem en-
gsdelmesk<d:ek. A tulajdonosok ezután a földmivnlés-
ügyi mlnlBíterh-z fr.rdu'tak  pRuaRZUkk»!, aki most Fanul 
vezérfelBgyelőt  küldütt9 ki, bog; r-ndet teremtsen. 

— A gyergyöréBBl tanitók gyűlése folyó  hó 
7-én zajlott le G^ergyódlróbsn. A gyttlfrrn  resztvettek 
Ferencz Siodor csomafalvl  fp^-'-rzetl  iskolai Igazgató 
elnökletével az öjeges gyergyótidékl felekezeti  istoláb 
tanerői. A felszólalók  kari la teve'.é^Bgyl kadétekkel, 
a tanítóságot ért Bérelmekkel ÍB B felekezeti  tanítóság 
helyzetét érintő kérdésekkel foglalkoztak. 

— Följelentés. Karácsony K latóf  celkszenído 
•üokosl lakÓB a helybeli tapfelügynlőíégMi  fdljs'er.téBt 
tattt H*ndora:»nu Fz-n^domobo-i á >aml ie*olel tanitó 
ellen, mert a gyermskekkpl roBFzul bánt. A tanfelligye 
lőség beir.dl'.oúa a vlzBgála'ot. 

— 1000 lejen aluli számlák repülőbélyeg 
Illetéke, A repblőb l̂yegtörvány legújabb módol á í-
v»l kapcsolatban a légügyi minisztérium köe-emeuyt 
adott kl az 1000 lejsn aluli tzimlák felbélyegzéaírő1. 
Eszerint a 100 iej"n alu l számlákra ezsn.ul sem kell 
repülőbélyeg, a 100—300 lej,a számlákra ] lej, a 
300—600 tejes száu'á^ra 3 ifi.  as 600—1000 lejes 
számlákra 4 lej repülőbélyeget kall, mig aa 1000 lej-
aél nagyobb ÖBaz>gre kiállított Bsámlákra minden meg-
ieidatt 1000 lej u-án kUlöo 4 ltj repülőbélyeget kell 
ragâsztani, vagyis m4r 1001 lejen ez imiára 8 lej58 
rep'J őb ílyc g ragasztandó. Ásóknál a számláknál, cma'ye 
ket jualus 6 lka, vagyis a tör'ény módosltáB kihirde-
tése óta as uj randidet lekczléséig, vagyle juolus 10 lg 
állítottak ki, a rppdlő'ii'yegkUlönbiizatet jun'ui 30 lg 
ehet lefizetni  a Biuca N ittonaléná!, bordéré kíséretében. 

— Országos Jellegű tej elő verseny nyert 1939 
május hó 14 én ünnepéiyes keretek kösött bef-jeeést 
az siIami állattenyésztő Intézet bucurostl nagygyüléséa. 
As orazág fö  dmlvelésBgyl minisztere elnökölt ezen ez 
em''ikeeet'.:9 U' fan,  amely nem sejtett eredményekkel 
lépt) meg az egész orrzig állattenyéBztőlt, amennyi-
ben bebizonyította, hogy a két év óta rendszeresített 
tejelőverseny meaajirj alkalmas arra, hogy rejtett, 
»ddig Bi nki által nem resuélt értékeket tárjon fel.  — 
össz^B^n 114,000 Ifj  lett kiosztva a legjobb eredmé-
nyeket felmutató  tenvész<ők között, melyből aa ete£ 
d jat 40,000 lej értékben R.du Grlgorlca Prlsacarenl-l 
(Stoiojlnet metyei) birtokosktptaRurea novü tehenéért, 
amelyik 330 fajost  nnp alatt berek 10,000 liter tejet 
adott. Fe^butdulva as elírt szép eredmények által éB 
hogy alkülom nyújtassák a tenyésztők minél BBémusabb 
rét z .'átelér?, aa ellenőrző bizottság a beiratkozás batár-
idejét 1939 junius bó 26 lg msghoBazBbitotta. Az ujabb 
versenyre benevezett állmok ellenőrzése 1939 ju'lus hó 
1 én keidődik, egy szabályzat frja  e'ó, pmeiy szabály-
zat az alábbi címről r>nd<»ihetó meg, thol egyébként 
(julius hó 1 lg) a b?n)-esések is esíbömler dőfe-:  „8-cti* 
de L'ctologle a liBtltu'u'ul National Zootechnlc, S rada 
Dr. N. Ssaicavlcl 63, Iincurestl VI. A benev ZÍBÍ díj 
300 lej. 

— Aa EKE erdei ünaepaége. As Erdélyi 
Kárpát Egyesület CülkBsékl Oiztálya a cslkssentlélekl 
G tzdakörrel együttesen rendezi meg erdei ünnepségéi 
a közönségünk előtt annyira kedvelt Suta-fenyőben  e 
hó 18-án. A kellemesnek ígérkező nyári mulatságra 
újólag ls felhívjuk  BS érdeklődő közönség figyelmét, 
miután a rende» ő egyesületek magyar kösönBégünk 
leglelkesebb támogatását megérd mllk. K-dvesőtlen 
idő esetén a mu'atBág Junius 26 r9 halasztódik. 

— Tanoncoknak és 600 lejnél kisebb fizetése 
alkalmazottaknak nem kell gázálarc. A légügyi éB ten-
gerészeti mlnlnsterlum a napokban közölte, ho«y a 
gásálarcok metrrendeléabnek ellenőrzését suguBa'us 1 ÓD 
kezdik m^g. Eitn Időpontig még büntetés nélkül lehet 
a gásálarcok árát befizetni.  Flsetésnélkflli  tanoncoknak 
éa olyan alkalmazottaknak, akiknek flietésess  600 lejt 
nem haladja meg — nem kell gáaálarcot rendelni. 

— Üres állások. A Singére** halybell ügynök-
sége pályazatot hirdet a D.tró és Buót kisségekbsa 
raegiin B^dett pénzbeBBQdő-ttgynföl  âl̂ nsrs. A pVy.isui 
aV-arónak 2000 lej óvadékot kell l.?t-«-sl«. F.zí-táe: a 
bfPZfldstt  r?f>j-ei?  u'Án 7°/, mig sz «^dwoStból 10°/o 
jutalék. Pih á;»to'i besdandók a S nger cég csikszt-re-
dM ügvoökBégéhes. 

„OSIKI L A P O K " 
Politikai, köagaadaaigl és aaéplrodalmi lap 

EMfizetést  á r : 
Példányonkénti ára 3 Lel. Megjelenik minden vaaárnap 
Sgéau  ívre  Léi 160 - Filivie  , 8 0 _ 
Nagyadévre , 40,- KOllOldit a g y i m , 864-

Magyarorsaágra 12 Pengi. 
Hlrdettal dijak a lcgoloadbban aiátnUtataak. 

Kéalratok Mm adatnak r l i t i t 
Nyílttéri keilaményak ít;» aoionklat Lat 28,— 

Kladoblvatal: K n o n r t t - C l i t , B tnda X. O. Bratlanu BB 

Fürdő megnyitás. 
8'Íves <udomá?ára hoz .uk mindazoknak, akiket 

órdskal, hojv a 
csikszentimrei kénes-fürdo megnyílt. 

A kívzönsAg r?rdsllieaásére á'icak: a kéngődőr 
és kénes melegfürdő,  amelyek  reuma, isiés, kösz-
vény és veseb-ij ellen ia kitűnő  gyógybatásuak. 

Penziók,  vendéglők,  bútorozott  szobák olosó 
érak  mellett,  úgyszintén élelmiszerek  is kaphatók. 

Bővebb felvilágosítással  díjtalanul  szolgálnak 
Bărbat Ootavian és itj. Pspp Károly,  Csíkszereda. 

„EURÓPA" saáUoda da 
é t terem, Oaikaaereda. 

Esküvői ünnepélyek, társas-
öasaejövetelek, buoauvaoso-
rák rendelését v á l l a l j a . 

Kereskedelmi utasok találkozó helye. 
Abonánaokat ssWesen fogad. 

NEUMANN J E N Ő VENDÉGLŐ 8. 

Registru de Magazie (Raktárkönyvek) 
legújabb minta, beszerezhető  lapunk  könyv-
nyomdájában. 

Varrógépek Kerékpárok £ 
Alkatrészek • 

GYERMEK KOCSIK^ 
nagy választékban • 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

nSIKIAIÍ- H í Brassób n do'gotok aksd, se fe 
w w ' n m l t - ledjétek el felkeresni 

Hellwig G. János vendéglőjét, 
Brassó, Dorestyoi-ut 4. ssam. 

E :őrandü ételek ÓB ita'.ot, foatoB  és fljyelmea  kiszol-
gálás, szolid árak 1 Tisztelettel: 

Hellwig G. János, vendéglős 
Brassó, Derestyel-nt 4. saám. 

MODELL KALAPOK 
tln napenként nj formák  olosó 
árban, n a , « a r t * l K i a . t & . « t ó : i K 

V B N C Z K L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaaftlnek  mlndan-
nomft  női kalapok elsőrendű 

Ü T U T H hennáadáaával. Kalapok 
Q Italakttáaa a legrövidebb idő alatt. 
5 Moreuroa-Ofaic,  I. C. Bratlanu (Güaaá-
5 alnjn)-nooa 111. aa., a BArháa köaolébon. 

TENNIS RACKETTEK, labdák, racket-lack, 
olaj jutányos áron állandóan kaphatók Vákár-
nál. — Ugyanott racket hurozás és javítás. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatorluml módaaor 
aierlnt, jntányoaan ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M.-Oiao. 
Btr. L a . Daoa (Olaaéafuni-uMa)  130. 

• y v w M l Tftfti  U a w i m t f W t a a ,  Wmm*mu 




