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Szent István. 
Augusztus hó 20-án ttanip'.l a magyar nemant 

Saent István üonepét. Tdrtónelml évforduó  ea, mely 
aa egéaa nemzjt lelfcl-Baelleml  és politikai átalakulását 
j«dentl. Istvánnak, a k^resatény Magyarország elaó kl-
rá'yának érdjmait méltatni e b*iyen fölösleges.  Annyl-
aaor lamételték azt el mindet évban S«4nt István Ün-
nepén, hogy a mai Időkben a a mai nem«edéknek aat 
nnéltúl is ludola » Aletta. A pogány m*gyir őaorőnek 
a nyugati kereseten? ku.turába való felszívódása  olyan 
megrázzódtitássál járt, hogy aa még ez?r év távlaté-
ból néve ia megdöbbentő vérpizsrlást tár elénk. Máltán 
csodálhatjuk tehát ma aat aa embert, aki a nemzeti 
állam építményét olyin erős alapra fektette,  hogy aa 
ezer esztendőn keresztül mlndsn vihart kibírt, amibe 
a történelem alakulása belesodorta. 

AB eaareBateodóa vlBBzapillantái során véghetetlen 
táviatok nyílnak meg előttünk a rávezetnek bennünket 
olyan kérdések nyitjára, melyek mai összehasonlításban 
mag élesebb képet rajzolnak a legelső magyar keresz-
tény uralkodó államférfiul  bölc tea egéről. A maga po-
gányaágában gyökórtelenül álló nemaet egyetlen ember 
jövendőbe látó készsége folytán  a nyugati keresztény 
kulturábn vt> ó á idomu'lssal uj gyökereket araszt a ez 
aa Uit3téal művelet, amelynek eíhibáaása annyi nem 
aetet eltörölt a népayllváotartáB nagy tartalomjegyzéké-
ből a törtenelem viharai közben, ennél a maroknyi 
népnél sikerült. 

A siker okát kutatni nagyon nehéz. Annak magya-
rázita litván egóez éieíböicsoaégybaa van, abban a 
tshétaégbjo, mely a vátesz számára lehetővé tette, 
hogy móg saját feleségében  1B ungérezza a fojtogató 
germán rjkonaágot e elég lelkierőt adott neki oboa, 
hogy őt a trónutódlásnál mellőzve, aa oldaiági olasz 
rokonokat részesítse előnyban. Ka a mozzaaat egéBzen 
jelentéktelenül veszett el mostaniig a közömbös törté-
nelem Bzamidiö előtt a caak a magyar nép mai hely-
zete nyújt példát arra az elképaaatően mély goadolkoaó 
kesaaégre, amely e tettben megnyilvánult. 

litván böcses^ge, államférfiul  nagysága szimbó-
lumává vált eztr esztendő óta ennek a nemaetnek s 
ezen keresztül aa egész keresztény világnak, amely a 
nagy mü értékeléseképpen Baentjei kőié avatta. A 
magyar nemaet azonban Istvánban nem a keresztény 
Bientet ünnepli. A nemzeti egységnek, aa e földön  él-
ned, ha'nod kell gondolatának jelkepévé alakult ó, kinek 
egyformán  hódol minden rjndü-rangu és felekezetű 
magyar egyaránt. 

Augusztus hó 20-án emlékezzünk ml ia leveti 
kalappal István királyról, sz ezeresztendős mu'l élén 
glórtasan ragyogó szentről, kihez annyiszor fordult  uj 
erőért buja-banatában a magyar a kit legnagyobb megpró 
bá tatáBaibanlBviBGBaBlrt.IslvánklrályBzentnapjánáldoa-
zua* ml ÍB egy kegyeletteljes pillanatot aa Orsaágépi-
tőoek B bitjük ót iámét Begitségül az eljövendő meg-
próbáltatások napjaira a régi egyházi ének hangjaival: 
,.Hil vagy litván király, Tíged szivünk kivin....' 

A babona 
egyre jobban pusztít ebben ami alkonyatfelé 
haladó társadalmunkban. Csak a mult héten 
kergetett gyilkosságba egy megtévedt lelket a 
kártyavetés s nem régiben történt, hogy egyik 
szomszéd községben napokon át rettegésben 
tartottak egész családokat a saellenrjk. 

Hát erről a szellemjárásról érdemes meg-
emlékezni bővebben is. O'yan tünet ez, ami 
együtt jár a társadalom lezüllésével. A vallá-
sos mithoszban lelki megayugvást kereső, de 
a beteg társadalom és a gazdasági nyomorúság 
miatt egyensúlyát vesztett kisembernek a félre-
lépése ez, amely a megfoghatatlan,  a földöntúli 
boldogság keresésébea nyilvánul meg. A fel-
zaklatott idegrendszer aztán ténylegesen kiter-
mel valami viziő félét  a beteg lélekben, de azt 
józsn ésszel gondolkodó és ép idegekkel ren-
delkező ember sem felfogni,  Bem követni nem 
tudja. 

Annyi tény, hogy a szellemidézés ma már 
olyan tömeg-járvány kezd lenni, hogy külön 
kisérleti telepek kellenek a megszállott embe-
rek lelki egyensúlyának helyreállítására. Mdrt, 
hogy ez a betegség nem terjedhet tovább és 
annak megakadályozására mindent meg kell 
tenni, efelől  semmi kétség. Bi annál inkább 
kötelességünk, miután, mint minden babonának, 
ugy ennek is megvannak a maga vámszedői, 
kik az ártatlan beteg lelkek bizalmával vissza-
élve, a szellemek megjelenését zsarolási manó 
verekre vagy egyéni bosszú kielégítésére hasz-
nálják fel. 

Csak nem rágen, mint föntebb  emiitettük, 
egy kis inasgyerek esett a szellemek megjele-
nésének áldozatául s mire a szellemjárás okát 
hatósági uton felfedték,  a lelkileg beteggé tett, 
idegileg felzavart  kiskorú gyermek gazdája 
lakásában ezrekre menő kárt okozott. S mindezt 
csupán azért, mert a szellemekkel foglalkozó 
vénasszonyok a médiumnak bebeszélték, hogy 
bűnös gazdáját a szellemek a lakberendezés 
össsetörésével akarják büntetni. Az öntudatlan 
médium aztán ki is rótta a büntetést ugy, hogy 
a lakásban aemmi épen nem maradt. 

A szellemek munkájának es a megnyilvá-
nulása azonban még nem is vall annyira bűnös 
lélekre, mint az a másik, amelyről a nBpokban 

szereztünk tudomást. Bz esetben ugyanis as 
történt, hogy a régen elhalt spa visszatérő 
szelleme azt követelte a gyermektelen testvér-
től, hogy hagyja minden vagyonát a másik testvér 
gyermekeire. Ezek a vagyonmentő túlvilági 
üzenetek olyan gyakran ismétlődtek és olyan 
világos volt a tendencia, hogy a többi testvér 
ki semmizéséről van BBÓ, hogy a terv keresztül-
vitelére a szellemek minden hatalma kevésnek 
bizonyult. Az eset aaonban annyira jellemző a 
babonás lélek megfélemlítésére,  hogy nyilvános-
ságra kellett hoznunk. Reméljük, hogy a szelle-
mekben is van egy kis törvénytisztelet és — 
habár ők földöntúli  lények — a földi  igazság-
szolgáltatással még aem sseretnének köselebbi 
érintkezésbe kerülni. 

Bît a kis figyelmeztető  cikket pedig annál 
inkább helyénvalónak találjuk, mert ugyssólva 
naponként érkeznek hírek a megye különböző 
községeiben működő spiritiBstagócokról, melyek 
szoros ÖBBzeköttetést tartanak fenn  a többi 
szellemtestvérekkel. Rendesen idegbeteg, vagy 
legalább is gyenge idegzetű emberek találkozó 
helyei ezek a szellem-találkák, ahol Dansig 
sorsától egészen a szomszédasszony viselt dol-
gáig mindenről pontos értesülést nyer az ember 
a megfelelő  Bzakmában jártas szellem felidézése 
utján. A nyomorúságba döntött, tanácstalanul, 
vezető nélkül hagyott és babonára misztikus 
dolgokra amúgy is hajlamos falusi  nép aztán 
bedül a szellemek ígéreteinek B ezt a hisaékeny-
séget a közéjük kerülő élelmesebb szellemidé-
zők aztán zsarolásra használják fel,  mint azt a 
fennti  esetben is látjuk. Ideje tehát, hogy meg-
induljon a rendszeres felvilágosító  munka a 
népi babonák kiküszöbölésére s a néphitnek as 
ilyen fölösleges  ártalmaktól való megtisztítására. 
Szép szóval, világos, értelmes magyarázatokkal 
hamarosan célt lehetne érni. De ez rendszeres 
munkát, őrködést igényel, mert a népi lélek is 
olyan, mint a veteményes kert: ha nem gyom-
lálják, felveti  a burján. 

— A gyergyószentmiklósi  Fogarasi  leány-
gimnázium igazgatósága  kéri  az internétasi 
növendékeket,  bogy folvó  évi augusztus 25-ig 
jelentkezzenek;  ellenkező  eeetben kimaradottak-
nak tekinti  őket. 

A „ C S Í K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

Beszámoló levél a missziós körútról. 
6. Április 2-án, vasárnap délután az állatorvos ur 

sslvességebői kényelmes kocsi vitt utolsó helyemre 
Csrnesti—Magyaraaarvaakendbe. Kb. 21 km. utat tet-
tünk meg több községen keresztül B bogy egyedül ne 
unatkozzam, Hodor Jakab barátom, Balázs üccse ajánl-
kozott kiBérőtti, aki a bonchidal jegyzőségen dolgoz-
gat. Szép, napos Idő, mindenütt az emberek ünneplő 
ruhában kiülnek a híz elé, vagy ez árok szélére, vagy 
a hidak végén beszélgetnek, élvezik a virágvasárnapi 
hangulatot B a szép természetet. Félötkor Siarvas-
kendbe értünk. A falu  végén, vagy elején, ahogy vesz-
Bzük, áll a kis templom. Régi, jó világot láthatott, 
mert olvasom rajta aa évszámokat: 1725, megújítva 
1939. Síép, meleg Isten háza, kivűl-belül rendbe hozva, 
oly megnyugtatólag hat a lélekre a templom Balne, 
fz've,  légkőre. Kevés a kathollkna, Bzegények 1b, de 
elég ez nekik, hogy a hitben megerősödjenek, mert 
ez tűrni, remélni, Bzegényt, gaadagot egyaránt meg-
tanítja. A cinteremben, a templomkertben Birok, bennök 
papok ÓB civilek nyugBzanak. Azt mondják, tele van 
csontokkal, ha kicsit leásnak, valamikor nagy templom 
állott Itt, alatta terjedelmes kripta volt. A legelBŐ sir-
kövön olvasom a meghaló felírást:  „E alr alatt nyug-
szanak aa édesanya öav. Csausa Krlstófné,  Baületett 
Petrás Veronika, kl meghalt 53 éves korában 1860 ban 
éa leáiys, meghalt 1862. jullua 4-én". Oa a alr min-
dent elfed:  tűt, bánatot, aaerelmet — ahogy a költő 
olyan saépen kifejezi. 

A templom kllavltáaa a a plébánia rendbe hoaa-
tala a papot dicséri. 

A plebánoa urat ép a leendő szobámban találom, 
amint fűti  a kályhát, hogy legyen kényelmes, me'eg 
otthonom, mert estére lehűl a levegő. Madarász János 

a gfzl-tm,  llgyes. fittal  ember. Eite 7 órakor meg-
kead.ük a mlsez ó', a legjobb alkalom erre a nagyhét, 
u?yiB fogékony  a lálek J'»ui szenvedésének Időszaká-
ban. Nnponta bárom beszéd van, de hüjégesen jövö-
getnek vallás és nemaetlaégl különbség nélkül. Három 
templom ví>n ia van, de csak a róm. kath. lelkész 
lakik helyben. Még a fi  iákból is eljönnek, padig Köb-
lös elég meBPzire van. Tötörbe Is megüzentük, bog; 
ven mls»z<ó. Igaz, alig van kettő, egyik dr. Abrud-
bányal Bdéné, leányai ép a plébániára átjöttek beaaél-
getnl. Sierdán megnéztem a falut,  szép völgyben terül 
el, egy km. howznságban, mert Inkább as ut két felén 
^ptlltek házak. Egyik legmagasabb hegyen állott régente 
Kende vára, melyről a faluk  elnevezték. Most ls lát-
ásának a romok, sziklafalak,  a köveket nagyobbára 
elhord1 ák házépítéshez. Aplebánoasal elmentem a pap 
erdejébe ttért, két felese  saekérrel jött utáauak. Kb. 
két km. tettünk meg oda, klaaé lzaadtunk, mert egy 
közepas hegyre kellett feljutnunk.  Nsm ártott a moz-
gás, mert hat hét alatt ea volt aa elaő alapos meg-
mozdulom. Pedig erre ls BaükBégem van, mert a 
kövér embereket hamarabb utóiéri a halál Bzele. Nem 
vagvok babonás, mint Lingyel volt fogarasi  főispán, 
kl Olvasón lakik Konopl Kálmán sógoránál, a busa 
kiváló nemesltőjénél Márlaradnára sokszor eljövögetett, 
ott együtt éltetgettük egymást, mi barátok őt s ő min-
ket, mikor hazament, lefekvés  előtt ágya mellett meg-
állott a rz a köpcös url ember röviden, csak ennyit 
mondott mindig, ahogy felesége  elleate: ídaa gntta, 
ne ÜSB megl — A kövérséggel kapcsolatban engedje 
meg kedves Viktor Birátom, hogy váltoaatosaá; ked-
véért közbe szőjjek egy humoros történetet, mely a 
hamisítatlan aaékely szellemességet árulja el. Egyik 
kövér pap, Jelzem, nem rólam van saó — nomlna 
Bunt odlosa, a nevek nem kedvesek, - aa állomás 
automata mérlege előtt megáll, körül néz, látja-e va-
laki, majd nyugodtan bedobja a két lejt a fellép  a 
mérlegre, ebben a pillanatban aa egyik sarokban a 

saéksly kiveszi azájából a pipát, egyet sercent (köp) a 
fogai  közül odtvetl: Piebános ur, kár volt azért a két 
lejéri, ugyls 115 kiló. S pont a mérleg ls annyit mu-
tatott. A pap ámula'á îan megkérdezte: hát maga 
bátyám, eat honnan tudta? — Csak ugy aaccoltam, 
Plebánoa ur, mert én állatkereBkedő vagyok. Bocsá-
natot kérek a főtisztelendő  papságtól, ea nem aértéa 
akart lenni, mert fájdalom  én ia a kövérek kategóriá-
jába taitiaom s csak nem vagyok futó  bolond, hogy 
magam alatt vágjam a fát. 

Különösen megfigyeltem,  mikor Ide jöttem, majd-
nem mlndan faluban  régi kastélyokat, udvarhásat lát-
tam, valamikor jó s vlg napokat láttak a gazdáik, 
mo3t már Idaganek lakják. Kendben van saépen mű-
ködő „Hangya" saövetkezat, aa enyedl pincéből kitűnő 
„Cirbenel" 1926 Iki termet bort árul, megkóatoltuk a 
va'óságoa gyógyszernek is beválik. Egy zsidó konkurrál 
aa üzlettel, da italt nem árulhat. Móazárszékje nlnca, 
azért az udvaron nő fel  a hutnak való, t. i. a csirke, 
liba, réca. Postája nlnci, Etatényben van csak posta-
fűk,  közal van, caak máafól  kilóméter oda. Onnan 
Iklódra kell menal a levelekért, kb. 18 km-re. A postai 
levélhordó hatenklnt háromszor teszi mag ezt aa utat: 
hétfőn,  aaerdán, szombaton, korán reggel megy a késő 
estig járja a falvakat,  hogy ujBágot, levelet átadja a 
elmsetteknek. Ha csomag, pina érkezik, személyesen 
kell érte bemenni Iklódra Telefon  nincs, igaaán latén 
háta megett élnek, ha rádió nem lenne, a világ Járá-
sáról semmit ae tudnának. 

Et>b*n a nyugodt, csandas faluban  ea a nagyhét 
valóságos lelki felüdttlóa  volt. Nsm hallsslk a vonat 
z ikatolása, nincs ztj. Nagyszombzt eBte igazi riada-
lomnak tűnt fel  a Kolozsváron megvillanó fénysaórók-
nak aa égen Ida látaaó sugarai. 

Nagyszndán s következő kél napon résst vettünk 
a gyásztrecsernyén, a aörgő zaoloasmán, Jaremláa pró-
féta  siralmait Qáll M irton kántor-tanító ügyeaen, meg-1 hatóan énekelte. Szép volt a nagypénteki passzió, ds-



0 ; S I K I L A P O K 
84. Slin. 

Éi ezelőtt pár héttel egy életbevégóan fonloB 
Ügyben kaptam tőle egy levelet. - Ebből a levélből, 
mint egy meBebell tdkőrből láttam meg, hogy fimból 
olyan férfl  fejlődött,  amilyen kevéa VBn ebben a fér-
flatlan  világban. Uegtelt a szivem hálával Isten Iránt 
éa — ö i Iránt Is. Elhatároltam, hogy meglrotn Oanek, 
talán aegitaégemmel sikerül néhány fiatal  anyát vlasza-
tartanl attól a lépéatől, amire ma olyan nagyon köny-
nyen határozzák el magukat aa asssonyok. Nam tudják, 
nem tudhatják, mit Bemmisiten?k meg. Ea aem tud-
tam. Ctak ma tudom, hogy van egy flim,  Jellemes, 
okos, életvidám, saép, egéBaaéges, dolgoió ember; 
ketten, ó éa én vesszük magunkra a falelőaaéget  a 
családért, öreg korom támaszI ÓB örömei 

Fogadja még egyaaer Igaa köaaönetemet. 
Aatán egy máBlk levélben — melyet szintén elő 

adott — egy kis fiu  mond kösaönetet aa orvosnak, 
hogy segítette őt meglátni a napsugarat, meglsmerri 
sattlelt, testvéreit, játékait, meglátni Isten tBrka Baép 
világát. 

Ai elnöklő Márton Aron püspök s a nagysaámu 
köaönBég feszült  figyelemmel,  meghatva hallgatta a 
leveleket. 

Nagy,  komoly  tanulságokat  foglal  magiban 
mindkét  levél  anyikra,  orvosokra  egyaránt Min-
dennek  e főidőn  az Élet,  a szebb, tőbb,  jobb élet 
szolgilatiban  kell  állania.  A teremtés  főnséggel 
és titokzatosságokkal  teljes müvébe ne avatkozzék 
bele vakmerő  kézzel  a törpe, arasznyi létű  ember: 
hadd érvényesüljenek  a Teremtő  nagy törvényei 
De mis nagy tanulság  is kicsillan  a levelekből: 
az egykori  jótétemény fénye  és melege vissza-
sugárzik  a jótevőre  s annak élvezőjére  egyaránt; 
a jótétemény ereje időtlen  távlatokba  ivei s arra 
tanit, bogy bármely hivatásban merjünk  annyi 
jót tenni, emennyit csak tudunk,  abban a biztos 
tudatban,  bogy ezáltal  nem földi  méreteknek,  ha-
nem a Végtelenség  számára dolgozunk.  —t —s. 

Szezon végén — fürdőinkről. 
Augusztus második felében  már takarodót fújnak  a ceiki 

fürdőhelyeken.  A nehezen induló nyár s a beteg politikai 
és gazdasági viszonyok rövid 1 hónapos fürdőszezont  enge-
délyeztek a magaslati fürdőhelyeken  a a nyár végi hűvös 
éjszakák hazakergetik lassankint a legmerészebb fűrdSrajon-
gót is. 

A takarodó zenéjével egyidejűleg legyen szabad azon-
ban 1 pár sorban megemlékeznünk azoaról a hibákról is, 
amik e rövid 1 hónapos fürdőszezonban  elénk tárultak. 

A napokban egyik napilapnak hasábjain jelent meg 
egy cikk a Hargitafürdő  siralmas állapotáról. A cikkíró egy 
nagy disznóólhoz hasonlította a fürdőtelepet  s ehben sajnos 
csöpp túlzás sem volt. Ez a nagy gyógyhatású és szép jövő 
előtt álló fürdőhelyünk  olyan elhanyagolt állapotban van, 
amilyenre példa nem volt még a Hargitafürdő  őskorában sem. 

A szerteszét épülő házak környékén úszik a sok épít-
kezési hulladék, az ócska fürdőpavillonok  környékén pedig 
a távozó fürdővendégek  minden szennymaradéka leülepszik. 
Az egész fürdő  területén sehol a parkírozásnak a legcse-
kélyebb nyoma nincs, a sétányok pedig inkább ökörcsBpá-
sokhoz hasonlítanak, mint emberek, sőt betegek számára 
készült sétautakhoz. 

A természetadta lehetőségeknek olyan gyalázatos ki-
zsákmányolását mutatja e fürdő  egész képe, amilyenre példa 
még nem volt. Meglátszik az egészen, hogy a fürdőtulajdo-
noa Csicsó község uraiban semmi megértés a rend, tisztaság, 
iránt nincs és híjával vannak a fürdőfejlesztéshez  teltétlenül 
szükséges minden szépérzéknek és kezdeményező készségnek. 
Pedig a Hargitatürdő megérdemelné, hogy jövedelmének jó-
részét a továbbfejlesztésre  fordítsák,  mert kitűnő hasznot-
hozó üzleti vállalkozást lehetne belőle csinálni. A jövőre 

nézva fel  ia hivjuk a felsőbb  hatóságok figyelmét,  hogy a 
fürdő  töllenditésének ellenőrzésére nagyobb gondot (ordítsanak. 

Hasonló helyzetet emiithetünk meg Zsögöd-türdőn, 
amelyik egyre jobban belevesz a maga sötét primitívségébe. 
A fürdő  felé  közeledő emberre ráül az a nyomasztó érzés, 
hogy itt még a legcsekélyebb szeget is sajnálják belevem 
annak ellenértékeképpen, amit a fürdő  hozama jelent. Pedig 
mindkét lürdő primitív berendezéséért világpiaci árat fizet 
az oda vetődő töldi halandó. 

Végezetül még megemlíthetjük a tőlünk kissé tá-
volabbfekvő,  de vármegyénk szemefényét  képező Tusnád-tür-
dőt is, amely egyre inkább kezdi levetkőzni a maga tiszta 
erdélyi jellegét s rendetlen sétányaival, a közönséget egyre 
jobban molesztáló nccai árasaival s a sétányok mentén 
felütött  iacikonyhás zsibvásárival egy kisebbszerü regáti 
város keleties zűrzavarát igyekszik íelölteni. 

Tusnádfürdőt  nem régiben léptették elő önálló község-
nek s mint ilyen, elég nagy költségvetéssel dolgozik ahoz, 
hogy évről-évre tovább fejlődhessen  és a vendégeknek az 
ott elköltött drága pénzért nyugati kényelmet és tisztaságot 
biztosithasson. Ehhez osupán egy kis megértés kell a fürdő 
vezetősége részéről s a rájuk bizott teladat lelkiismeretes 
elvégzése. 

Mi pedig leirtuk ide mindezeket most, szezon végén, 
amikor már nem árthatunk a türdők hírnevének s reméljük, 
hogy a jövőre uj alapot foguak  szolgáltatni a fü.dőkezelő-
ségek munkájához. Mert a közönség igényeihez a türdőknek 
is alkalmazkodniok kell és lelkiismeretlen meggondolatlan-
sággal nem szabad ezt a szépen induló CBiki idegen forgal-
mat kiirtani. Az idei gyenge nyár eleget megmutatta, hogy 
arra e megyének mennyire szüksége van. 

Felvétel a csíkszeredai nyilvános jogu 
roin. kat. főgimnáziumba  és fi  ne velő be. 

A főgimnázium,  amely remek parktól árnyalva, a 
somlyói ut mentén lekezik, mind szellem-erkölcsi és tenul 
mányi szempontból, mind modern felszerelés  dolgában egyik-
Erdély magas színvonalú középiskoláinak. Tágas háló- éa 
tantermekkel, fürdővel  lelszerelt interuátusában, hol a nagy 
gonddal történő felügyelet  biztosítja az ifjúság  szorgalma», 
pontos és rendes munkáját — a bentlakók aránylag olcsó 
díjért — évi 7000 lej — teljes ellátást élveznek a csalá-
dias nevelésben részesülnek. 

Beiratkozás a tőgimnáziumba augusztus 31-ig. Kíiés-
minták a főgimnáziumban  kaphatók, ki kell tölteni éa 
bélyeggel (8 és 1) ellátni. Beirási s mindennemű egyéb 
dijak, mint a mult tanévben. A tan- és fenntartói  dijakból 
bizonyos hányadot elenged az intézet azon szegénysorsu, 
jó magaviseletű és előmenetelű diákoknak, akik azért az 
osztály értesítővel és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt 
kérésben (az igazgatósághoz intézve) folyamodnak  szept. 
15-ig. 

A javító vizsgák ideje szept. 1—5. Az V. osztályba 
szóló telvételi vizsga szept. 0-án, szerdán reggel *-kor 
kezdődik. Az I. oszt. telvételi vizsgája szept. 1-én, szintén 
8-kor veszi kezdetét. 

A VII. és VIII. oszt. a katonai előképzősök egyen-
ruháját köteles vÍBelni. Az I—VI. osztályok tanulói a nyál 
folyamán  ne csináltassanak uj egyenruhát, mert esetleg 
megváltozik. 

Szept. 15-én ünnepélyes Veni-Sancte, a tanév mej-
nyitása, ltí-án az előadások megkezdése. Ha időközben eltér' 
rendelkezés érkezne idejében közölni fogják. 

Aki bővebb tájékozást akar, forduljon  a tőgimn. é., 
az internátus ignzgatóságához, akár szóban, akár írásban 
mindketten készséggel állanak rendelkezésre. 

CsinoB, értelmes, Bz&molni jól tudó leányt tanuló 
nak felvesz  ifj.  Papp Károly fűszer-  é.i 
cukorkakereskedése, Csíkszereda. 

a-Ik oldal. 

A Katholikus Népszövetség köréből. 
A Népaaövotaég u j naptárai. 

Aa erdélyi kath. magyaraág jól lamerl aa éven-
kint megjelenő gazdag tartalmú éa laléaea kiállítású 
naptárakat. Már késaülnek aa 1940-re aaóló népszövet-
ségi kalendáriumok. Az Idén 80 ezer példányban fog-
ják kiadni, hogy azok la bozaájuthassanak, akik — saj-
nos — még nem tagjai a NépBaövetségnek. A központ 
mindent elkövet, hogy aa uj naptárak — miként eddig 
is — teljesen megfeleljenek  a kívánalmaknak. Ara 
— dacára az általános drágulásnak — a régi, vagyis 
20 lej; a Népszövetség tagjai a tagaági-dl — 20 lej — 
beflaeteae  ellenében Ingyen kapják a naptárt. Tehát 
valóban Igaz az, hogy a Katb. Népaaövetaég az aa 
egyeBÜlet, amely b legolcsóbba kerül: 1.1. nem kerül 
Bemmtbe — mert a tagságl-dlj felében  mindenki meg-
kapja a Jóval értékesebb naptárt. Aa Idei különös-
képpen érdekel majd bennünket, mert felvételekkel  ls 
illusztrálva, részletez» fogja  Ismertetni a városunkban 
és Somlyón leaajlott páratlan sikerű kath. naggyülést. 

Városunk kath. közönsége — hála a Népaaövet-
aég lelkes caoportvezetőlnek — nagy megérléBsel saokta 
felkarolni  a naptárak ügyét B alig van még vidéki 
vároa, amelyben annyira érdeklődnének a naptár iránt, 
mint éppen nálunk, ugy, hogy az évenklnt betoppanó 
naptár már mindnyájunknak nélkülözhetetlen házi 
könyvévé lett. 

A központ köszönete. 
Az Erdélyi Kath. Népszövetség kolozsvári köz-

pontja juliusl üléséből az alábbi kösaöoó Iratot intézte 
a helyi tagozathoz: 

Az Intéző blaottaág aa Idei kath. nagygyűlés le-
folyását  Baámbavóve, jóleső érzéssel állapította m6g 
annak óriási sikerét. Mivel a slktr előmozdítása érde-
kében a CBlksaeredal rendeaő blaottaág nag? körül-
tekintéssel járt el, fogadja  a blzottzág B annak minden 
egyeB tagja hálánk ÓB köszönetünk kifejezését.  Egyben 
tisztelettel kérjük a rendező blzottBág vezetőségét, 
hogy szíveskedjék mindenkinek, aki a nagygyüléa B1-
kerehea Baivea munt ájával hoaaájárnlt, hálás kösaöne-
tüokfet  tolmácsolni. 

A nagygyüléa egy megkapó epizódja. 
Ju'im bó 1-én volt a Kath. Nőszövetség délu'án 

5 órakor tartott közgyűlésén. Tárgysorozat kÖBben dr. 
Hirach Hagóaé, a helyi Kath. Népaaövetség hoSBzn 
időn át vo t áldozatos tevékenységű elnöke, egy anyá-
nak egykori orvosához irt levelét Ismertette. Es B levél 
mélyaégeB tanulságokat rejtő tartalmánál fogva  — mint 
megható epizódok — méltóképpen Illeszkedett bele a 
gyűlésnek a gyermekáldás szentségéről ÓB védelméről 
szóló gondolatkörébe. 

A levél a mult év márciusában kelt. Aa elején 
Írója háláa Bzlvvel mond köszönetet az orvosnak azért, 
Bmit ő vele szemben 25 és fél  évvel fBelőtt  n e m 
t e t t m e g . 

— 1912 októberében — szólt tovább a levél — 
egy flital  asszony arra kérte öjt, hajtson végre rajta 
abortlcldiumot. öa a kérés teljesítését kereken meg-
tagadta. Áldott legyen érte. 

A fum  1913 ban megszületett. Iiten jóságos volt 
hozzám. A gyermek semmi nyomát nem viselte annak, 
hogy az anyja nem azzal a boldogsággal hoaţa a vl-
világra, ami termésaetadta joga minden embernek. 
Mikor már meg volt, pertzj szeretettel neveltem fel, 
atzil a csendes fogadalommal,  bogy ba valami fogya-
tékossága mutatkozna, aat nekem a legnagyobb türe-
lemmel kell viselnem és orvosolnom, meri az az én 
bűnöm. Nam került iá aor. Pajkos volt mint kisgyerek. 
Komisz volt és rosBiul tanult a pubertái korában, de 
a műegyetemen megemberelte magái. Kitüntetéssel 
végzett. Nemsokára 25 éves lesz. 

rekasin kltatt magáért a pir emberből álló énekkar. 
A szent Bírnál buzgón magjelentek a hívek, caak nagy-
szombaton délben fél  12 tői 3 óráig alig voltunk: pár 
asszony, 2 fiu  és 4 leány, mag én. — A három órás 
besaéd után kipakoltam nekik a sat műkre lobbantot-
tam a kczinyÖBBégüket, meghagytam, hogy esg eltolás-
képpen mind maradjon bent, imádioaaák el a Bient-
olvasót. — Silvesen vették a fijyelmeatetéat,  örömest 
imádkoztak, még a leghoBsaabb szentségi énekből há-
rom Ezikasat elénekeltek, ugy bogy háromnegyed óiá" 
töltöttsk el a Sientaég előtt nagy buzgóságban. 

A feltámadást  szertartás este 7 órakor voit. É ;ó 
gyertyával kezűnkben haladtunk az 0 tárleaentaégben 
jelenlevő Ur Jézusunkkal, egyaier a templom kerítésen 
kívül B kétszer belül kerültünk. — Saomoru, a köaaég 
elöljárósága nem gondoskodott arról, hogy a templom 
környékét msgsepertesae, a köaell malomba Jött aze-
karek azemetét ott találtuk. 

HuBvét-vasárnap délelőtt volt a misszió befeje-
zése közös BzentáldozáaBal, mint mindenütt, Igy Itt IR, 
az egyháztanács égő gyertyával a kézben, élő hittel 
a lélekben nyitotta meg aa áldoaáat. A tetrp'omból 
kijövet a cinteremben Páai József  egyháatanáca veze-
tője, a gondnok a hltköaBég nevében köszönte meg a 
mlBBzlót, legnagyobb leánya, még Iskolás, virágcsokor-
ral kedveskedett. Apja még jobb világot élt, de az Idők 
mostoha keae a vagyont elvitte. Dolgoznak rendületlen 
bizalommal B aaorgalommal, van aaép családja, leg-
kedvesebbek az öt hónapoB leánylkrek. A Jó Iiten 
meg is segíti őket, áldja la meg I Aa egyháatanács 
nevében saép kösaöntőt mondott aa egyik tanácsos, 
kl buzgón vezette a Baentolvaaót s mindenki aaent 
Janinak neveal. Nemes lelkületű férd,  kl egyházáért 
kéaa mloden áldoz >tot meghozni. 

A plébánián az Ízletes s tápláló ételek Rózsiké-
nak B aa ozsdolai Balla barátnőjének fáradságos  mun-
káját dicséri. Sokat dolgoatak, szorgos Márták voltak, 
da aaért pontosan magjelentek a beszédeken, Mária-

ként aa egy-Bzükségeat tartva Ezem előtt B a legjobb 
részt válasz", va: lelket megmenti nl. A jó Iitenflzesae 
meg salves készségűket I 

Ebéd után már várt B.hn Jóika barátom ko-
csija, hogy Válaszú ra vigyen a onnan Bonchidán aa 
állomáson útra tegyen Aa örökké figyelmes.  Igaal url 
ember, meglátszik, hogy papi Iskolában nőtt fel,  tanult. 

Útközben hu3véti lelkületű emberek mindenfelé. 
E-thető: feltámadt  Kripz'us, valóban feltámadt,  mily 
bo'dogok lehetnek a Ksndiek, m«rt érzik, bogy lelkük-
ben a bűn halálából feitámadt  Krlsatua s törekszenek 
uj életet kezdeni. 

Majd elgoidolkoatam, hogy ez a Baegény nép 
hogyan tulott évszázadokon át itt élni, küzdeni s ön-
kénytelenül faaembn  jn'ott, hogy a kendi temp'om 
főoltárán  van egy kegy kép, rajta a boldogságos BBÜB 
Mária, aa Isten Anyj>>, kl,mindig gondot viselt gyer-
mekeire, elárvult fidra.  E-dekeB ennek a története 
aokálg nem is tudtak a hívek arról, hogy mekkora 
kincs van birtokukbai. A plébánia könyva örökítette 
meg. „1881 ben ösv. Amlrás Mártonná, ez'iletett H»r-
maih Róaálla s veje Marosán litván a egy kocila négy 
lovas hintóval meglátogatta Kendben lakó, hatzoobérió 
Pap Mihály rokonát Saamosujvárról. Hite hideg tél éa 
hófavás  köaött lndu'tak el, a kéről fogadó  a fürdőnél 
a lovak aa utmentl facutkótól  megijedtek, a hintót 
elragadták, a kocsla a Miroián István kiesett, az öa 
vegy nő kétségbeesetten a gyep őt megragadta, da a 
pajkos négy ló máafél  óráig vitte a kocsit, Nagyhlód 
áján felkiáltott:  Kendi CBodálatos Saűa, segíts a tégy 

csodát hét árva gyermekemért. Felnézett az égre a 
több p»rclg nagy fényben  a aranyoa rámában látta a 
Kendi Mária k'pet véres betűs felirattal,  a mellén: 
.Mol ala X)". Erre mindjárt a négy ló mintha kéaael 
valaki befordította  volna aa orsaágutról aa Iklódl fo-
gadó felé,  a lovak lecsendesedtek, keskeny hldoa át 
bementek a fogadó  hâalg, a vendégek a saerencsétlen 
nőt levették, megfagyott  keae s teste, nemiokára meg-

javult B a klesatt embarek s a ló, Beekér kár nélkli 
Ksndba á<Jöttek. A nő elbeaaélte éa meghagyta gyer 
mekeinek, bogy a Márii képet arany r ámába tefyv^ 
s díszítsék fel,  melyet hálaadiBból többször meglátó 
gatott Tordin lakó Amirás N na klaaaazony. 1881 é 
szeptember 27-én gaadagon földíszítette.  Seázado^oi 
át a kép mellett maradt arany, eaüst ér^m: csillag 
szív, kéz. láb*. Fájda'om eaek már nincsenek ott, v 
lakl elvihntte. Nagy- és Kí»boldogssszony napjára bu 
c ut kért 1881 októberében Temesváry Gergely helybe 
lelkész Fogsmasy Mihály pűapöklól s L'inhárt Ferer,' 
segédpüspöktől, da erre válasz mlndealdeig nem jüt 
Halyén való lenne, ha újból kérnék a a pűspökse ; 
elrendelné a hlvata'os vizsgálatot e tekintetben 1 

Válaszútra érve, Bührn doktor s Hidor plebáno 
barátaim nem engedtek el, hadd töltsek el pihenőbe 
köztük egy napot Kdüknek engedve, húsvét háifóc 
felilaenkettőkor  nagy misét nosdtam a híveknek, előb1 

a papjuk prédikált, ügyesen hivatkozott a mlssalóbs' 
elhangzott Igazságokra. Ette kikísértek kocsival v< 
natra tettek s én hat heti távollét után szerencsésen 
haza érkeztem csendes otthonomba. 

• * 
• 

Kedves Szerkesatö uram, drága Viktor barmom 1 
Eleget mondtam, mindenről beszámoltam hadd lássa, 
merre, hova vlsa aa ember útja, ba egyaaer hazulról 
kimozdul. H» érdemesnek tartja s az olvasók előtt 
érdekesnek gondolja ezt a levelet, tegye kOzé becses 
.2'A ' °*y B 1 emberek olvassák a megismerjék más 

vidéken lakó aorstársalkat, Igy közelebb kerülnek egy-
máshoz s egymást meg Is szeretik. Caak ez teszi 
jobbá a boldogabbá a világot. 

Szeretettel melegen öleli barátja 
Gherla—Saamoiujvár, 1939 áprllla 28-án 

P. Bétby Apollinárisz, 
ofm.  mlssslősatya. 
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gyergyói ţ l ţ t ROVATVEZETŐ: C8IBY LAJOS. 

Qazdasági életünk legnehezebb kér-
dése az értékesítés. 

A gaada élete igen fáradBágos.  Kora reggeltől 
késő estig dolgosnia kell állandóan, B nyári időben 
sokBsor alig van annyi ldaje, hogy rendeBen étkeasen. 
Téli Időben padig állatainak gondonása éa takarmá-
nyoaása köti le, mert Itt Is, ha nem vigyás, haizoora 
hiába asámlt. 

Hát még mennyi gondot okoz a közterhek vise-
lése, a sokféla  korlátozás, amiket tetéz a törvények 
hiányos Ismerése, a mi Demokles kardját állandóan 
feje  fölött  lebegteti. 

Da mindezek felett  nyugodtan napi rendre térne, 
ha gond és fáradságteljes  munkájának méltó gyfimöl-
csét élveahetné. 

Da a dolog ugy áll, hogy aa Igazi hasson mindig 
a mások zsebébe fug  vándorolni, ez pedig aaért van, 
mert az értékesitéa aebogy slnca megszervezve. 

Szánalom nézni, bogy a gvzdák mennyire kínlód-
nak az értékesítéssel. Hi van valamijük eladó, tzzal 
hatekig kell járják a piacot a ba jól utána Bsámitanak, 
aa eladás annyi időt rabol el, annyi költséget okoz, 
hogy a tlssta haBZon oda van. A példák ezreit Borol-
ha'.cám fel.  Da csak néhányat említek fel.  Itt van a 
tej értékesítés. Falnótt egyének napról-napra 3—4 liter 
tejjel fél  napokat töltenek s ha az elveBstegetett muika 
Idő értékét esámltják hamar rájönnek a kárra. 

Valaki behoz a városba 6 liter tejet. Kap érte 
30 lejt. Fii napi napszám 201i j. Hat liter tejért lénye-
gileg kapott 10 lejt. Egy liter teje még 2 lejért aem 
ertékeaüí. Ha tej szüvetktz >t utján értékesítenék, min-
den fáradság  ndlkül otthon 2.50—3 50 .éjért értékesít-
hetnék. Vagy a gasda egy Bzakér gaboaát be visa a 
tárosba EZ ikerével, lovaival eltölt egy napot a be megy 
a boltba B egy szekér gabona árával csak annyit tud 
vásárolni, amit egy szelvétába bele köthet. Nam-e köny-
nyebb volna szövetkezeti uton minden terményt otthon 
értékesíteni. 

Vagy nézzük a közbirtokosságok által eladott 
erdők értékesítését évtizedek óta, Itt nam beszélni csak 
sírni lehet. Miért nem tudják a közbirtokosságok eze-
ket az értékealtéBeket maguk végesül Bsóvetkesetl ala-
pon? Hagy a haszon is leune as övék és ne váodorolna 
minden jövedelem mesBse idegenbe. 

Lahe'.ést illetőleg lehet minden, caak embsrek 
fóieg  pedig férfiak  kellenek a gátra, akik Ízig-vérig 
becsületesek éa önsetlenek. Itt van egy nagy baj ÓB 
nagy hiány. 

De forduljunk  viasza a tekintsünk a fiatalokra,  a 
akiket még a kor nem fertőaött  meg, akik még tudnak 
remélni a atik még tudaak becsületesen dolgoanl, hátha 
ők közgazdaságuk Bsekerét a sárból partra tudják buanl. 

Aa öregek közül ls még akad egy kettő, akik 
megmutatják merre Irányítsák a szekér rúdját, caak 
legyen aki huzz .. 

A BZÖ vetkezeti élet belterjeaebb mlvelésére sz arat-
nám a figyelmeket  felhívni,  mert ezen aa alapon tud-
batunk jó értekesltéal elérni, amire sok fényeB  példát 
mulatnak a müveit nyugati államok. 

Minden értékealtéBheB elaő sorban pénz kell, bogy 
a termények értékének legalább '/« ed réaaét aaonnal 
fiaetni  tudjuk, a fennmaradó  '/«-ed réss akkor egyen-
ntetetnék kl, amikor a Bsövetkeset aa egész ügyet le-
bonyolította éa a végleges elssámolást megcsinálta, es 
az Idő 3—4 hétnél nem lehet hoBBsabb. 

Így a szövetkezet la, a gaada la a károaodáatól 
mentve van, a BzSvetkezet egy tömegben a lehető leg-
magasabb áron Igyekszik értékesíteni a ha osetleg ár-
6BÓB van a vlsbzamaradt '/< ed részből magát pótolja, 
ha áremelkedés van a nagyobb hassnot a gazdáknak a 
viaszatartott 7«-ed részre ráadja. 

A pénat legkönnyebb aaövetkezetl alapon előterem-
teni. Például van két szomszéd község 600 gazdával. 
Alakit egy bltelBaövetkesetet 1—1 réBavény ára 500 lej 
600 részvényestől be jön 300.000 lej, ha e két község 
közblrtokoBBága jegyes még 100—100 ezer réssvényt, 
együtt van 500 ezer lejjel, ezzel már komolyan és 
könnyen mnnkáhos lehet látni. 

Moat már ml nehésBég van ennek megcBinálásá-
ban. Sammi. Caak meg kell eat a néppel komolyan 
értetni, becsületes, példaadó, önzetlen munkával. Sajnos, 
itt Igen-igen nagy bibákat követtek el éppen ások, a 
kikre, mint veaetőkre a nép sorsát bista. Szás ezreket 
vágtak SBebre Ilyen meg olyan munka elmén, a vég-
eredmény jóformán  semmi, a kár asonbau óriási, mert 
a nép hitét elvesatette, amin nem 1B csodálkoshatunk. 
Ezt a bitet kell vlBBsaEziresnl, ez ma első kötelességünk. 

Csináljunk szövetkezeteket hátBÓ gondolat nélkül, 
a közjóért B ne aaért, hogy Itt fizetéses  állásokat teremt 
Bünk, ami által már eleve megbuktassuk. 

Amíg elég tlssta haazoa nincs, a szervezőknek, a 
vezetőknek még fizetésre  aem ssabad gondolnlok, hogy 
még a látssatnak árnyalata ls kerülve legyen, ml sse-
rlnt ml bárminemű önzésből, hasson leséBből cseleked-
tünk. Emelkedett gondolkodás, fáradságot  nem Ismerő 
munka, türnl, szenvedni tudás a közügyeknél, azok a 
tényezók, amelyek eredményes munkára képesíthetnek 
a nép között. Szike  Mihály. 

— Az Erdélyi Mazeum Egyesület 
vándorgyűlése a tudomány ünnepe, f. 
hó 27, 28 és 29 én, Gyergyószentmik-
lóson. 

A kölcsön kenyér. 
Nagy híre volt a faluban  a Márton bá' 

muskotály körtéjének. Finom izben, Ízletes za-
matban egyetlen máa fajta  táraa Bem veteked-
hetett vele. Még preokelt, mikor as ember bele-
harapott a elolvadt a aaájába, mint a lópea méz. 
őrizte ia Márton bá' a körtefáját,  mint a hét-
fejű  sárkány. Nem volt elég, hogy minden éjjel 
a fa  alatt hált, hanem nagyobb biztonság oká-
ért roaazbiril kutyáját ia a fa  törzaéhez kötötte, 
mely a legkisebb neasre dllhöa ugatással felelt. 

Ez a fokozott  érdeklődés nagyon megza-
varta Jóakának a még két legénytáraának a 
számítását, akik már végigdézBmálták a többi 
kertek gyllmöloafáit,  oaak ennek az egynek nem 
juthattak a közelébe; már pedig a jó Irten 
olyan gyümölcsöt nem teremtett a közaégben, 
hogy ők abból a vámot ki ne vegyék. 

Miután azonban a terep veazedelmeanek 
mutatkozott, nagyobb körültekintéaael kellett a 
haditervet kifőzniük.  Kapóra jött Jóakának, 
hogy Márton bá' azegról-végről rokona volt, ami 
alkalmaa ürügyül azolgált arra, hogy gyakrab-
ban tartaon kémazemlét a hadazintéren. Ilyen-
kor mindig módját ejtette annak, hogy titokban 
a kutyának 1—1 kenyér, vagy puliazkadarab-
bal kedveskedjék, amivel elérte azt, hogy félel-
metes kertörzó kezdetleges bizalmába fogadta. 

Bzt az előnyös iamerkedéat haaználta ki 
egy éjjel Jóaka, mikor jó darab csalétekkel 
közvetlen közelébe nyomult a kutyának B a 
kötelét leoldva a fáról,  a hurkot villámgyors 
mozdulattal ugy rá szorította az állat torkára, 
hogy az egy nyikkantáa nélkül omlott le a 
főidre.  Bitkor a kötélnél fogva  felkapta  az 
eleven dögőtt a hátára a lesbenálló társai aegit-
Bégével a nagypatakig cipelte ; ott még néhány 
ütést lemértek a poruljárt állat fűjére  a bedob-
ták egy azakadékba. Az igy szabaddá tett uton 
aztán viBBzaaettenkedtek a kertbe s a fa  alatt 
mély álomba merlllt Márton bá' horkoló mun-
kája mellett megazedték magukat aB áhított 
oaemegével. 

Reggel a gazda elszörnyedve vette éazre 
a kegyetlen pusztítást, melyet drágalátos Körte-
fáján  elkövettek B talán sohasem akadt volna 
rá a gaztetteaakre, ha kutyája siralmas állapot-
ban haza nem vánszorog. Az éjjeli bakter ugyanis 
megleste a rablótársaság „alkalmi" munkáját és 
kiazabaditotta szegény párát a fulasztó  hurok-
ból, aőt csekélyke jutalom ellenében le ia adta 
hüaégeaen az eaetet Márton bá'-nak, aki hama-
rosan galléron ragadta Jóskát: 

— Elloptátok a körtémet, megnyomorítot-
tátok a kutyámat gazemberek, caendórkézre 
edom mindeniket. 

— Nem tudoá egy kicait caendesebbre 
fogni  a hangját, Márton bácai, hogy ne hallják 
az emberek — ágaskodott vissza Jóska. 

— Caendeaebbre-é ? — pattan fel  az öreg 
— ejsze, hogy te akarsz számoltatni. 

— Azt akár ebben a pillanatban is meg 
tehetném. 

— Ha te hal Hogy mondádI 
— Nem én mondom, hanem a társaim, 

hogy tegnapelőtt a Kinda Gyuri kukoricásából 
valaki egy zaák tököt téveaztett máa irányba 
B az a valaki cefetül  haaonlitott kijedhez. 

— Az nem igaz. 
— Jó, jó, én nem vagyok hitetlen ember, 

de akkor ugy-e, hogy a körtelopáa Bem igaz ? 
— De még mennyire igazi 
— No már ugy látom, hogy Márton bácai 

nem elég értelmes ember. Döntsenek hát a 
csendőrök ebben az igazmondó hazugságban. 

Márton bá' aaon vette magát éazre, hogy 
a kaptány, amit a fluk  részére állított feí,  az ő 
lábát ÍB fogja. 

— No, hogy ilyen szépen kérleltél, moBt 
az egyszer megengedek neked, te akasztófa-
bimbó, de ha még egyszer ilyen történik, hátul 
kötöm a Barkadat — viaazakozott nagy bölcsen 
Márton bácsi. 

Abban én ia segíteni fogok  — porolt el 
Jóska szemtelen ábrázattal. Omikron. 

Felhívás a romániai magyar 
műkedvelő zenekarokhoz. 

A esik és háromssékmegyel műkedvelő zenekarok 
tzi'.&sca évi zeneversenyét ez évben november 26-án 
* gyergyÓBzentmikiÓBl Székely FÖldmlveB Fuvóssene-
kar rendezi meg. 

Erre a versenyre a rendeaőség meghiv minden 
romániai magyar mükedvelősenekart. 

Tudnivalók a versenyről: 
1. A versenyen csak mdkedvelő zenekarok vehet-

nek részt. (A versenyző zenekarban hivatásos aenésa 
csak abban az esetben vehet részt, ha aa Illető a zene-
karnak állandó tagja. Ea benevezésnél bejelentendő.) 

2. A BzlnfónikuB  zenekarok egy csoportban, fuvóa 
éa vonóa zenekarok 3 csoportban (első, második és 
kezdő csoport) versenyeztetnek. 

3. A ssifónikus  és fuvóazenekarok  szabadon válasz-
tott nyitánnyal, indulóval, egyveleggel, keringővel, atb. 
szerepethatnek. A játszási Idő 8 percnél több nem lehet. 

4. Vonószenekarok (cigányzenekari ÖBBzeállitás) 2 
hallgató nótát, (esetlog 1 andalgót) 1 lassú és egy gyors-
csárdást keii jatssanak. Mindon nótát csak egyszer aaa-
bad Ismételni, de akkor 1b CBak középtől. (Kötött darab 
Caik ÓB Hiromuékmegyót kivéve nincs.) 

5. Banevezésl dij 20 tagig 15 lej, 20 tagon feiü[ 
10 lej Bsemélyenklnt. Baneveaésldlj a benevezéssel 
egy! dó ben küldendő be. 

6 Benevezéanél megírandó, hány tagu a zenekar, 
(aa eastlegea női tagok számát). Milyen aentkar (fuvóa, 
vonóa, stb) éa hogy melyik caoportban kíván verae-
nyeznl. 

7. Dijak: Serlegek, plakettek, érmek éa oklevelek. 
8. Bírálat alá esnek: ösasjátók, színezés, fegye-

lem, darabválasatás. 
9 A bíráló bizottság határozata megfelebbezhetet-

ien. — Benevezni lehet (és a versenyre vonatkozó 
érdaklődéaekre készséggel válaszol) Molnár Jánoa Gheor-
gheni, Calea Rjg. Ferd. 84., Jud. Ciuc 

Szállásról gondoskodva leaz Zongora, cimbalom, 
harmónium, nagybőgő randalkeaáare áll. 

Minden romániai műkedvelő aenekart szeretettel 
vár a rendezőség. 

Jknig »®» kéa&H. 
Moat kéne Igazán egy kicBlt Bseretnl, 
Most, amikor kezdünk a télbe bemenni. 
Most kellene egy kicsit boldogan élni, 
Mnltat eltemetni, jövőtől nem félni. 
Most, amíg kedves a mámor, aa Illat, 
Amíg a hideg tél fagya  ránk nem virrad. 
Most mikor tán' ez az utolsó lángolás, 
Mielőtt ránk borul ss örök álmodás. 
Moat, amíg veled vagyok, mig Itt vagy velem, 
Mart aatán nekünk csak zusmara terem. 
Most kéne egy klcalt igaaán sseretnl, 
Moat, amikor kezdünk a télbe belemenni. 

Balizei Béliaé. 

H Í R E K . 

— Váltoaázok a római katolikus plébániá-
kon.CseodőrJ inó, városunkból nemrég Maroaváaárhelyre 
áthelyeaett Begédlelkéazt feUőbb  hatóaága a kolozsvári 
gyárvárosi plébániára plébánosnak neveate kl. Csendőr 
Janó — mint vesszük a hírt, marosvásárhelyi híveitől 
a mult vaBárnap délelőtt és kedden Nagyboldogasasony 
napján búcsúzott éa akkor tartotta utolsó Bsentbessé-
dét ls. Hilyébe Székely Ferenc száuzrégeni Begédlel-
kéazt nevezték kl Maroavásárhalyre. 

— Orvosi szaküléB Oyergyóssentmiklóson. 
A romániai klaebbségl orvosok jOlétl szövetsége folyó 
hó 28 án Gyergyóazentmlklóaon aa Erdélyi Muaeum 
Egyesület vándorgyűlése idejében — tudományoB ülést 
tart, melyen megvitatásra kerül as abortus nagy hord-
erejű kérdése. Felkért referens;  Nagy Endre dr. a 
gyergyószentmiklósi szanatórium IgBagató főorvosa.  — 
Felkért hozzászólók: Kovács Margit dr. nőgyógyász, 
Parádl Kálmán dr. belgyógyáss, Prof.  Btelner Pál dr. 
aebéBz, Koleszir László dr. fül-,  orr-, gégegyógyász, 
Asztalos Sándor dr. ügyvéd, a jog-ÓB társadalom tudo-
mány rÓBaéről. — Különben la a referensnek  felkért 
Nagy Endre dr. egy lntervju aorán „as abortus kér-
dése, ss egyhás és aa orvostudomány megvilágításában" 
címmel Igen érdekeB nyilatkoaatot adott rovatveaető 
munkatársunknak, amit a jövő ssámunkban fogunk  le-
köBÖlni. 

— Adomány a gyargyóbékásl Mária király-
né kolostor alapra. Aa elhunyt nagy királyné, Mária 
emlékére Gyergyóbékáson (Cslkmegye) épitsndő kolos-
tor ssámára az adományokat a 11.442. ssámu posta-
iakar ékpénat ári számlára kell beflaetni.  Eddig D. Mo-
cloralta felajánlott  50.000 lejt aa alapra a következő 
távirat kíséretében: Armand Calinescu miniszterelnök 
urnák. Mély megindulással olvastam ast a elhatározást, 
hegy sseretett Uralkodónk édesanyjának, Mária király-
nénak aa emlékére Gyergyóbékáson kolostort emelnek. 
Kérném aa én 50000 lejea bossájáruláBomat Is beiktatni 
aa alap javára, melyet a nagyérdemű kezdeményező 
blsottság rendolkesésére bocsátok. 
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Tennisz. 
Szombaton és vasárnap egész nap versenyek a szé-

kely bajnokságért. Nöi és férti  egyes, vegyes és férfi  páros 
számokban iodulnak Marosvásárhely, ttyergyószentmiklós, 
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárbely, Udvarhely és Csikszereda 
legjobb tenniszezői. 

A győztes város képviselői a .Gróf  Bethlen Adam" 
kupavédfli  lesznek. Ezen hívül minden számban a bárom 
eled helyezett művészi kivitelű, Vámszer Imre iparművész 
által készített emlékérmet kap. 

Ha rosBz idő miatt a versenyek el is hozódnak a 
jövő hétre, az Európában vasárnap rendezendő táncmulat-
ságot teltétlenül megtartjuk. Sajnos, közönségünk egyrésze 
nem ismerte lel eléggé e versenyek társadalmi és sportjelen-
tőségét és közönbösen tér napirendre fölötte. 

A rendezőség. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ugorka-aaoaon. 

Augusztus hónapja a legveszedelmesebb Időszak 
volt vn!am!kor a lapok életében. Ilyenkor, ugorkaéré? 
idején, aa újságíró minden Ügyességét próbára tett! 
az eseménytelen nyári Idő. Sahol a nagyvilágban semmi 
j'jlecióar-bb esemény nem történt s bicony a i*p mag-
t iltűs: sok gondot okoaott a vele fotlalttoBkodókoak. 
Ai Alalmes újságíró aatán ugy segített magán, hogy 
valamelyik ujjából kisaopott valami tengerentúli sson-
íAc'tt, valami hajmeresztő szerencsétlenségot vagy más 
csodabogarat s ta ilyen nyári kacsát útnak ereBatette 
a fásult  olvaBÓ érdeklődésének felébressz  Bére. A kacsa 
aztán elindult a maga hódító ulján B hála aa ollónak, 
vagig vándorolt aa őssaes napi és hetilapokon, amelyek-
nek E?erkeaatől nem voltak elég élelmeaek ahoz, hogy 
saját keadem^nyezö készségűktől hasonló szenzációkat 
klcBzeljeotfk.  Szinte röhögtető volt, ahogy llyeakcr 
augusztus táján útnak Indultak az újságíró kacBák. — 
Az idal augusztus aztán felmentette  az újságírót a 
kacs» Htaláláa lelkiismeret-furdaló  terbeBslge alól. 
Máma ott tériünk, hogy az olvasó ls aslveseo pihen-
tetné idagalt et y-két mulattató nyári kicsáü, ds bizony 
a való ölel elrabolja az Idegek minden pihenőjét. A 
forró  nyár míg forróbb  levegője ugy telítve van fu 
szliit'éggel, bogy minden p?rc meghoahal]» a kirobba-
nást Az újságok caak ujy öntik a szenzációt B a publi-
kum ott tart már, hogy a sok lagató hir köaött Bslnte 
kacsának veszi az olyan megnyugtató híreket, mint 
például teszem fel  a pápa bt ke-kezdeményezése. A 
mai viszonyok között sajnos elég nevetséges kacsának 
in tűnik ea a szerény kezdeményezés, de ez nem 
Őizenteégén írullk. Inkább azon a sok mérgező kacsán, 
amit a jámbor békevilág nyári kacsái helyett télen-
nyáron beadoak nekünk a világ sorsát Iráyitó hatal-
B*k lélekformáló  Intézményei. O yan kacsák ezek, 
amik usm repülnek el nyomtalanul, hanem befészkelik 
magokat zz emberi agyba B ott elvégzik a magúi 
masziagoló munkáját, melynek eredménye aztán a mai 
Eemmib3u nem hi<ő, csak gyilkolásra bnállltott társa-
dalmi világrend. 

— y<igy kitüntetés  érte J)r.  Ábrahám 
Ambrus tusnádi  székely  atyánkfiát.  A Hargitá-
nak ebből  a Itioainy  szegletéből  annyi o egyet akarás 
indult  el világ meghódító  tervekkel  a kiainy szé-
kely  tarisznyában. Sajnos, az óletküzdelem  meg-
viseli, löldhőz  veri sokszor  a vele birkózókat  s 
csak igen kevés jut el a hírnév  kitüntető  magas-
ságába. Éppen ezért  kétszeres  őrömmel  emlékezünk 
meg azon kevesekről,  kik  a Hargita  aljától  az 
országos  eliameréaig vezető uton felverekedték 
magukat.  Dr. Ábrahám Ambrus egvike  azon ke-
veseknek,  kiknek  pályafutása  véges-végig  sok 
örömet okozott  az itthon maradt  székely  testvérek-
nek, kik  ezt a ragyogó  pályafutást  olyan féltő 
gonddal  ügyelték  a távolból.  — Tusnádi  székely 
atyánk&a  most ujabb állomásához  érkezett  ennek 
a dicsőséges  emelkedésnek.  Az .Uj  Magyarság" 
cimü napilap ez év augusztus hó 3 iki  számiban 
olvassuk,  hogy: a vallás-  és közoktatásügyi  mi 
niszter a szegedi  állami polgári  iskolai  tanárképző 
főiskola  igazgatótanácsának  alelnökévé  éa egyúttal 
a tanárképző  igazgatójává  az 1038—39. tanévtől 
kezdődő  ötéves időszak  hátralévő  tartamára  Dr. 
Ábrahám Ambrus főiskolai  rendes,  egyetemi o ny. 
rk.  tanárt nevezte ki.  — Dr. Ábrahám Ambrus 
ezen ujabb sikeréhez  mi is a Csiki  Lapők  olvasói-
nak nevében szivünk egész melegével  kívánunk 
sok szerencsét. 

— Elhelyezték Lasou főügyészt.  Lascu Nl-
cslae t, a calkmegyel törvényszék főttgyéasét,  fölöttes 
hatósága a basziráblal Hstlnba, az ottani két szekciós 
tör vény Baékhez helyezte át főügyészi  minőségben L-.scu 
Nlcolae előléptetésével és ezzal kapcsola'OB távoaásé-
val Cdlkmegye egy mind» tekintetben megértő, nagy 
filkéaaűltaégS,  képze t jogáaat ÍB értékes ku'turembert 
vessit el, kl tla esatendő Itt tartózkodása alatt Baám-
talan tanújelét adta annak, bogy politikai srempontekat 
n<*m Ismerve, minden Idegen befo'yá?tól  mentesen, 
a lehető leghidegebb tárgyilagosával aaolgálta az 
Igaaság Igyét. SaéleBkörű jogi tudáaa tekintélyt tzér-
zett saámára mindenki előtt a puritán lgaaaágaaereteté-
vel mindenki megbecsülését kivívta. Tá?oaását vár-
megyénk egész lakóBsága őszintén sajnálja, mert ennek 
a vármegyének Igazaágűgyét arról a fontos  poaatról, 
amelyet viselt, mindenkor higgadtan és Bok megértés-
Bel tudta l'ányltanl. Városunk társadalma valóban 
órtékea embert vesalt távozásával. 

— Haláloaáa. Udvari Itnréné aaül. Sllló Anna 
folyó  évi augusatns hó 13-án, 62 évea korában elhunyt 
Calkszentlmrén. 

— A hadiözvegyek olvoanltlk nyugdíj -
jogosultságukat újra ferjheamenéa  oaotén. A 
hadügvmlnlaatérlun hadlnyugdlj-osztáiya 1939 évi ju-
ilus 19-én kelt 9779 számú rend letévsl köahlrré tesal, 
hogy 1932 október 10 Iki iegécytégi nyutdij törvény 
21. cikke ez év májú* 22 iki határidővel olyan értel-
mezést nyer, hogy minden hsdlízvegy elvesz i tyugdij-
Jogosu'tságát, ha etán időpont után újból férjhez  mpgy. 
A pénaUgylgaegatÓBágok bedk^góaaltők felhívják  a 
községek figyelmét,  hogy jelentsenek be minden olyan 
házBBBégot, melyet vnbmely hadiözvegy 1939 május 22 
után kötött. Htnyagság esetén nemcsak a hadiözvegy 
felelős  az ezen Időpont ntán falvett  nyugdíj összegért, 
hanem azon tisztviselő la, kl a bejelentést elmulapz 
totta. Az 1932 október 10-1 legénységi nyugdíjtörvény 
15. és 18 clki.e talntén ugy értelmezendő, hogy hadi-
rokkantak feleségei,  kik fenti  dátum után kötőitek 
házasságot, a hadlnyugdljra való jogoBu tBágukat cssk 
azon esetben nyerik el, ha legalább tla eeztendai? 
együtt éltek férjükkel.  Ezután tehát a nyugdíj átírá-
sánál a háaaBBágkötéa Ideje la figyelembe  veeedő a 
ha a háaasRágkötés 1939 május 22 után történt, anyug-
dljátlrásl dare bokát csak aa elfu-yt  hadirokkant tör-
vényes e verme kel szamára kel! elkénzlteti. Aa 1939 
május 22 Ike e'őtt férjhez  ment hadiözvegyek továbbra 
ls élvezik nyugdijaikat, m'g E f-CTI  Időpont előtt meg-
nősült hadirokkantak özvegyeire Bzintén a régi rendel-
kezés — vagyis kút evl együttélés vocatkoxik. 

— Bábaképző tanfolyamok  Maroa-tarto-
mány területén A maros teriomáoyl egéesBÓgügyi 
főfelügyelőség  5486—1939. Bzámu rendeletével köz 
hirró tesal, bogy a tartomány területén az 1939—40. 
évben három bábaképző tanfolyam  fog  működni ée 
padig: a nagysieb?nl nőgyógyászati Intézetben, B ma-
rosvásárhelyi és segesvári állrml kórházakban. Pályé-
aati feltételek  a Hivatalos L p 1937 november 16 iki 
265 számából megtudhatók. A kérvények egyenesen 
a három tanfolyam  közül valamelyik nok az Igazgató-
ságához nyújtandók be. összesan 100 növendék szá-
mára van ösztöndíj, kik CBak falusi  elemek lehetnek 
ÓB a község ajánláBát ls kell catoljâk. A jelentkezők 
korhatára 18—40 év kÖBÖtt vsn. A jelentkezéshez 
azükzégesek a kovetkeső iratok: 1. Állampolgársági 
bizonyltvánv. 2. Kireszt-levél. 3. Születési bUoaylt-
vány. 4 Ujraoltásl blaonvltvácy. 5 líko'&l bizonyít-
vány legalább négy elemiről, 6. Magavls-ílell bizonyít 
vány a községtől. 7. A saülők vagy a f  Tj beleegye-
aéae 8. A saülők, gyám, férj  vngy nagykorú; ág esetén 
a tanu ó nyllatkoaata, bogy cifk  faluhelyen  fog  BZOI-
gálatot teljesíteni a ellenktző esetben megtéríti az 
á'lamnak a taníttatásával felmerült  összes költségoket. 
A felvételi  vizsga 1939 évi aaeptember bó 15 én leBZ 
a megfelelő  tanfolyamon.  A tanfolyam  12 hónapos B 
a belratkoaáBl dij 200 lej. A vizsga caak román nselvü 
ÓB tárgyal: Irés, OIVBBÓB és fogalmazás.  Akik a vliBgát 
sikerrel letették, kötelesek fehérneműt  éa a ezibály-
zttban e'őlrt egyenruhát magukkal vinni. 

— Nagy turiata oaoportok varosunkban 
Az idegenforgalom  Bsámára egyre jobb»n Ismertté váló 
cilki tíjsk mind több c'oporto* kiráodu'ót vonzanak 
Idí. Po yó hó 12 én a Brassói Tu ista E/ylet 24 tagból 
álló klrándu'ó csoportja látogatta mag váro:-U3kat, bogy 
másnap tovább menjen a H.rglta megtekintésire. Va-
sárnap, augusztus 13 án pdl< az Ar̂ di Tirna Egylet 
30 tigból álló cwportja érkezett Ide Mindkét csoport 
ae Erdélyi Kárpát Egyesület Csiki O istályának vendég-
szeretetét élvezte B az egye BU let patai menedék-
házában kapott éjjeli Bzállást. Ae aradibk hétfős  reggel 
meglátogatták a calksomlyól kegytemplomot, majd 
tovább folytatták  ntjukat a legszebb calkl táj, az 
B tyeBkő és Qyllkortó megtekintésére. Mindkét kirán-
duló c-oport tagjai olyan Jól érezték magukat, hogy 
már itt tervbe vették egv kimondottan cslkl vonatko 
aá«u téli éa nyári klrándu'ái megrondezÍBÓt, amikor 
la Cilksaeredí támpontból fogják  a megye altér epeit 
és kiránduló helyeit bejárai. 

— Vlgyáaaunk aa erdei forráaokra.  A vár-
megye területén az utóbbi hónapokban meglehetős 
nagyméretű száj- éB körömfájás  Járvány pusztított aa 
állatállományban. A járvány terjedését ae állategész-
ségügyi közegek legnagyobb erőfeszítése  ls alig tudta 
megakadályozni. Ujabban o'yan jelentések érkeztek, 
hogy a havasi legelőkre kihajtott állatoknak a b"teg 
Bég folytán  eihullatoti beteg testrészeit találták meg 
egyes havasi forrásokban.  A beteg állatok ugyan la 
lváa köaben elhullatták betrg testrészeiket, megfer-
tőzve a vizet ls, amilyből Ittak. Ei a járvány terjedé-
sét még fokoata.  Egyben a megfertóaö'.t  vlz emberek 
számára ls veszedelmessé vált a ezért Jónak látunk e 
helyen figyelmeztetni  minden eidőjáró embert, hogy 
minden erdei forrás  úiét szigorúan vlzsgá:ja meg Ivás 
előtt, nehogy Ilyen beteg állati hulladékok legyenek 
benne ÓB ezáltal Baját magát la megf^rtőizi  az Illető 

— Üroa állások. A Slnger varrógép kereskedéB 
helybeli lerakata pályázatot hirdet az üresedésben 
levő gyergyőszentmlk ÓBl, ditról és kézdlvásfrhelyipéna-
besz:dő flgvnökl  állásokra. Flaetla a beszedett réfz 
letek után 7 százalék, az eladott gép> k u'án pedig 
10 százalék. Aa állások elnyeréséhea 1600 lej óvadék 
letételi valamint egy megbízható kezeB garancialevele 
szükséges. 

— Külön borítékok vannak a repülőposta 
azámára. A helybeli poatahlvatal közhírré teszi, hogy 
minden postahivatalnál éa a bélyegá'nsltó heiyaken ls 
kaphatók különleges borítékok ÓB levélpapírok a repülő-
posta saámára. Eaen borítékok különleges repülőposta-
llleték nélkül hasanálhatók belföldi  forgalomban.  A 
boríték ára levélpapírral együtt 1,50 lej. A boríték 
Bzlne elütő éa Igy oaatályozáa köaben aaonnal feltűnik, 
miáltal megkönnyíti a klválasatásM éa aaosnall szálll-

N e n i l e á l l B r a s a ó l o a , m e n n i I 
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Elsd és egyedüli goz örökhuliámositó 
(Dauer)-gép Csikmegyében. 
A n. ó. hölgyköaönségnek tudomása-a hoaom, 
bogy nagy anyagi áldozattal, sikerült nekem 

esr 1939 tipuau külföldi  gőr örönhullamoaitó gépet öcszemnem. 
Eaael a géppel 3 örökhuliámositó gép áll a 
nagyérdemű hölgyköiönség rendelkeiósére. 

Balves pártfogásukat  kérve: Migitschné (Mimi). 
(M.-Ciuo, Löf f l e r  gyogyaiertárrat aaemben.) 
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— Dr. FEJÉR  ÉUANUEL  FOGORVOS  Csík-
szeredában  fogászati  rendelőjét  áthelyezte  Strada 
Ştefan-cel-Mare  21. szám alá, a törvényszéken 
alul,  Sz.  Cseh István  házába. 3—4 

— Uj turiata-iap jelent meg BraaaObaa. 
Brassó város egyike as oraaág legnagyoab turlata-
zözpomjaiaak B a varos vezetősége ÍB sokat á;doz 
propaganda célokra. Ezen klvüi a városban czámos 
turiata-egyeBŰlet mükedik, melyek mind az idegenTur-
galmi propaganda céljait BZOigálják. A turlstavilag elóít 
t>z utóbbi ldóben meglehetősen ismertté lelt az .Eaciau* 
turista-egyesület hasonló nevű folyóirata,  ameiyet most 
a legnagyobb egyesület, a Brassói Turista Egy>et lap-
jának megjelenese követ. Az ujonnau indu ó havi folyó-
irat .Brassói Turista' elmen jelent meg, mintegy cima-
ben ia megjelölve azon céiját, hogy Brassó vid^íonk 
iamertetésere létesüit. A lap felöleli  a turistaság min-
den ágát a lzléaas kiállításával, válioaatos tartalmával 
minden turista-olvasó Agyaiméi leköti. Es első Bzam 
tartalmából különösen kiemelendő az egyeaü'et 12 avas 
múltja alatt végaett muaka s a brasaúi magyar kdaöc-
ség legkedvesebb kiráadu.óhelyének, a Nagykőbavas 
maneddkháaának történőié. A „Brassói Turista* fe  elós 
saerkesztőjekóai Sidkely Qjza, a jóaavU sporlhiriap 
iró Bztrepel, ki aí egyesület ra&l lapjának, aa .Erdd.yl 
Turlstá'-aak ia az^rkeeztóje von Aa uj magyar turlit* 
folyóirat  elindu.ádát megyénk turistáinak figyuimebe 
ajánljuk B reméljük, hogy a lap to;ábbi szamai aa 
egyeBület nagy nevéhez méltó tartalommal fogják  a 
természetjáró közönséget megörvendeztetni. A „Brassói 
Tdrlatb* eiőfizitesl  ára tagoknak egísa évre 80 lej, 
nem Ugornak 100 lej, egyes Beám ára 10 iej. Sjar-
keszlój g es kiadóhivatal: Braacv, Sir. R;g. Carol 42, 

K i a d ó i Négy szoba, konyha és külön két 
szoba kiadő. Principale Carol-ucca 2. sz. a. 2-2 

Fekete  félfedelü  kocsi,  erdálő  szekér  ós egy pár 
lóra való lószerszám eladó.  Érdeklődni  lehet 
Kalfás  József  vtndóglősnél,  az Ipartestületi 
vendéglőben.  1—9 

Fel té t len megbízható szakácsnő keres-
tet ik, ki az összes házi t eendőke t is 
Végzi. (Vidókre.) Cím a kiadóhivatalban. 2-2 

ELADÓ varrógép, alig használt férfi  téli kabátok 
éB férfi  ruhák. Érdeklődni lehet Rozetti 
(Szentlélek) ut 24. szám alatt, Csikszereda. 

Házaspár keres őnnállóan főzni  tudó mindenest. 
Cím: Popovici Braşov, Calea V.etorioi 65 
Etaj I. ,_s 

E l a d ó 
kifogástalan  állapotban levő 2 ágyas hálószoba, 
cimbalom, kis szalon-garniturd, ssobj-gőzfürd) 
szekrény reumás betegek részére, stb. tárgyak. 

Megtekinthető: délután 1— 4 ig és este 
7—8 óráig a Str. Iosif  (Ziidó templom-uccs) 
2. szám alatt. 
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MODELL KALAPOK 
I á k a l a i ó 

L « t < 9 k 
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Ugyanott kéanűlnok aalndon-
aomü női kalapok aiiőraadfl 

• I árnyig honnáadáaával. Katapak 
•talakltása a legrövidebb Idő alatt. 

Mercurea-Ciuc, 1. 0. Bratlanu (Olnaná-
ilwB)-vooa Uf.  an., a Bőrháa kftaolében. 

M 
M 
X 
M fi 
* 

B W W W ^ É f i l f í É O É O É O É O É O É ^ ^ W W W W W w í 

V i U l U i n M M N t a , l b M m a w 

Könyvkötészeti munkákat 
a logaaebb éa logtartóaabb 
kivltelbon a legjutányoaabb 
á r a k m á l l o t t eaaköaö l a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 




