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A fizetések védelme. 
A legutóbbi minisztertanácson Mihail Ritloa 

prof  szor, közmunkaügyi miniszter ajánlatára 
megállapították a fizetési  ni'niirumot mindazon 
vállalatok részere,melyeknek nincsen kollektív 
szer:M$sUi a munkásaikkal. Ezt az intézkedést 
az egész írunk ásság és az ország egéGz köz-
véleménye mgy elégtétellel fogadta. 

Hison ó intézkedések igazán kivételesek 
a legdemokratikusabb szellemű országokban is. 
Egész Európában osak Angliában léteznek ha-
sonló törvények, de ott is csakrészieges alkal-
mazásban. Más országokban nem ismerik a 
fizetési  minimumnak kormányrendelettel történő 
m-'gáiiapitását. Ez alól még Frunc aország sem 
kivétel, p9dig ott a munkásság védelme igazán 
magas fokon  áll. 

Felesleges lenne most a Nemzeti Újjászü-
letés Frontjának egész szellemét éa a munkáB-
kérdésben fenntartott  álláspontját részletesen 
ismertetni. Az utóbbi két évben olyan termé-
ktiDy volt a mü^öd^e, hogy nincsen egyetlen 
proletár az országban, aki no élvezte volna 
á'disos gyümölcseit. A minisztertanács legutóbbi 
határozata élesen megvilágítja aiokat a kap-
csolatokat, melyeket az állam, a töke éa a 
munka között létesített. Néhányszáz válla'a'nál 
s tnuakaOgyi minisztérium fogja  megállapítani 
a fiietési  feltételeket,  ami azt jelenti, hogy a 
munkások helyzete a legkedvezőbb lesz. A 
munkaadók és munkások közötti kapciolatok 
az állam közbenjárása mellett jogi érvényt éB 
pontosan körvonalazott gazdasági irányvonalat 
nyomok. A visszaélések teljesen megszűnnek 
és azok, akik azt hitték, hogy tetszésük sze-
rint fogják  kihasználni a munkaorökst éB tet-
szésük szerint fogják  megállapítani a díjazáso-
kat, keserűen csalódnak. 

Az ország most a valóságban is demokrata 
tzellemü, nemcsak hangzatos szavakban nyil-
vánul m?g demokráciája. — Amikor őfelsége 
II. C*rol király kijelentette, hogy legfőbb  gon-
doskodása a rcuakásvilág védelmében fog  össz-
pontorutni, kijeltntéBei részletes programot je-
lzettek az állam és a nemzet ujászervezé 

vonatkozóan. A munkásság egyetlen 
kormány alatt sem volt ilyen nagy számban 
képviselve a parlamentben, mint moat. Egyet-
len kormány alatt sem szenteltek ilyen nagy 
fi  -yenmet a fizetések  védelmének. Igazán el 
it-h t no id:»ni, bogy az óhajok tetté váltak 
Öv-ac-ge védnöksége alatt. 

Marinescu tábornok közrendészeti 
miniszter rendelete. 

Az idegenek ellenőrzésével kapcsolatban 
M&rinescu tábornok, közrendészeti miniszter 
aláírásával fontos  rendelet jelent meg a hiva 
talos lapban. A rendelet értelmiben az előirt 
kérvényeket az érdekelt személyeknek sre 
méiyraeD, törvényes képviselőik utján lehet 
á'adni, v*gy postán kell beküldeni az iktató 
hivatalba. Amennyiben más személy jelentke-
zik a kérvénnyel, azt megsemmisítik ea az.illetó 
kijárót feketelistára  írják, melyet kifüggeszte-
nek a hivatalokban a következő felírással: 
„Azok listája, akik idegeneilenörző hivatalok-
ban kijárással foglalkoznak". 

A rendelet különleges intézkedéseket tar-
talmaz azokra vonatkozóan, akik foglalkozást 
űznek az országban. 

Minden külföldi  alattvaló, aki vízummal 
ellátott érvényes útlevéllel érkezik az országb 
harminc napon belől a határ átlépése napjától 
számított 30 naooa tartózkodási idő engedélye-
zéséért folyamodhat  a tartózkodási helynek 
magfelelő  rendőrhatóságnál. Az árja eredetű 
utasok ezenkívül egy hónapi maghosszabbítást 

kaphatnak. Esen felül  tarló mindennemű tar 
tózkodásra engedélyt osupán az államrendőr-
ség vezérigazgatósága adhat. 

Márton Áron püspök levele. 
Amint mult Bzámuukban jelentettük, októ-

ber 28-án Gsikszentdomokosou eltemettük Már-
ton Agoatonnét, Mártó,: Aron gyulafehérvári 
püspök édesanyját. 

Leközöljük ebből ez alkalomból a püspök-
nek levelét, amelyben édesanyja temetése iránt 
intézkedik. A levél a caa'á^hoz szól. Annak 
hangja, iránymutatása azoabau mindnyájunké. 
Az egéez székelyaégé. Tanuljunk belőle min-
den körülmények között magunkhoz, hagyo-
mányainkhoz hűnek maradó nemes egyszerű-
séget. 

a Azt akartam, hogy édesanyám temetése 
egyszerű éa mindenben az egyház rendelke-
zéseinek megfelelő  legyen. Egyszerű székely 
asszony volt, egész élet^beu hajnaltól késő 
estig dolgozott, nélkü'özött, sggodott család-
jáért. Amikor a munkában kifáradva,  pihenőre 
tért, akkor is gyermekeiért imádkozott. Életé-
ben aem különbözőit a többi székely édes-
anyától semmiban, nem akar különbözni halálá-
ban sem. Eíért ugy temetjük, ahogy az egy-
ház előírja és ahogy őseink halottaikat száza-
dok óta temetik. Megtiltottam családomnak, 
hogy tort rondezden, mert a halott lelke üdvét 
nem azzal szolgáljuk, hogy tort üíünk, hanem 
azzal, hogy szent hitünk szellemében alamizs-
nát adunk és az elhunyt Joiki üdvéért imád-
kozunk. Azért azt, amit családom erre szánt, 
természetben fogjuk  kiosztani a szegények 
között. A magam részéről pedig felajánlok  tíz-
ezer lejt, hogy azt a plébános az egyháztanács 
és az iskolaszék meghallgatásával a legszegé-
nyebb intézményünk, a katolikus iskola céljaira 
fordítsa.  Ezenkívül gondoskodom megfelelő 
alapítványról, hogy szeretett jó édesanyám 
lelki üdvéért évente kétszer, Szent Juliánná 
napján és halálának évfordulóján  iiberás miBe 
mondassék. Nemes lelkét a jó Istea oltalmába 
ajánlom, mert nagy szeretetét, sok gondját, 
nélkülözését éa fáradságát,  amit páratlan jó-
sággal érettünk tett földi  életében, máskép 
nem tudjuk meghálálni. Hálásan kŐBZönöm 
mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak éa 
köszönetet monduuk mindazoknak, akik a vég-
iisztességadáson megjelentek, hogy felejthetet-
len édesanyám lelkiüdvéért velem együtti imád-
kozzanak." 

A Magyar Népközösség. 
A vabozás közismert. A romániai magyarság a 

Magyar pártban elte a maga po ltlkai, nemzeti küldői-
met mindaddig, amíg megváltott az ország belső 
rendje. Fölsőbb parancsra megszűntek a politikai pár-
tos. Föloszlattak minden pártot. Igy a Magytr Pártot 
ls. íz ftz  ujabb keret, melyet a romániai magy»r nem-
zeti kisebb égnek engtdélyesttk a Romániai Magyar 
NépitÖÍősség. Es az a szeiv, ameiyben a magyar 
kisebbségnek tovább kell vinni életét. 

Egy pilanatig sem voit vitás, hegy a românişi 
magyarságnak a Magyar Ntpközöeség Bzcrvezeteb? 
meg kell kapaszkodni. Aa adottságokat el kell fogadni 
ÓB a mu tbell hibákon tanulva, a magyar életet minél 
eredményesebben kell tovább szolgálni. Ez alól a munka 
alól senki sem vonhatja ki magát, Éppsn olyan Bsabály 
marad a kötelező egy Bég kívánalma mint eddig volt 

Cslkvármegye magyaraág* meg 1B értette BS Idők 
szavát. A Magyar Népklisösaég gondolatát a ssó leg-
szorosabb értelmében vallja ós annak hüségea támo-
gatója. Fölül emelkedve minden ssemólyes természetű 
részleten, caak aa elvégsendő munka nagyságát láija 
BBam előtt. Ea a munka a romániai magyar nép élet-
érdekének Bsolgálata, a minél tökéletesebben megépí-
tett magyar népközösségi gondolat alapjain. Mi támo-
gatjuk ennek a célnak elérésében a magyart ág veze-
tőit. Edd gt muakájuk aat mutatja, hogy tlssta szán-
dokkal, er .'dményeléggel Irányítják a romániai magyar 
nép kttsdslvét és izámot tarthatnak é nép blaaimára. 

Az állampolgársági  jegyzékbe  v» 16 
beiráet utólagosan  1940 január 31-ig 
lobot kérni. 

Az 1924 évi állampolgársági összelráBok alkal-
mával so£an kimaradtak a névjegyzékekből. Ciak itt 
Caikvirmsgyében ls sok aaáz .kra tehető azoknak a 
száma, akik euratt a mulasztás miatt nem voltak ro-
mán állampolgárok ÓB igy a hlvataloa élet minden 
vonatkozásaban akadályozva voltak, A Magyar Nép-
kózíseóg munkájáiak BB uredménye, bogy most elren-
deiődl's mindazoknak a Borsa, ckl* annak Idején ki-
maradiak az álampolgársági névjegyzékből A Magyar 
N>pkeaö3Bég kÖBberji'á^éra 1939 jullua 27-én módo-
sították a regi állampolgársági törvényt. Ea a módo-
<íltá? 3 hónapi időt engedélyezett utólagos felvételük-
nek k6rs.m9sósén mindazoknak, akik annak idején 
kimaradtak az állampolgársági jegyzékből. Ez a ter-
minus október 27-én lejárt. Miután időközben ugy 
magánul: a törvénynek a saövegn, mint a közben ki-
adott miniszteri körlevelek szövege, miatt olyan nehéa-
sígek támadtak, amelyek ismét számos jogosultat 
fosztottak  meg az utólagos bejegyzés lehetőségétől, 
Így a Magyar NépkOzöaségnek újra a kormánybos kel-
let fordulni  iz állampolgárságok rendezésének kérdé-
siben. 

A Hivatalos Lap 1939 okt. 20. 232-1 ssámában 
megjelent iörvéaymódoiltás ennek a közbelépésnek 
eredménye. Eanek legfontosabb  Intézkedése, hogy mlod-
z.k, akik különböző okokból nem teljesítették Idejé-

ben az 1924 fsbr.  24 1 állampo'gársági törvény elő-
írásait, 1940 február  l-!g kérhetik as állampolgársági 
névjegyzékbe való felvételüket. 

A határidőt tehát ismét meghosszabbították. A 
törvény ujabb módociiása sok tekintetben ujabb kony-
nyit Beket is engedélyez. Ezért ismételten figyelmez-
tetjük az érdekelteket, hogy 1940 február  1 lg okve-
tetlenül kérjek utólagOB felvételüket  sz állampolgársági 
névjegysékekbe az illetékes községi elöljáróságok utján. 
Mlndön részletesebb fehllágoMtásBal  Bzolgál a Magyar 
Nepk&zösság csikvármegyel központi Irodája. (Refor-
mátus templom udvarában.) 

A magyarság  vezetőinek  tárgya-
lásai a kormánnyal. 

A m?gyars4g vüztíől az elmnlt hét fo'yBmán 
tovább fo'ytntíyk  R t ormány fér  fi  akkui mír előbb meg-
kezdőit tárgyalásaikat. A Bzeptamber 21 én beadott 
memorandum anyagán kívül megbeszélés tárgyát ké-
pezték az szóta bekövetkezett magyar vonatkozású 
( Scményf  ^ is. A több napos Bukaresti tartózkodás 
alatt BÍrffy  Miklós uenátor, a Népközöaség elnöke, 
dr. S<á3z Pál szenátor, dr. Bartha Ijnác és dr. Soós 
I itváu országgyűlési képviselők, kihallgatáson jelentek 
m?g Argetola&u miniszterelnöknél, Dragomir kisebbségi 

Qiurascu frontmlnl?  zűrnél. Bácffy  Miklós fzenklvül 
hosszabb mcgbeizjlést folytatott  I^mandi igazságügy-
mlnlsa-TM), majd dr. 8:ész PJI'BI együttesen felke-
resték Gafencu  külBgyminisztert IB. 

A kormány  képviselete  a legfőbb 
gazdasági  tanácsban. 

JJIPL teltük, h"gy dr. Szása Pált, mint az.Erdólyl 
Magyar Gazdasági Egylet elnökét a napokban as or-
szág legfőbb  gü*d ibágl t <n^c?áaak tagjává nevezték kl. 
HUJZ éves kisebbségi éieilinkbon első eset, hogy az 
a'.lam a gazdasági életét irányító legfőbb  gazdeaágl 
blzoitssgbsn megyar emb^r 1B helyet foglal.  Dr. Szása 
Pá1 ron ő t uj minőségiben megkezdőn* népünk gaz-
dasági {rdakelt k>'pvljelő muaháját, udvariassági lá'o-
ga'.ást tett C. Aegele^cunái, a Tanács helyettea elnö-
kénél B a bizottság tagjainál. 

Mult hét. 
— Az elmúlt hétnek számos kimagasló 

eseménye volt. Egyik ilyen várva-várt esemény 
volt Molotov orosz kü ügyi népbiztosnak a 
szövetséges tanácsállamok és a nemzetiségek 
parlamentjének közös ülésén elmondott kül-
politikai beszámolója. Október hó 31-én mon-
dotta el Molotov ezt a beszédet. 

Elsősorban ismertette a Szovjet éa Német-
ország viszonyában beállott változást. A tObb 
európai állam részéről mesterségesen szitott 
ellenségeskedés a két ország kOzOtt most meg-
szűntnek tekinthető — mondotta Molotov. A 
német—lengyel háborúról szólva megállapította, 
hogy az a lengyel államvezetés csődjét jelen-
tette, Megállapította, hogy mindezideig nem 
derült ki, hogy miből állott a Lengyelország-
nak adott angol—francia  biztosíték. Molotov 
leszögezte, hogy Szovjetoroazország a jövőben 
ÍB a semlegesség politikáját követi. A nyugati 
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demokráciák felé  hangoztatta, hogy bün egy 
olyan háború, amelyet egy eszmének, ebben 
az esetben a hitlerizmusnak a megsemmisítő 
eére indítanak. Bnnek a háborúnak sem az a 
célja, amit bevallanak. Nem a demokrácia baj-
vívása ez a háború. A Németország ellen viselt 
háborút pusitán a gyarmatbirtokos nagyhatal-
mak vívják. A mai háború igazi oka — jelen-
tette ki Molotov — a német gyarmatkövetelé-
sektAI való félelem.  Bejelentette a Szovjet-
köztársaságnak a Lengyelország felosztásával 
történt gyarapodását, 176 négyzetkilóméterrel 
éd 13 millió lakóssal. A vörös hadsereg vesz-
tesége 737 halott és 1862 sebesült. A szovjet-
török szerződés meghiúsulásáról ast mondotta 
a külügyi népbiztos, hogy a török kormány 
helyesebbnek látta sorsát a háborúban részt-
vevő európai hatalmak csoportjához kötni. 

Az emerikai szenátusnak a fegyverkiviteli 
tilalmat megszüntető határozatáról szólva a 
népbiztos azt az aggodalmát hangoztatta, hogy 
az az európai háború kiéleződését és további 
kiterjedését idézheti elő. 

— A mult hétnek másik kimagasló eBe-
menye az olasz .őrségváltás*. Az a nagysza-
bású változás, amellyel Mussolini as egész 
kormányát átcserélte. 

— Darányi Kálmin, Magyarország volt 
miniszterelnöke, a magyar képviselőház elnöke 
63 éves korában hirtelen meghalt. Az elbuoyt 
magyar államférfi  háború előtt Fogaraeon volt 
főszolgabíró. 

— As angol jelentések ugy tudják, hogy 
a nyugati fronton  80 német hadosztály várja 
a támadási parancsot. As olasz sajtó viszont 
olyan értesüléseket közöl, hogy a németek a 
tulajdonképpeni nagy támadásukat a tavaszra 
tervezik. 

— A német hivatalos sajtóiroda megálla-
pítja, hogy a francia  hadijelentések sok ellent-
mondást tartalmaznak. Biek a hamis híradások 
a címet csapatok által a franciákra  mért 
capá-okat akarják burkolni. A francia  had-
vezetőség 2—5 ezer főre  becsüli az október 
16 és 17-i német veszteséget. Ezzel szemben 
a legfőbb  német hadvezetőség megállapítja, 
bogy a német haderő a nyugati arcvonalon az 
eileos 'geskedéBek megindulása óta összesen 
196 hilottat, 356 sebesültet, 114 eltüntet és 
11 repülőgépet veezitett. 

Zsögüdi szüreti mulatság. 
Z ngöd fUaletfn  «vek óta Ilyen ld« tájt szüreti 

mu'auagot rendea. Feayógeljakkal dissltlk a tánctér-
t-iaut, Biő őfilrtöket  aggatnak a ítn) ók ostorukra. 
P t ogó muzsika hangjai mellett, Jókedvű .csőealányok 
e; -egér.) ! V , dobpergés közepette ntánoasák aa Igaal 
;>Lr:U h <nţu'atct a mállót kosárbál Ismerő tájoo. 
Ez muatoágát október hó 29-én renieate meg a 
fi"  . '.ri? hagyományos kerettk kösött, de nj fellemeró-
B -I ÉS u) célok jegyében. 

Ziöiedön hónapokkal esel óit gazdakör alakult. 
A munlá N;gy Imre festőművész  indította be. A gazda 
} i.:r £-ke Salló Dénes lett. Alakulás során munka-
cih?z ju'.o'.t mtnden becsületesen dolgozni akaró am-

b-r A fó  cMki/üséa es: meg kell sservesol a gazda-
;:r;-.d íni'.t. Érdekvédelembe tömöríteni. Gaidaüágl 
y piket keli beszerezni ós a kétes értékű hagyomá-
nyú cn airpn'ó mezőgazdaságot a], egészséges, a fö  d 
eijre jobban szélesedő tudományával lépést tsrtó ala-
potir» leli fektetni.  C'ak igy lehet jól megérdemelt 
B gjcbb ía fehérebb  kenyeret biztosítani a ssékely 
ga-dinak a ezen keresstül a többi társadalmi osz-
tagoknak. 

A célok megvalósításához azonban anyagi atz-
kca'ik kellenek. A gépekot pánsért adják. Emel kap-
csolatosan született meg as egészeiges gondolat: a 
Eíórakoaást, a mutatást is a közös érdekek szolgála-
tiba kell állítani. A határozatot tett követte. N»gy 
Iure, as európai hlrÜ festőművész  napokon ke reszt Dl 
Hgaladgáit, dolgozott as Ugy érdekébe*. Balló Dános 
elnökkel az élea flatol  emberekMl áll* renden! b'zott-
ságot aa*rveaett. B a közös célért lelkesen dolgosé 
enperi ktresztűl vitte, hogy e belépti dijakon kereaztül 
mi_dţn elfogyasztott  uUtotn , pohár bor, tészta vagy 
egyéb a hónapokkal eaelótt besaeraett, de részben 
még kiegyenlítésre váró vetőgép alapot növelje. A dol-
gokat órai éa fontosságukat  mecértók ssámára mun-
iára serkentő kép volt, amikor Nagy Imrét apró pénz-
tár! ügyekkel látta bíbelődni aa ember, mlg Balló 
D jnes. Kancaag Ferenc, Uj. Bartha Gyula ée mások 
fáradhatatlan  lelkesedéssel saolgálták kl a klaöaeéget. 

Éjfélkor  Salió Dines elaik keresetlen saavakkal 
kösaönte meg a réaztveviknek a támogatást a Gazda-
kör nevében. Endméayss volt na a támogatás. S a 

keademinyrziBt minden községnek követnie kell. Esők-
ben a nehés idókben fel  kell ébresstenl sz együvé-
tartesás és egymásrautaltság óráé sót. öiisc fogással 
nagy, kivihetetlennek 'átssó dolgokat lehat megoldási 
Gaadatáraadalmunk megaserveaése, mezógazdaságunk 
ÓB állatlenyéestésüuk uj, egéBsséges alapokra fektetése 
kétségtelenül a legnagyobb feladat.  Tan minden esen 
mullk. Mindent a eól keresatBIvttele érdekébe kell 
áilltanl. Öisstjöveteleink, ssórakoaésalak és mulatsá-
gainkat egyarant. Z rögöd utat muatott. A példát min-
den kPaiégnek követnie kell, mert olyan helysstba 
vagyuak, amikor minden banlt egyre égetőbb célkitű-
zések szolgálatába kell álilanl. 

„Vissza. Ismeretlen dicMmártonoD!" 
Kuiönboió panaszok alapján a kormány több 

alkalommal leasegeste, hogy púatal clmaéBekkel kap-
csolatosan csak helység, ucca és vármegye neveket 
kell aa állam hivatalos nyelvén, románul Írni. Ilyen 
irányban soreaatoa rendeikeséaeket adtak ki. Bnnek 
dacara mindég akadnak postai alkalmazottak, kik a 
magyar neuzHlségü állampo'gárok zaebéra önálló, ren-
geteg kárt okozó .vállalkozásokat" hajlanak végre. 
Példát IB közlünk. 

Pittner Árpád dr. helybeli Ügyvéd Dr. Gyárfás 
Eiemérnok a következő Bzosierlatl címzéssel levelet 
küdítt: .Méltóságos Dr. Gyárfás  E.emér Baenátor ur-
nák, DxioaanmarUn*. Pittner dr. Idestova 15 esstendő 
óta áll sssrves levelezésben Gyárfás  dr. Bsenátorral. 
Leveleit eddig is Bzotzerlnt Igy címezte s mindig ren-
daltstésl helyükre ju>o;tak. Ei alkalommal la elment 
a levél Dicsóssentmarionlg. AB ottani posta egyik al-
kalmasottja azonban alkalmasnak tartotta külön .intéz-
kedést* foganatosítani.  Fekete ceruzával áthúzta aa 
egéss elmsást éa ráírta: „Rítus. Ne cuaoscnt in D.clo-
sanmartin". Magyarul: „Viasza, ismeretien Diclőszent-
mártonoal* A levél ftudasa  után negyednapra ismét 
Pittner dr. aszta ára került, ahonnan eilsdu.t. Csupán 
annyi történt, hogy a ráragasztott bélyeg megsemmisült 
s egy kölelsssegteijesiies érdekében fizetett  élveié 
postai alkalmason, noha tudja, hogy a bélyeg felra-
gasztása tulajdonképpen BzerzödéBes viszonyt jelent a 
posta ós a feladó  között, miszerint a lehelé iegrövl 
debb Idő alatt a boritokon meghatározott c.mr* kall 
továbbítani a kUldamenyt — saórakoaott. 

Mert — mindenki tndja eat— még sem lehet aat 
á ldani, hogy Gyárfás  E emer dr. szenátor aliatdo lak-
helyén Dicaóssantmártonon annyira ismeretlen, hogy a 
postaklhordó, minden nehésseg néikttl ne lalá ná meg. 
Mis lappang a dolog mögött. A posta fekete  ccrnsaa 
akalmacoltja n-m ismert a blvaiásá*. Meg most sem 
tudja, hogy ól levelek becsületes óa sürgős to\ ábbliá-
Sára alkaimasta és ezért fisali  a posta. Nam asen kap 
javadaimaaást, bogy munkitöab«u politikai neseteit 
„rögzítse* klkézbeílteare váró, dijuabásfcierüfcn  fel-
bélyegzett levelek drága borítékj le. 

HUrgŐBBn ki kall oktatni ezt a tisztviselőt. Pittner 
dr. kéaaen Uri ja a b:z ínyltékot. Eivégre sa ország 
poililkájat aa arra hivatott leltiőa unyezők iiioyiqit 
ea aemml körülmények köaött aem a diCcősaentmár oai, 
vagy máa „külön véleményen" álló postai, esetleg 
máa aikalnuaottak aaabják meg a magyar, vegy máa 
nems^Uaégak nyelvhaaanMatát. 

Egy uj énekeskönyvröl. 
A napokban egy könyvet hozott a kolozsvári poita. 

X  borítékon c«ak annyi áll: Eaekw könyv. Saép kerin-
góaó botlik éa nagy piros pontok. Nom is kellelt volna 
feürnl,  hogy ml jól rejteget a könyvtábla, mert van 
rajta egy beasódes klp. N̂ m la annvlra besaédea, mini 
énekes. A kép cmttogó vidámság: Közép» egy jóked-
vében sséttáru.t pitypangvirág bókol. Valósággal olvad 
el a gyönyörűségtől, amelyben kél ssőtteB apróság: 
Cudonás Jóska s Messskaláca Juliska és egy csattogó 
berzenkedő meaem d *r fdröaalzell  daloa eggyttttesükkel. 

Kinyitom a könyvet: Elemllskolal énekeskönyv as 
I—VII. osztályok ssámára. 

Hirtelen átfut  a agyamon egy kérdőjel villáma: 
mikor és egyáltalán láttam-e én ilyenfels  tankönyvel ? 
Nem emlékesem. Da, aat Üssem, hogy ükapám sem 
énekelt efele  könyvből. Az első lecke már koltatanu!áB. 
Magam 1« látom domls'a eaemeia koromba hasonló 
dolgot M. snámolégepnek aavaatük aat a sirtt drőto-
aatot, amelyiken nagy golyóbisok pezderkedtek össse-
vlsaaaaágban.. (Nyitván két hiba is eaett. Ai első 
nyilvánvaló. A másod k: hogyha a favág'gép  fá"ág. 
akkor a >zánológtp mlcdaa blzonyaárgal saámoi... Errő 
a meddő remóayk^ddaró', milyen n«haaen győzött mrg 
Krlstó Djmokos uram bátvám I) Hit ezek a go'-yóbiaok 
tá'nak csengő hanggá a Csidmáa Jáskák ée Méseska-
iaes Juüakák keservesen elhusott száján. 

A mai iskola, ngy látszik a sok-sok ösatönhangot 
akarja a jt kedvű tanulás ssolgálatába állítani. Kétszáz 
dal fog  aengenl sok eaor ssüst csengőn. A .Mxnnybő! 
aa angya,' mellett lesa moldvai caáagó dal la. M«gi>aó 
lai a .karesfalvl  hlrea vái", a „Ciomafalvl  halastó" ts 
esekntk aok daltastvárkéje. B.'zser, ml annakidején 
Gslksseathogyhlvjáken .Pesten Jártuk Iskolába" a tér 
dig gáso tank a réacáha, ahelyett, hogy a aaigödl híres 
Psffmtéról  danoltunk volna... 

A ssebbnél ssebbb ssékely és magyar voaatlosásn 
rajsok, melyek bőven tarkítják a könyvet, főként  a két 
H mmel-rajs, sok csillogó saemat fog  tágonmeresntenl. 

Így moBt már reméljük, hogy apróságaink vlg 
kedvvel fognak  ének» kelni aaaaa ötaaál .«Brgöaydrót* 
a rajta kuporgó dalaadárkákkal enlnl caeagéaü nótá-
kat fog  saalíltani a gyermekek Uráhoa. 

A köayvet Domokos Pál Pitar áülletta issae. 
Ss-a-L 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Személyi hir. Dr. Simlió György sbcl'.hiij 

Bient Vincze Szanatórium (Dr. H rsch szaca'or umj 
seb^ss főorvosa  katonai gyakorlatról hazaérkezett 
rendeléseit megkeidte. 

— Házasság. Berbán Gyn'a pinsBgvl tlsitvia. 
fo'yó  évi november bó 4-én tartotta esküvőjét Hiij 
RóHlkával, Csíkszeredában. 

— Uj föállatorvos.  A nemzetgordaségl mloi-j-
tér'um Bzabó Géza marosujvári járád állatorvost vár-
megyénk «állatorvosává nevezte kl. 

— A HATÓSÁGOK  UJ  MUNKAIDEJE.  Nov 
t-i6l  1940 május 1 ig a hatóságok munkaideje 
kőzetkelő:  Hétfőn  éi az ünnepeket Jcdveíő napo 
kon 15—20 óra kőzött,  keid  éa péo ieken 8—13 JQ 
éi 1630—1930; oiűtőrtőkön  ét szombaton 830-
13.30 kőzött. 

— A sainészak buosueiöadásal A Jidy Ki 
ro'y BBlntársuiata aa előadisok bef"j  ázáséként báró 
tusBuelőadást tart vasárnep éa ped'g va<árnip dé'ui a 
8 órakor sslnrn hoiza i , K b nefelcjcb"  clmü opr r 
tel, délután 6 órai kezdettel a „Zi'mberi-Z omboH --z p 
aSFZODy" clmü opsrettet ÓB este 9 órator sz d -t 
zon egyik legnagyobb újdonságát a „M>gU sz^p 
é'et' c'mü operettet mu a'ják be Ess^l azután a 
nészek bsf  jaz'k a cUasered.l sz zont óa b-átfö  ó. 
kízdődő'eg novembar 6 tói Csiksz<*pvl«eo jéHaanil-
ahol bét napot töltenek. Iinen Karcifalvára  men". 
msjd G.crgy^fz  iDtmUióst keresik ful,  ahonnac á-r 
du'nsk egy pár előadásra Szárhegvre. A »í>n*.z 
elsőrerdü mü^SBetot adnak. Megérd smllk a kiizön^ -í 
támogatását. Kérjük is kőcönségünkbt, bogy fogudja 
Bzlveaen a magyar szónak éa színpadnak munkáéit 
ott, ahol eljárnak. 

— ítéletidő pusztította el a Tusnidfürd ' 
környező erdőségeket. A mult vasárnap, ok'.ÓL 
29-ről 30 ra virradó *jH, to-z< mas erejű azólvlh r 
pueatltoti v?glg Ta^rádfllrdón.  A vihar kü öoösen n-̂ gy 
károkat okozott a fürdőt  környékr-ső véderdőiek oinő 
aitett gyönyörű fenyvesekben.  Sok száz boldaţl t r.: 
leten körülbelül negyvenezer köbmét-T f»><n  'anyls^g 
döntött ie ez a Bzolatlau erejű vihar, amily va^rn-p 
este 11 órátó! egészen reggelig t^pte, gyókerda ő1 c-a 
v.rta kl és döntötte le as évsstaados fenyő  testek-' 
A fü  dő területén kerass'.ül vesetó műutat ce 
hossz -bao e zárta a ledöntött fik  torU'za. A vihar td 
vsorltotta éa a lezuhanó fak  tönkretették a 8Í-S. 
kercsztbányal vanüsem traktorát. Fdlöp Márton és tr.r* -
felesik1  DEBALIÁSO'F ssekereit I» éppen eaea^z u sz.i^-
szoo érte  utói a vihar és Isteni csodával határos o.:-
doo szabadultak csak ki, ebből a pn ztuláaból. — A 
P.uiini vl ába 12 emb rt atorltett be a vih«r, 
aa egésa ^istakát a legnagyobb raVegéében ImAdkoztbk 
v# ;lg. A Boka vilin bá»m*'St«>r.>t szorong uou halj z-i>. 
bői András Bácdor ÓB Nagy Bírdor életük vesz^Iyef-
1-itÉeévei m-inteiték ki A fürdő  belső tarü'a'.dii pvt-
n>k uyiivácitou 15 bod t rü et-rt valóaágx*! lekaizá'i. 
a vihtr. A r^.l or zVgnt m ntén mlntsgy 85 hold c-rdő 
d'ntött ki toittM-wr. Az O t balpartján mintegy 2ö 
eaer köbm^t -r ft  fekszik.  Vaonak ba'y^k, tculv '. 
ní-.gy terű eten egé»sen 'oberetvá't, máa íelysa fo  :o 
b*u taroU le a tlior. E w baeoné t-rejü vih-r ci.i 
1915 évi november 17—19. n pi io pu *«ivoit a C>< 
táayo?—Ui.ö.'gyeben. amikor SÍM ezer n.' fat  dii<í' 
le a »Har. A mostani vih<r az O t vS gyih-r. min v 
40 i>iar köbméter fat  dön.ött Ie. At O i jobb p*r jái: 
a Tusaid kösség köablrtokcsiág erdeiében mlüteg> lö 
eaer köbmétor fát  CJav-r> kl » fzél.  A fürdő  v. i 
ahoz kóp;at nem ssoavedtek jelentős ká'okat. 

— Kineveltek a oslkl ügyvédi kamara uj 
veietöségét. As Igazságügyminnster a csikmegyei 
ügyvédi kamara f«lo.-S:aiott  taoécsánnk helyébo októ-
ber 27 ín n-vizte kl r.z uj Idói.bk,! blzotuágot, amely-
n»k taglal követiezők: Dr. Ábrahám J.zief  díi sí. 
Tagok : Ba'ovh Lajos dr., Kolumbán József  dr, Kovács 
Károly dr., Pitner Arpéd dr., dr I aria D;tu fs  d'. 
ValeiiU 0 etoa. — Meg kell jogyeziünk. hogy a f  nvi 
"A;aor, a multhos kp-Bt örvicdotes javuláat mui > 
Éopen abban a karban, ahil még csak nem régeu 
oysn mélynek látszó eifogu'uágok  divatoztak. 

— ismét meggyilkoltak egy aaekely flu: 
Legújabban mloden Baáauaknak kijut egy gyuko-
Akármennyire sorompóba állott ennek a várm»gy'n 
minden jóérzése, nem sikerül agy látrzlk klcsjvarn-
vyiHot, a testvér vérre ssomjaaé ezékely markot!. 
Pedig milyen oagy baj ez Una'omlg e'mondottuV, I-.J-
(«pisilek mektora károkat okoa, aa ilvt>n gy*»» 
gyilkosság utáni temető és börtön. — Ciak a n;a i 
h'ten eg'ss aoroaalát mu-attuk be a legoktalr,üa'^. 
mind n alapot nólkülöiő gyilkosságoknak. Mist i--. 1 

egy Ilyen hasscntalan eset fölött  kell m>gdöib 
Köllő L'jos Ltjosó 17 éves gy< rgyócsomafalvi  fiu 
tájával szivén ssurta Pál Vancsel Jánosi n«v<•• 
még utyssólva gyermeksorban levő fi  ital legény 
Bs Is ciak olyan oknUküll gylikoláe. M nt a t t --
Moat sem veit a gyUkosságr* semmi ok M4g h*r« 
°ok sem voltak aa á'doaatek. Bi Pál Vancseln k i::--. '-
meg kellett halnia 17 éves korában csak aséri, u 
nem tadjnk ennek a népnek minden gyerm^t t-.-
mosgósltsnl, annak a harcnak a végig küzd -
amelyet népünk vad Indulatai ellen kell megvívó1. 
Bonok a b-rcnak aa esskösel a nevelés, a falvi  »o I 
tás. Ha a m-ga helyén mindenki teljesül kötelei *<»< 
akkor mégla sikerül elhárítani est a vesnedolmet. 

— Titokzatos haláloséi. T«ti Páter madé-
falvi  vasúti fékaző,  aa állomás közös há:ójában »leg-
vidámabb haagnlatbnu tért plhesőre. Bgy Idő mu ̂  • 
környez <te megdöbbenve állapította meg, hogy T J l u 

baloll. A hatóságok slrendslték a visagálatot. 
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(Syţrgyoi ţ l ţ t 
B o t M M a maiyar irodalomban. 

Arany János  : 
Arany Játio''.Magyar Irodalomtörténetébe*.melyet 

Pop Károly tolt közzé, külön fejeaet  alatt fo<lalboz;k 
a ezikely rovásírással: A hui-magyar irásmeatera4gről 
elmen: 

.Hogy aaon nemietek, melyek a régi Írók által 
„"cytha" név alatt foglaltattak  egybe, as Irén meater-
ségeben járatlanok nem vo'tak, aat egy őikori Író 
11 ro us cvllvéa tanúsítja." Szyihák, — ngymord — 
naţţon kedvelvén a történetírást, egéaa könyveket írtak 
ft-jpdelmc  iVrő .* Ba áll tOiönösen a mongo' fajról,  mely 
történeti megírásában hanyag nem volt. Da Manander 
Protector. VI. eaáaadbell örmény Fzületéaű Író ezt vilá-
gosan ál.'itja, hogv a magytrok II. Joaztln császárhoz 
„scytba betűkkel  irott  leveleket"  küldöttek. 

Eaen f  lül több hltelea Fzemtanu feljegyaéae  sze-
rint bitonyo", hogy a Fz^kelyek ezeíótt m4g egy pár 
Kaszáddal, paját fial  Írásokkal éltek egymásfeőzt,  melyet 
Sséke'y a XVI.-lk fz'iaadban  világosan huoiráenak 
nevez. Da nem ls valószínű, hogy ez liáit a székelyek 
erdélyi lakéfuk  alatt találták vo'na fal,  mert arra óket 
semmi Bzftt-seg  nem ösztönözte, mlntbogv a szomszéd 
nípak Írását, sokkal könnyebben e'sajá i'halták volna, 
lunete h'hitó n még Áraiéból hoz'ák B az volt a hu-
r.ok  és magyarok  közös írása  Erre mntat a székely 
iris kttlönöBiege Is; miszerint ők betűiket hosszúkás, 
rima pálcáiba, hegyes lró-tör segélyével rótták be s 
aa Irás Borai (történetíróink egyező bizonysága ezerén1) 
jobbról-balra mentek. 

Ssjnálnl lehet, hogy e székely lráBuak semmi 
hetlzonylthaié maradványa korunkig el nem jutott. — 
Vo'tak éa vstnak ugyan több írások, melyekről tndó-
t : ink aat vliatjáb, hogy tzíkely balükkel lennének Írva, 
de mindaz bizonytalan. (Ma mér be van bizonyítva. 
Síc rző)" 
Farkas  Oyula: 

F r'íBE Gynlántk 1934 ben kiadott Migyar Iro-
dalom tcr'énetébm: 

irás nem volt őaelnk előtt iBinsrptlen. Ázsiai 
torok ercdatli rovásírásunk, — mely valfsalnüleg  cíak 
a feljegyzés  céljait sto'gálta — a székelyek köaött 
egészen a reformáció  koráig fennmaradt.' 
Jókai  Uór  : 

A jövő század regényében Igy Ír Jókai a rovás-
iráíró1: 

„Az első királyok állal kiirtott őtvallás, rhsfcon-
hánoV, a gyulák napimádó tisztelete la legtovább tar-
tos'.a itt (Siiíirelyföidör)  fenn  mrgát; ennek aa eredeti 
fcetfcii  ma ls tartogatja még n esik szered M (?) tmplom 
felirata.  A ro á< botokra vágott ősmagyar dalok szö-
vegéi ők őristek leg'.ovább. (». 1. a székelyek)" 
Gárdonyi  Óéra: 

A Láthatatlan ember cimü regényében: 
„Hát, — mondom ntkl — ha nem ls beszé h :ttél 

vele, mi roestat csslaki dhett^l ? 
Sobajiost: 
— Semmit. írattam egy szerelmes vesszőt, osa'á-i 

b'Cí' mp:Bztem heziá. 
— No nagy bo ondaág volt. Dj ml az a szerel-

ni JB VtrBBBŐ ? 
— Na>unk csak a királynál Írnak p^prosra. A 

ifp  vessaóre ir. Arra se tentával, banem késheggyel. 
H-it én m^tézaitem egy c'lpkerózBa-veBBiőt és elvittem 
Bjg^r tál.oshcz. 

Ródd rá szépen, — mondtam neli — strlt leg/ny 
t.íokoi; mondeni a lánynak. Da mégis leglnlább, hogy 
aí tzareii őr, aki rá ee nézhet. 

Hit a tálto- ful  ls rótta szépen: Szereti  ae fű 
az csillagot,  de  az csillag  messze fennragyog;  Jej 
a csillagos  ég de  magos / Szegény  födi  fűszál  har-
matos Igy össBászedte a szavakat takarosan. Értik a 
taiiosűí. A leényntk a nevét persze nem mondtam 
meg, dd ast IB e felejtettem  neki az ebatiá*, hogy aa 
uz te nevrmot ne rója a vessőre. Ebből csapott kl 
bz'.án a veszedelem. „Máshol: Az Iraok, (hnnu': ravó) 
egy L'yalab papiroBtekercset oldott ki... Btb." 
Ny  iró József: 

A nagy síékely Írónk Ny'rő JJisef;  T*dd le a 
nevedet Gidró Pater ro7ellájában a székely rováalrá-
Buak eivesstóaét siratja: 

„Igy tevetek a hunn írással la. A pogány ragass-
kodáa lajt nektek. Nyugatról bontatok köntöst a azónak, 
pedig nem látott mag olyant batűkltaláló értelem. Nyíl 
ntán hunyorító, viiágigázó nagy nép Igaaa volt pedig 
aa ez Irás. Mert: 

Van, aki madarak nyomáról rajrolt betűt a szó-
nak. A vlllámclkáaásl nyomorította ábécébe a germán. 
Mosnál Ismét aiatiomos klgyótekergőzéB a sorok bul áve. 
Az arab írásba mintha a sivatag közepén elbulott em-
beiek testén egymásmellé oaztott férgek  ágaskodnának. 
A hunnok aaonban a bölcsesség gyökéraaálaiból, öreg 
emberek szeme mögé vont életráncokból alkottak for-
mát a gondolatnak. 

Nam látott még Ilyent betükitaláló értelem. 
Ha minden barát aaájavégén tisata kanári nádméa 

csurogna e népre, mégae volna jóvátéve a tl Iráslrtásotok. 
Gyallay  Domokos: 

Most nem régen msgjelant, nagy alkart ért el 
„Nyár Bomlyóu* c. regényében : 

.Sdkey BMa azonban olyan kérdést pendített meg, 
kiragadta elfogodottaágából.  Fölhívta Charlea ügyeimét, 

hogy a f  '.tméoy holnapi tlBit^ga'éaa köaben vlgyízzon; 
n«m In'kinnnk • e elé a s^rloV'sp, vsgv v '̂p-no l̂ylkl 
csoport alatt bekarcolt,  különös  alakú  betűk  ? Mert 
nem lehetetlen,  hogy a régi festményen  székely 
rovásírás  emlékei  is fönnmaradtak.  Az voie» ?ztán 
fényes  eredmény, ha Ilyen emlékeket Is találnánk I 

Charles megkérte barátült, magyarázzák meg neki 
a rováBiráa mibenlétét, mert ő, — megvallja — caak 
aa Irodalomtörténet kéalkönyvétől olvasott erről valamit. 

Sükey eauttal is aaiveBen csillogtatta meg széles-
körű Ismereteit. Elmondotta Charlesnek hogy a magyar 
művelődés milyen fényes  szálakkal gyökerezik a mu't-
ban; a magyaroknak  ónálló  írásuk  is volt,  amely-
nek emlékei  leginkább  a Székelyföldön  kerülnek 
felszínre.  Mert a magyar lélek annak Idején összeháza-
sodott nyngat finomabb  műveltségével, de ebbe a házas-
fáiba  nem üres kézzel, hanem kelet műveltségének 
gazdag hozományával ment bele.* 

Vizűi, a Budapesten megjelenő Turáni  roham 
cimü folyóirat,  — mely ŐEI hagyományokat ápoló célú 
— már stílusos székely ékrovásbetüs címlappal jele-
nik meg. 

írásba  rótt*:  Gy. Blénessy Alajos. 

Hétköznapok. 
H ilottak estéjén.... 
Már BBlnte este van. Borongó fe'hók  takarják a 

lenyugvó napot s csípős téli szél borzo'ja a nagy min-
denséget. Nehéz felhők  csipkézik az ég peremét s a 
reánk boruló siomorn este észrevétlenül folyik  öaezs 
a Bejtelmes éjszakával. 

Hilottak eatéje van... 
Ml p;dlg, aa örök sóvárgás éa soreuakba hanyatló 

e c°odáa világnak még életben mtradott számkivetett-
jei, néma magunkba szAláassl bsllígtu :k a t-mető felé. 

Érzéseink vergődő hullámokként tőrnek elő s aa 
elmúlás örök töivényBierüsége tesz szomorúvá, a halál.. 

Hüvöa Bsellő bujkál a fák  között Az árnyékok 
akárcsak hslot'jalak szelleme, feketn  madárként rep-
d«nefc  körülöttünk. Fdatöa. a földszagával  vegyes Illat 
VFBZ körül s a gyertyák akárcsak parányi életünk salm-
bolumal, aápsdtan krpkodó lánggal veazlk a lélekaetet. 

A vlrágdlszes Blrhantok, mint 1—1 fájó  vissza-
emlékezés. Bánatosan, maguk elé néEŐ. zokogó ember-
tömegek róják kötelességüket egy lelkűkben laió kér-
déssel ; kl tudja ? — Jövőben én, te, vagy ő ? 

Ez a halál költészete, me'y h> as életben egy 
hatalmas kérdőjelként ls OBzlogatj i a bánatot és szomo-
rúságot, de ml emberek, még aa nto'só felvonásnál  és 
sovárogva nézünk vissza, az élet fnlé. 

P'dlg.., od«lent már nem fáj  Bemml, nem la bánt 
senki. É i mllven békében, csendbtn vsnnak. gszdagság 
és nyomor. Hírnév, d'cBŐa'g, hatalom ée pompa, ellen 
ség vngy jó barát ... 

* • • 

O tóber 31 tke neveaetes dátum a vflllástörténe-
lemben. 1617 októberének utolsó n<pján nyilvánosan is 
lib'rdette tanalt Lnther Márton és ezzel eilndltotta a 
reform/ció  uji t . Erdélyben, a valláB^zabadság ősi föld-
jén klllónis mighatittság^al emlékezünk meg a refor-
máció évfordn'ójáról.  AB érdélyl f«jed«ilpmség  volt aa, 
emsly a vallási mugérttarői, az emberi felvilágosodott 
ságról és a meggyőződés tlsateletbentartáaáról elóazör 
tett tanúbizonyságot Európa nomaetel közül. Utj»liő 
vo't a világtörténelemben az 1564 évi tordal oraa4g-
gyülés, amikor Jáoos Z îţmond fejedelemsége  id j4n 
törvénybe Iktatták a protestáns vallások tiszteleten 
tartásit és ezabed gyalorláBát. 

Most, amikor a világ proteatánaal meghatottan 
áldoznak a nagy reformátorok  emlékének, ngy érezzük, 
hogy Erdély külön részt kérhet magának ebből az 
ünnepségből. Közel 40i év viharzott el azóta, hogy az 
emlékeaetes tordsl országgyűlésen a rendek törvénybe 
Iktatták a vallások egyenlőségét. 

Ma, amikor fegyverben  áll a világ és B háború 
réme a Bamloges államokban ls Izgalomban tartja a 
lelkeket, százszorosan Inkább szükség van aa egyházak 
együttműködésére, mint valaha. A felbolygatott  lélek 
Iitanbez fordul.  Aa egyén átérzi parányiságát ÓB a 
valláaoa meggyőződés erejében kerea vlgaaatalást a 
megpróbáltatások órá ban. Az erdélyi humuszon mindig 
megértették az Idők szavát. Most, amikor a protesténa-
egyházak a reformátorok  szellemének hódolnak éa fel-
idézik hitelveik kiforrásának  történetét, a vallásszabad-
ság őüi földjén  saálljon könyörgéa a megértés és béke 
után a Mindenhalóboa. 

Meteorologiei megfigyelések. 
O itóber hónap legmagasabb kőmérséklete — maxi 

mnm — a hó 16 án volt 23a,5'— legalacaonyabb — 
minimum a hó 10-én — 2, 3 és 31-én — 3.6.— A tél 
e hónapban korán beköszöntött, a hó elején 5 én ea^tt 
aa első hó 0,1 cm., hamar el la ment, 10 én egy 8.0 
cm. hó esettj amely nagy Ijedtaéget okozott mindenki-
nek, kfllönöBen  a gaadáknak, hiszen a termés egyrésae 
krumpli még a földben  volt, a gyümölcstermés meg a 
fán.  Gyorsan elolvadt, megáztatván a földet  s különö-
sen használt az ősal vetéseknek a a vesaedalmet és 
kárt okozi egereket ls mozgásba hozta. A hó végén 30 
fs  31-én egy 45 cm hó esett B az ugy látszik meg IB 
marad. Csapadékban, eső éa hó, e hó nagyon gazdag 
volt, 116 7 cm. csapadék volt, ami az általános évi 
csapadék Va-át képezi. Meteorologia! állomás Gheorgheni. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOB. 

Tí§y. 
Valami ugy vona, valami ugy hua, 
Fól a havasokra Balkla ormokra.... 
Zirdon fenyveaek  komor világába. 
A tltkoa caendeBBég aaent birodalmába. 
Oáajtlak ó erdők, feayveBek  világai 
Vona felélek  csendeBségtek némasága, 
A fürge  patak halk mormogáaa. 
A kristály ferráa  üde caobogáaa. 
Vágyam a bércen álló klB kunyhóba, 
Lobogó tüa körül a vidám arcokra. 
Hallaal vélem a pásztor furulyáját, 
Nyája kolompjának messze szóló hangját. 
Hallom a rigónak éleB füttyentését, 
Havasi pintyőke vidám BzökdeléBét. 
HtUom 

az őzbakknak egy-egy toppantáaát, 
A félékeny  suták gyors iramodáaát. 
H «llom a vadkannak nehéa törtetés*t, 
Nyomán eaeló kopok azomjaB lihegését. 
Az izgatott vadá» puska dörrenését, 
A haldokló kannBk utolsó hörgéBél. 
Vágyom tl felétek  fenyvesek  világa, 
M.vel köztetek van, lelkem megnyugvása. 
Botét aöld lombotok egy-egy ztzzenéze — 
Természet Urának fenaéges  zenéje. 

Csáky Mihály. 

H I R E K . 
— ClmesBük pontoean a leveleket I A poata 

igazgatóaága felkéri  a közönséget, hogy leveleiket cl-
mezzák helyesen, ilsatán ÓB olvaBható Írással. A levél-
kézbeBltéaek körül felmerült  panaszok legfőbb  oka 
ugyanis BZ, hogy leveleinket nem címezzük meg helye-
sen, tisztán és pontosan B igy azok csak késésekkel 
jutnak el a címzettek kezéhez. Ennek elkerülése végett 
közli moBt a poata felhívását  a köaönaéggeL Pontos 
clmaósekkel a közönség ls Jelentősen megkönnyítheti a 
poata muokáját és elérhető lesz aa, hogy a postat kül-
demények rendes Időben fognak  eljutni a címzett bir-
tokába. 

— Bálok éa oatélyek tartáaára különleges 
engedélyt kell kérni. A köalekedó&ügyl minisztérium 
rendeletet adott ki, mely saerlnl bálok, estélyek, stb. 
rendezői, ha éjfélt  két órán tul ls nyitva akarnak tar-
tani, kü.önleges engedélyt kell kérjenek a helyi rendőr-
hatóságoktól. 

— Halálosáé. Id. Nagy Sándor folyó  hó 26-án 
éjjel 12 órakor, 71 éves korában, Dltróban elhunyt. 
Temetése hétfőn  reggel 8 órakor volt a róm. kath. 
szertartás saerlnl. Aa elhunytat családján kívül saélea-
körü rokonság ls gyáazolja, 

— A megmaximált legújabb árak 1039. 
november 1-től, november 30-ig a követkeaők. 
Fekete buza liszi lel 7.50. Közepes liszt lel 9.50. Főző 
Hsat iul 10. Tingeri liszt lel 6. Bírna kenyér lel 7. 
Fchír kenyér lel 9 50. I.-ső rendű marhahús lel 24 kg. 
Bor,uhus (6 hónaptól 2 évi») lei 28 kg Baopó borjúhús 
lel 32 kg. Sertéshús lel 38 kg. Olvasatéul való szalona 
lel 40 kg. 0 vaaztott zsir lel 42 kg. O.vasatott háj lel 
44 kg. 

— Vetőmagkiállitáa éa váaár Koloaavárt. 
Az B. M. G. E. igazgatóválasztmánya október hó 21-én 
tartott ülésén elhatározta, hogy a Baokásos tavasai 
vetőmagklállltását ós vásárját aa 1940 évben 1B meg-
kezdi Kolozsvárt február  17—21 napjain. A kiállítás éa 
vásár kedvező alkalmat nyújt a gazdatársadalom szá-
mára aa eladó vetőmag készletek értékesítésére és a 
szükségleteknek elEŐ kézből, megbízható, forrásból  való 
beszerzése. A résatvétell szándék legkésőbb január hó 
15 lg bejelentendő aa E, M. G. E -hez C.uj, Btr. Ragalá 
16. Bzám. 

V i d á m s a r o k . 
Válóper. 

KIBB felkeres  egy ismert válóper speclállatát ÓB 
Igy Bíél: 

Ügyvéd ur, el akarok vállnl a feleaégemtől  ÓB 
Öat bíznám meg a válóper megindításával. De enged-
jen meg egy kérdést: nős ön? 

— Nem vagyok nős — feleli  aa ügyvéd. 
KIBB leverten mondja: 
— J'j-Jaj, akkor nem biahatom meg. 
— És miért nem ? 
— Mert nem tudná kellő elkeseredéaael képviselni 

aa ügyemet... 
Orafologoanai. 

Tegnap egy grafológusnak  megmutattam aa irá-
aomat éa aat mondotta, hogy én léha, könnyelmű éle-
tet élek. 

—' Hol beaaéltél vele;? 
Egy kávéházban hajnali 4 órakor... 

Caelédvigaas. 
NagvBága kérem, felmondok,  mert férjhea  megyek. 
— De hlezen maga aat mondotta, hogy nem megy 

férjhea,  mert fel,  hogy gyereke leaz. 
— Igen..., de a vőlegényem megnyugtatott, mert 

aat mondja, ha eddig nem lett, ezután Bem leaa.,. 
Gyerekszáj. 

— Jancsika, örülsz, mikor a nagybácsi a bátán 
lovagolta! ? 

— Igan bácBikám, de aaért mégla Jobban örülnék 
egy igaal Baamárnak. 
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— Visssa került a Petőfi  emléktábla Ko 
loiiTtftn  a volt Biasini asalló épületére. Aa 
egykori Blaslnt Beálló épülőiének (alán kla márvány 
tábla orokitettn meg (aa allaml felső  leányiskola nö-
vendékein* k adományából), bogy ebben a báaban lakott 
1847 október 23. és 24. napjain Petőfi  Sándor, a bal-
hatatlan fcőltd  es feieange.  — Petőfi  Sándor a .Koltoa 
töltött míztahetek után Daésen karaBztül jött Kilozs 
várra ifjú  hitvesével. A kla emléktábla tavaBsaal le-
kerüli sa ppülatről, amelyet a pollkllnika céljaira ala-
posan H javítottak éa átalakítottak. Aa emléktábla a 
napokban lBmét visszakerült eredeti helyére. Kristóf 
György dr, a magyar Irodalomtörténet egyetemi taoára 
u?ya<ji3 közbenjárt egykori tanítványánál, Boroemlsa 
8-bJitiaQ dr. polgármaaternól as emléktábla vliBsa 
fa  siyezóse érdakóban. A közbenjárás eredményeképpen 
Lup iu dr., az lamert kolozsvári orvos, aa egykori 
B:*3in<.-azal!ó épületének mai tulajdonosa, az emlék-
t*.jlá> visszah&lyentette eredeti helyére. 

— A madéfalvi  gyilkos nyomaban. Jelen-
ts;...*-, bogy a Madefalv.i—Saantmlhály  köaött var.ut-
vona'. 57-ns őrháza körül, a tö-tasen holtan találták 
Koncz Gábor 31 éves crtksssntmlhályi Illetőségű vaaull 
luU .kádi. Akit Ismeretlen tettes gyilkolt mog. A bs-
lcdiiOU nyomozás a bűncselekményt oíső pillanatra 
m"gV)4pitva, aaoanal a gyilkos nyomára IB akadt. A 
gyiüoa, aki as áldozatnak egyik munkatársa, amint 
iá a a nyomoz! hatóságok biztos Irányát, hlrte en 
m^szlitöit és menekül szörnyű bűne elől. N m sokáig. 
A csendőrség nyomában vnn. A gyilkos körül *zoml 
a huro* és elfogása  csupán órák vagy napok kérdése. 

— Szövetkezeti aérelmelnk a kormány 
előtt. Aa egyra gyar.-.podó Baövetk-jisti sérelmek arra 
lni>iotiak a Gazdasági óa Hitelszövetkezetek Kizpont 
jat, bo^y aiokat a „Hangya" Siövatkezetek Bónlnnl-
vai ejyoefogl  i.va a kormánynál tudomására hossz. B 
ciibói a két aózpoat köaöa emlékiratot do goaott kl s 
aai o llagyar NepköaOsség Baövetkezetl osztálya utján 
a kc-imány elé terjesztette. 

— Tehén lopás. Bartalla János caobolfalvl  volt 
községi bírónak az iBtállójáfcól  október 28ról 29 tre 
virradó «j;s>kán Két tehenét és egy pár hámot ellop-
ták. As btoanal bawz tett nyomozás meglepően gyors 
eredménnyel járt. — A leitejek ugyanis a két lopott 
tehén ;! kihajtották a közeli erdő saalélg. Oit aa alla-
todat leütöttak, meg*yu»ifk  A hasukat ott hagyták, 
ml,; a lenyúzott lórj^ei értékűéit.ni behozták a vá-
rosba. A nyomon? c ccdoriég eirót a körülményről 
ertesitetle a rendőrséget, amely ezen a nyomon fel-
ksrcete a víroel bőrkereskcdőket, ahol valóban jelent 
tezuk is a tettesek a két tehén bőrével. Atonaal 
vH- riczialták. A kél megtévelyedett ember Csáki Imre 
Di jroüfól  ód Urna Pál csUszentgyörgyl lakósck. 

— Igy nem saabad államot oiinálnl A napi 
Ixpokbói mínd:oki o'vashavia. Ei ia ot; olvastam. Va-
lami i-jogvel ember menekül. A nove nem fontoa. 
Egyelőre Kolozsvárra érkezett. Nem tudom háay darab 
g^pkocsivni minti értékeit. Baek között van egy oiyan 
rsőnyg, amelyért az Acgol Nemzatl Muzeum tudja a 
f  .'ne hány etc>r angol fontot  Ígért. Egyébként a sze-
gi ny hazátlan lengyel, amint a lapok liják 450 ezer 
hold fjidaek  a tulajdonosa. — Hat es borzasztó. Li-
b.tJá^oS éB tör^uhuí még a nap alatt ilyen Allam-
tplti-í amelyben egy embernek 450 eaer hóid földje 
vr.u. Igy egészen meg lehet érteni, hogy a lengyel 
ai;jm hn**onnégy óra alatt ösBzeomott a n^met htd-
i'=rcg e ő<t. Mert ma igy nem épitiner államot. Ahol 
ciog cé^^ézötvecezer boldaziak, ott csak ez lehet a 

AJ, ami L ügye;oraz »gé 1: IL 
— „ B r a s s ó i T u r i s t a " . Természetjáró olvaaóink-

c k bj a ' j u k figyelmébe  a Brassói Turista Egyesület 
hr.vi íoljói atát a .Brassói Turla tá ' - t , amelynuk októ-
t r h vi f  zárna most je ler t m^g a következő tarta-
lOLtual: H<ya B é l a : A hegyek dicsérete. Rana JJUŐ: 
A N XYTI-BUVABON át Tóth Pálietőre. Dr. Do'íay Bé . a : 
A itrm see'-jaráa egéesBCgtsna. Biékely G ' a a : Tag-
I-.TTI ÜRN^PJIY E Bolnokoa. Dr. T^kítts JIBSÓÍ: A 
N.:<;y'ióhrtV.i9 é.í a Boiook földtani  leírása II. Id-'zzilk 
a auiliat. Egy-ület l élet. A társegyletek birel. Hree . 

— Ha hlozraok. ÖÍV. Konrád J za.fná  >zül. 
o-f..lvi  Feriră? KrL-z ta>, folyó  ó<i oiiéber bó 29 ín, 

76 kcrtiVa m?ghall Csíkszantmár>onon. Ehuiyt-
Konrád Kálmán cslkazenlmíriocl g y ^ g y z i r é ^ 

i d o j j yját gyád£0lja. 
— ÖÍV. id. Saász EV-reccinó ráül. Péter Karolina 
i.vi okíób.T bó 29 ín, 70 éveB korában mohait 

C' i .c j icsóbun, 
— Magyarországon terjesztett térképak 

kerdese as angol alaóhásban, As angol a;s4bás-
i;ar B -:o' m in neo/zril szabadéivllpirti k 'pvlseló mtg-
körds- e a t^jéko taió minisztériu'n állam ltkérát, van-e 
•udo.m'tj) rMa, hogy bizonyos ügynökök M gyarorazá-
guj olyan Wrkipekft  terjâSBtenek, amelyek azeriot a 
nyugati hatalmak győzelmük (.setén területeket rzakl-
tao/ik el Magyrforáságtól.  Tud-e arról a mlnl&zt r um, 
hogy ez a hazug beállítás élénk felháborodást  keltett 
Magyarországon a szövetségesek eilen és tett-e tfpé-
s?k't az l:<en éa hasonló ellensígas propaganda ellen-
pul/ oiásÁra. Sir Bdward Grlgg államtitkár a követ-
beróket válaszolta: „k tájékoatató minisztérium érdek-
lődött aa Ogy iránt, de képtelen volt a szóban forgó 
térképak nyomára akadni. Biztosítom azonban as in-
t^rp'ilUlót, hogy adott esetben nem mulasttjuk el 
ellensúlyozol az Ilyen megtévesstö propagandát ngy 
Magyaiorsságon, mint másnU*. 

— Monkáa baleset. Nóvák Forenc uavölgyl 
körfürÍEZ=s  munkás egy szerencsétlen pillanatban a 
fürésara  esett és Igen súlyos sérüléseket kapott. A 
sérült munkást kórbásba szállították. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara köz1!: At érdekeltek tudomására hosa-
tik, hogy 1939 október 9 tői 1940 május 1-lg a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi ós iparkamaránál a követ-
kező hivatalos órák tartatmk: 1. DSlmőit, minden 
munkanapon 8 óaától fél  2-lg. 2 Dálután ciak kedden 
ós pénteken 4—7 óráig. 

— A Bzél nagy károkat okosott as öasnes 
oslki erdőkben. Amint más helyen már megírtuk, 
vasárnapról—hétfőre  virradó éjjel borsa'mas c-rejü 
ssélvihar pusztított végig Twnádfürdő  felelt  ós óriási 
kárl olozott a fürdőt  környező erdők faállomAnyAban 
Amint a vármegye minden részéből beér késett jelen-
tésektől kitűnik, es a szörnyű erejű orkán több köz-
birtokosság erdejében végzett a tusnádihoz hasonló 
pusztítást. As erdészeti hatóságok mept foglalkoznak 
ennek a kárnak felbecsülésével. 

— Blmarasntalták a ssatmárl betegsegély-
nőt a kisebbségi orvosok pereben. A rzatasâi-l 
munkánbiitosüó p^nstár a szolgálatában álló kisebbségi 
orvosokat előgates fe'mondáa  nélkül elbocsátotta. Az 
orvosok pert Indítottak ss intézmény ellen. A járás-
bíróság aa orvoiok javára döitött, a betegsegéljző 
azonban felebbeaett.  Másodfokon  aa ügy a törvényszék 
)ló került. A bíróság kimondta, bogy a munkatörvény 
rendelbezisel azokra aa állami alkalmazottakra la vo-
natkoznak, akiket nem véglegesítettek állásaikban 
Bnnak alapján a járásbíróság ítéletét jóváhagyta és ez 
orvosoknak 59 ezer lej kártérítést i(Mt m-g. 

— Ssobatüs két halálos áldozattal. A régi 
könnyelműség moit hm4t bét h'ilá'os áldozatot kövt-
telt. Megrögzött rossz szolráa kü öoöneo fa  u h-lyeker, 
hogy a IÜ£h>)LY elé állitj»k a forgácsos  ládit. NOF. 
ebből ssármazott moat ls L czkó litván remetei guzda 
UkáBában a megdobbsotő tragédia. A tüihilyből ki-
pattanó Bzlkrától tttzat fogott  a tüzhaly elejébe holye-
zett forgác-.os  láda. Aa igy keletkezatt szobatüzben 
halálos égési «ebeket st nvedett Laczkó Róza ÓB 
Lactkó István 2 öves gyermtk. Laczkó Róza pár óra 
múlva belehalt égési sebeibe. Laczkó Iivtán a k>t 
essi-odós gyermrk napokon leresatül wllrdtitt a balái'al, 
mi< Saöroytt kínjaiba belepu<ztult. Vigyászaaak a szé-
kely hazakban, a bosszú téil f  f-leken  a vüzelő helyek 
nyílásai előtt ne tartsanak semmiféle  gju'ékony anya-
got, mart pillanatok alatt elképzelhetetlen bajok tá-
oii.dbatcak belőle. 

— Negyvenkétmillió lejre beosülték a 
gyulafehérvári  katholikns püspökség vagyonát 
GjU'afehérvárt  vég«t ert a várua es a különböző kul-
turális és felekeseti  Intézmények vagyocáisk felb=cs 
léne. A leltár sserlnt a kathollkus egyház vagyona 
42 miliió lej. 

— Fal kell venni a naidö jelentkesöket is 
as állampolgársági listaba. A kolozsvári koeig&s 
galási tábla Íteletében kia>oiidott<>, hogy az 1938 évi 
törvény 62 első befcoadéae  csak azokra vonaUozik, 
aklktt egyaser már f..lvet<ek  a tiüvj?gyz'. í be és akiket 
a raviiiók során töröltek a névj. gyzékből. Azokat 
tehát, aHk mig eddig nem j^ltmikettek, u'ó agDilrd^n 
aseiben fel  kell venni a névjegyzékbe. Itt emiitjük 
mfg,  hogy as állampolgársági lihtá'ia aa utólagos fel-
vetői terminusát a kormány 1940 évi február  hó 1 lg 
mcgboBBzabbitotta. 

— Boformáoioi  emlékünnepély vasárnap 
dé u.án a református  temp'omban fol  5 órai kezdettel. 
Változatos műsorral. 

— Allaml pénzkezelőknek minősítették as 
össnes sorsjegyarnsokat. Ui törvé^yr'-cdelot jelent 
míg arról, hogy aa összes torsje^yírusokar, b'leérivc 
ac ügynöködet is, állami piszk^z nőknek mlnősitettek. 
R sdea könyveket k-dl vtzesBencz u csak jóváhagyás 
á>An vi-he'dk fel  ju?a'>k»lk9t. 

— Irodalmi pályásat. A Bn^aó Turista 2 lk 
számiban iroda ml pályázóról hirdetlek e^y tlrénda.és 
Imfnyiir.k  miive<z. formába  ön'ísére — A titkos 

pályázat ba árldeje december 1 BIKŐ dlj 500, második 
300 h.rmadlk 150 lej. Míg egy teljes bóoap áll min-
denki rendelkezésére', hogy leírhassa valamelyik u>ját 
V'.gy f  .idolgoízon valami turista vojft'kotá'u  f.Eeméry! 
vagy b^ngu a'o*.. A páyáza.o néval&lráa neiliül, jeii 
gAve' kell teúdnl, b név a jolig< vel együtt kt'úön kis 
borltékbsn 6d-.cdí be. Rjrz>teBebb felvllá-oeltâstal  a 
BTE irod'ijában Bzolgálrak (Kapu ucca 42). 

— köszönetnyilvánítás.  Mindazon  jó 
itmuöíőkaek  és barátoknalr, kik  felejtheietlea 
leioyom, illetve  testvérünk  Ambrus Aranka hir-
telen elhalálozás  a felttti  nagy lelki  fájd  ilmunkban 
részvétükkel  osztoituk  és koporsóját  virágokkal 
elhalmozták,  ezúton mondunk  bálás köszönetit. 

özv Ambrus Péterné  és családja. 
— Rudolf  Mossa S. A olnji flak,  Calea Ma-

rechal Foch No. 4 T altfon  14—11 Hirdetések fe'vé-
tele a kolozsvári valamint a« ország összes lepjalban 
a lipok creduli tarifája  szarlnt. Ai ország öaaaoa hiva-
talos lapjai réstőre: 

Mo-1 orul Oficia',  Bucureşti, 
Buletinul Sup. Oficial  Bancar, Bncnrsatl, 
Corespondenta Ecorovlca, Buiureatl, 
Buletinul JuBtltlei, Ciuj. 

Hivatalos köaleményeiüt, mérlegeket, árverési hirdet-
ményeket, terminusrafelelőasóg  mellett megjelentetünk. 
Kéljen árajánlatot I Vidéki megrendalánokét pontosan 
teljesítünk. 

AngolayelvO  tanfolyam  nyilik  deoember  hó 1-én e 
városban. Jelentkezni  lehet  a református  lel-
késznél,  Csíkszeredában.  1-2 

Öt és feloiUlárű  lejt füstöst  el — 
Románia lakossága eo év alatt. 

Az Aulosom Monopol Pénztár vl*< tő égi most 
tette közzé a mu't péntügyi óvrői szóiá sársi<tnifcd''-*ir. 
A Bárszá-o?dáso<r sserlnt a CAM bru'.to Jóv -d m (j 
milliárd 932 mi'üó laj volt. Vaiaraiv.l >b̂ b, m; t 
oóíő évben. Étből az össz -zbő! a dohnyul .cl 
származó bevetel 5 milliárd 497 6 mi-iió li.j vcu, t 4 . 
gyls Rimánia lakoasága egy év alait kös.:l 5 é.i fél-
milliárd lejt füstölt  el. Az a dohány, cigaretta es t z v»r-
mennyiség, amelyért a CAM 5 ós félmilliárd  lejt be.c-
teleaett, a Monopolnak 1 milliárd 241 mlliló l?jab>_-
rült. Bar Ramániában a doh in", cigaretta és sz. v̂ r 
olcsóbb, mint a környező áiiamnkban, a feia  i 
összeg aat mutatja, hogy a Monopol jelantős hanüooa ii 
árusiija termékei!.C'garett->p>ipirosAraslt«sbo 23 300437 
lejes, játékkártya árudtáBból 32 606 592 iej;B, robb^n-
»nyag árusításból 190,070 757 lejes bevetnie vo t a 
Mouopolnaií. A mu t évi B) el d^s b;u,to b.Tn.v-
742,102 648 lej volt, amotybő! 37 341 203 lejt tel. .i 
as (xportait só értéke, mig több, mint aótezázci: 
itj értékű tót beifó  döu fogvasstottak  el A gyuí mo-
nopolum k07iC2SS2Í0aáláBából áörü'heiüi 277 mina • •] 
jövedelme volt * Monopo nak, an egyób baveielei p 
dig köiü belül 170 milliót .ettek ki. A CAM mut ovi 
ko.tséfcti  2 milliárd 326 milliót, ea e'Kru-átóinak i-> 
déiyezítt jata óko'R östucege 650 ml liói Uts ki. A C I M 
műit évi ihüta nyeroBé^e 3 milliárd 956 miáió itj vo., 
ami m>?gf-<l-'lt  sz állami köitaégvetéa a ő.rányziiáuat. 

Sport-fényképezőgép  eladó. 
Eisőrecdü gyártmány, kifogasialaa  ^upot-
ban. Nigysága 3X4.5. F. 4.5 lencsével, 
automatikus önexponálóval. Ara lej 2500. 
Cim a kiadóhivatalban. a _ a 

Eladó 2 drb beépitetlen be l sőség . 
Értekezni lehet dr. Gál József  ügyvád irodájá-
ban, Csiiissereda. a—2 

Eladó tenyészigazolváni'yal ellátolt BIKA. 
Nagy Imre J'godin—Ziögöd. 2—2 

Tap'ociai Olt roeutén 1 hold 242 négyszőg-öi 
kaszáló éladó. Ci-n a kiadóba. ?—i 

m o a a c M o w  t x x x x a o i Q r ^ r 
g MODELL KALAPOK 

t!x R A p a £ k 5 a t nj formák 

H V t N C Z ü L T A N Á R i S Í N A L 
Ugy aa ott késs&iit^k 
seaf iü  n ő i k a l a p o t , o i s ö p - j h í o 

^ t . * a y a g he«ilfcdfc«í .T  t 1 . Ke'̂  i 
M t t a i t & t é e e .•» X 
^ Mercurea-Oluo, I . 0 fi^uak  Í 3 i < « « 3 

<f*i 
A 

n sinm)-iiooa 113. s*..»«lörHis kí»«-rls-o «at 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi módsser 
saerint, j u t á n y o s á n ad : 

S P R E N O Z G I Z I . M.-Oiuo. 
Str. I. Q. Duoa (Qlmnáaluin-uooa) 130. 

Könyvkötészeti munkákat 
a lagazebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t e s a k ű s ö l a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 
TT— - „ A l n n n T T háiahhoa ajánlkoaik. — önállóan 
V Cil X U l O t t l l y varr uj ruhát, átalakítást éa javi-

táaokat. Olme msgtudható a kladóhlTataiban. 

C I n A l# . Emeletea- óa földszinté*  házak, épatetas 
L l a Q O K . belaíségek, kaszálók, Tasnád{ar<Mn 1 azép 

telek, elköltözni miatt. Calktaploozán egy 
3 holdsa belaiség épUetekkel. Érdeklődni a Vákár-tzletbeu. 

.OSIKI LAPOK" 
Politikai, köagaadaságl ét Bzéplrodalml lap 

£11 fizetési  ár: 
Példányonkénti ára 3 Lat. Megjelenik minden vasárnap 
Ggéu í t h iitl 160 Félévi* . , 80 -
Nagyedévra . 40.- KBllSldre egy é r » , 864,-

llagyarorsaágra 12 Pangi. 
Hlidatéal dijak a lagoloaóbbaa azámlttat-ak. 

Kéatiatok aem adatnak TÍ«M 
Nyílttéri kOaleaényak -tlţa aorenklat L«l 29.— 

Kiadóhivatalt Vwoaroa-Cluo. Stnda I. C. Bratlana 60 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V á k á r - A z l e t . 

K | » s I * H Véká t k l a y n y m ^ á b v a , Huru t*-CKMS 




