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Paál Arpáil ír. „tradus szántása". 
— Aa .Erdélyi Lapok* 1934 évi január hó 19-iki 

Biáma, a „Tragikus BZántás" cím alatt közöl dr. Paál 
Árpad toliAból egy cikket, amely vitatkozó hozzá-
BZÓIÁ9 Nyirő Jizaef  egyik norellájához, amelyben az 
iró önmHgáról ir, mint bankálláaát vesztett emberről, 
akinek u'o'aó mentsvara az a pár hold föld,  amelyen 
két t9hénnel Baját maga gazdálkodik. 

Nyirő megrázó erővel foati  a szellemi munkár» 
hivatott éa besyyazott embernek kétségbeesett erő-
feszítését  — a i*z*ntáa-vetoB kérdők részére roppnrt 
nehéz fáredaágáb-  n Háborog benne ez a tndat, hogy 
a tár sadalmi  berendezkedés  és annak kimarjult fo'ya-
mioyai olyan tragikus eliokdá-okat és fé'resoilráFokat 
okosnak, hogy »z ifjúkortól  fogva  egy birooyofi  munka-
körre való felkészültség  éa tudáa ép a társada'roi 
fonák  helyzet miatt nehezen vagy egyáltalán nem 
érvényesülhet. 

Erra és effilött  elmélkedik aztán Paál Árpád dr. 
Bz^p-;n kihozza; hogyha Nviró Józsefnek  az írás ér-
szellemi munka helyett szántania is kell, ez nem is 
olvao tragikus Csak ne kényeskedjék. Vigasztalj» 
Nyirő* as a tudat, hogy nem kap „potrobot és érelme-
szesedést". 0 yat, amilyen dr Paál Árpádnak ÍB van, 
Aanál la inkább, mert nem kell Nvirőuek „erejét a 
szomszédból kölcsönöznie*. Tehát jó két kemény marka 
van, amivel alaposan megragadhatis az ekeBzarvát. 
Majd elbűvölő hangon kioktatja Nyirőt — a vérbeli 
irót — hogy mennyi sz°p is van a szántásban: a 
.messzi-messzi hegyek... ledöntött fájnék  roppant zuha-
násában" stb., stb és hogv ez a sok sz p az ."gv-
szerü teBtl munka tengerének a bu'látnzásából támad*. 
Vegyen példát Nyirő a jó p <pokról és tanítókról, 
.akik szintén mesterei ngy a lélek, mint a föld  baráz-
dálnak". 

Mikor a teliesen távollevő Idegen íb elolvadta 
Paál Árpád dr. bölcsességét, valami furcsa  ho*sz»n-
kodá^a támadt. Mi ez? — egy megmárkázott zsurna-
llatb, hogy kópés onnyi rövidlátásra ás :z5kkok!U?ógre ? 

Hiszen a cikken végig érzik az a f>  událls főúri 
gőg, amehik selymes kényelmességében, leválvere-
getve dicsérte az izzadó jobbágyát: Na-na Jinos — 
sokkal iobb do'god ven azért, mint a Nagvságo° 
urnák I Csak el kell viselni Nvlrő fiam,  c«ak szánto-
g«ss, mert gyönyörű thémák adódnak, mikor fütyülnek 
a pacsirták s selymesen azu'OB a kék ég — s pirosra 
csattantja az arcot az ózon. 

Mély tisztelettel kérdjük: van fogalma  dr. Pa*l 
Árpádnak — ml az a kAt tehénnel való g*íd«lkodba? 
A csáidn— buj;de?l Tudia ml az a kapálás. k«Bzálá*, 
fid">ntás,  amikor az Izzadó munkás, mindenről vesz 
tudomást, cenk ép a da'o'ó pacsir'árói a az azúron kék 
égrő' n»iri! H» nem kóstolta,  honnan tudja ml az? 

Mert ezt aa Egyetemen • a tenisz-pályán nem lehet 
megtanulni. 

I'-t nem arról van szó és nem az ellen emelünk 
kifogást,  bogy a szántás-vetés munkája az önmagában 
vev» tragikus lenne és hogy az megalázó valami — 
nem 1 E (yáltalán. Bőt az a legegészségesebb a világon 
Az a miga nemében, ép o'y szép, magasztos, termelő 
munka mint az orazágkormányzás, vakbéloperác:ó vagy 
a regényírás. Azonban annak IB ép ugy hivatottjai 
vannak, mint a jegyzőségnak vagy tanitó^Agnak. A 
szántás- vetéa munkáját az ait tanult,  abban nevel 
kedett,  arra képesített,  azt teljesen szakszerűen 
ismerő  ember, elviszattel, hivatásának (ha tudat alatt 
is sokszor) de tudatával — megelégedetten végzi. 
Vagy legalább la ér/l, hogy százszor kint a mezőn, 
mint órákig ve*ződol az iskolás gyerekekkel, vagy 
ü oi a pirosUvegőjŰ aktaciomók közi». Mint az a 
szántóvető hlvaiásu gyerek, aki százszor Inkább vál-
lalj", a juh- éa tehénőrzéa élmányea viszontagságait, 
mint a gimnázium osztálybaszoritott száraz szellemi 
munkáját. Juhot őriz — és élvezi. A másik meg nem 
élvezi; da jól esik neki a száraz szellemi munka. 
H vatást ad m nd*nkinnk az Isten: ás amikor a föl-
dón — emberi ügyetlenségből  és birgyuságból  — 
a társadalomban nem érvényesülbet ez az Istenadta, 
rátermett, mi több — rátanult és felkészült  hlvatáB, 
akkor tragédia áll be. K-tserű felháborodásai  a mu ika-
körét meg nem kapott embernek: amelyek Igazak. 
Amelyet ellenőrizni mág Piál Árpádnak sem Bzabad 
s nem lehet. Ht tragédia az (ha ugyan nem komédia) 
— és ezt el kell Ismernie Psál Árpádnak is — ha 
juhá*zfluk  s két tehenes szántóvető emberek — min-
den felkészültségi  átm-net nélkül (c upán nadrágot 
húzva) jegyzőkké, tanítókká, hivatalnokká avanzsálnak 
•s okoznak a táti idalomnak Bzomoru károkat; ép ugy 
tragédia éa okoz a társadalom szomorú károkat azok-
nak, akiket rákényszerít arra, hogy olyan munkát 
végezzenek, amelyhez egyáltalán nem értenek a igy 
100'/o os produktív munkát sem fejthetnek  kl benne. 

Hogy eB Így van, e-röl harisnyás, szántóvető 
apáink tehetnek tanuoizonysagot. Akiknek a tönb gyer-
meke közül egyikünk, már gyermekkorában n\afogott 
a gimnázium után, mlg a másiknak borsózott tőle a 
háta. Egyikünk tanu't, l«tt szelleiri rrunlás belőle 
— a másik maradt a szülői ház bo'dog stántésa mel-
lett, Ped'g egyforma  a vérünk, gyermekkorunkban 
egyforma  adsgban ettük a tejes pu'iazkát; carydiák 
torunkban Ib egyfoimán  vágtuk a rerdet a Hirgita 
nldalán — éa mégis nem volt egyf  irma a bivatái-unk. 
És ezt maga. egy-zerü Bzántóvetó Apmk jellemezte — 
Piál Árpádnál nagyobb pedngoglni és lélektani érzék 
kel: „Fiam, két nyrget jól megü:ni csakugyan mm 
lehet; te c*ak tanu'j, bogy o'yan jól értsd Írásos mes 
térségedét, mint ahogvan a bátyád érti a gazdálkodás1 

s a hnglyavontatást". Igea — hlvntágok vannak s 

két  egész hivatást  nem ad az Isten. A másodikat 
sőt a harmadikat csak a társadalmi rothadt berendez-
kedés erőlteti rá az emberre. így a Paál Árpád meg-
hivatkozta jó papok éa tBnitók eaete ÍB, akik .egy-
forma  mesterei ugy a lélek, mint a föld  barázdál-
nak — tévedÓB. 0 < maguk, a szegény trágyahordó 
tanítók a a kaszafenő  papok tesznek tanúságot: ba 
Igen jók, sőt mesterei a papságnak és tanítóságnak, 
akkor bizony gyöngék as ekeesarva mellett; a ha 
nagyon jók — sőt mesterek a turócainálásban s a 
lóvásarban, akkor egész le'kük annyira benne van — kü-
lönben lehetetlen meatereknek lenniök I — hogy Bzlnte 
lélektani lehetetlenség átlagemberek számára, huza-
mosan sőt állandóan — vasárnaponként jubból, pénz-
ből, marhából klkefélődznl  teljesen a Bzószék magas-
Hágig; és tanítás közben klkBpcso'ni, bogy „jaj Istenem 
borul az idő B ml leaz a szénával*. A kivételek — csak 
erősítik a szabályt. 

Nemi Paál Árpádnak másképpen kellett volna 
Írnia. Azt kellett volna Nylrőoek, meleg testvéri han-
gon odadugnia: ml, kik Isten kegyelméből még dol-
gozhatunk hivatásunk boldog munkakörében; földmű-
vesek, iparosok, tanítók, újságírók, papok, ml végtelen 
részvéttel fordu'unk  feléd  a átérezzűk Borsodat. Ese-
tedben a főhinás  a társadalmi  rendszer;  az, amelyen 
minden erőnkből dolgoznunk kell, hogy megjavítsuk: 
de addig K amíg ez elkövetkeznék, ne törj le, ne 
káromkodj a szántás miatt: nemcsak kenyeret ad as, 
hanem írói thémát la éB egéazBéget la. KétaégbeeBni 
tehát (ffilött  nem szabad: de jól tetted, hogy Írtál 
erről Nyíró József.  Sorsod erős flgyelmeztetéB  szá-
munkra, hogy megfeszített  erővel, kétszeresen dolgoz-
zunk a társadalom újraépítésén. f)r.  Buzáa OerS. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Megnyílt  a parlament.  Február hó 1-én ünne-

pélyesen megnyílt Románia parlamentje. A király nyi-
totta meg az országgyűlést, amelyet mu't év december 
hó végén vála-ztoit meg a nép. A trónboBzéd elBŐsor-
ban Duci miniszterelnökről em'ékezett meg, majd rá-
tért a belBŐ építő munkára. Külpolitikai programnak 
tűzte ki a trónbeszed a szomBzed államokkal való 
bekéBviszony ápolását. — A parlament délutáni ülését 
teljesen Duca meggyilkolt miniszterelnök emlékének 
szentelte. Alormány neveben Tatarescu miniszterelnök 
emlékezett meg Dúcáról. Majd sorra beszélnek az ösz-
Q Z P B ellenzéki partok. A Magyar Párt nevében Bethlen 
Qyörgy mordott emlékbeszedet, aki a magyar nép ne-
vében csatlakozott a kamara gyászának kifejezéséhez. 

A Népszövetség  pénzügyi szakértői  február 
hó 3 án Romániába érkeztek. 

Mekazikóban  földrengés  pusztított,  amely Aka-
pnHo váró" csaknem földig  rombolta. 

A „ c s í k i l a p o k " t A r c A j a . 

A s e a l y é i s l s a e m l m a . 
Irta: Kardoa Árpád, 

Sopron xáimigye tb. ifijegyzéje. 
A caiki hegyek csudazüld vánkosára ráhajtja bágyadt 

lejét az esthajnal. 
A szürke nagyot nyerít a somlyói barátok vasalt 

kapuja előtt. Lázár, a klastrom öreg kolduló trátere szintén 
fuj.  egyet, hatalmas kékbabos zsebbélijével végig törülgeti 
kövér ábrázatját, aztán letápászkodik az alig negyediben 
rakott szekérről. 

— Hála Néked, Szűzanyám, hogy hazasegítettél! 
Oda cammog a kapuhoz a alaposan meghúzza a (lrót-

estráng kicifrázott  vaafogóját.  Háromszor is egymásután. 
Tudja, hogy Fidelius fráter,  a porta hosszú gondviselSje 
valahol igen hátul állhatott, mikor az T'riaten a teremtés-
kor a fürgeséget  kiporciózta. 

A minuták mindazon által nehezen mozdulnak arrébb. 
Lázár megvakarja a tarkóját, visszamegy a párást esi ü szür-
kéhez, megcibálja füleit  a magabiztatón dörmögi beléjük: 

— Türelem, Csillag ecsém. Mindjárt bejül kerülsz 
tés es. 

Aztán negyedszerre is megmarkolja a csüngetöt. Majd 
hogy ott maradjon széles, huaoa tenyerében. 

— Mi lesz mán ? No I 
A magas kőfal  mögött végre valami érdes mozgás kél 

életre. Amint erősödik, közeledik, tisztán kivehetni, hogy 
mérges fapapucsok  kaffognak  az udvar kövezetén. Erre, 
errébb. Odabenn lábába szállt valakinek a düh. 

— Héé I Tán a háza ég, amioe ? Vaj elmentek hazul, 
hogy ilyen megveazekedetten lármázza teli az egész zár-
dát! Qui es? 

— In nomine Domini, Lázár. 
— Lá á-zá-ár ? Ajnye I 
Gyorsan megcsikordul a kulcs, fölpattan  a kiskapu s 

mögött* elképedt arocal áll Fidelius barát. 

— Lamletur — morogja kurtán Lázár. 
—• Lautletur, — pergeti rá a másik. — Hát mi baj, 

testvér, hogy ilyen időnek előtte visszasirült. Iszen hete 
sincs, hogy utrakerekedék. 

I gy jár a szeme mint a gyiké a persze, hogy a sűrű-
södő esthomály dacára is meglátja a Bzekér terűjének hiányos-
ságát. Bizony elég hitvány vala ez a konyhára való erá-
nyában. 

— Nyissa csak ki gyorsan a nagykaput s ne csö-
rögjön annyit — inti le Lázár. — Bé hamar avval a sze-
kerrel! Hol a gvárgyán? 

— A tehén fejést  nézi odahátra. De mondja mán no, 
mi veszedelem kergeté haza? 

Lázár csak nem hederít rá. Lohol nagy potrohával a 
gazdasági udvar felé.  Feleutról azonban viaszaszól Fide-
liusnak : 

— Csak jól bécsukja azt a kaput. A tolózárral es. 
S ki ne nyissa semmi azóra! 

Mialatt Fidelius oldalát majd kitúrja a kíváncsiság, 
Lázár már a kisudvar ajtaját nyomja hátra nagy szelesBég-
gel. Majd bogy orron vágja a béielé igyekvő gvardiánl. 

A azikár, szálas Főtisztelendő ur szigorn arcát elönti 
a csodálkozás. A szemöldökét jó magasra fölránditja,  eztán 
legyezőformán  hirtelen széttárja a két kezefejét.  Keményen 
reszel a szava, mint a fent  fürész: 

— Mit kereskedik keed idehaza? 
Lázár megemelinti nagy karimájú kalapját a krákog 

néhányat, mielőtt rágyújtana a szapora azóra: 
— Meginatállom, Szentimrén jártunk már a éppeg a 

kovácshoz nyiték be egy kÍB knnyöradomáuyért, amikor is 
odabenn valami 6—7 atyafi  nagy égedelemben arról kalá-
káza, hogy török martalócok garázdálkodnak a környéken. 
Brassón innét a tnl tengersok pusztítást, rablást vivének 
végbe. Kivált a templomokat fosztogaaaa  az ördögök faj-
zatja. Százan es volnának, tarka lovon járnak. A fekete 
Ibrahim, ez a neve a vezérüknek. Erősebb a medvénél ea 
s vadabb a megehUlt farkasnál  es. Mindenkit levágnak, ki 

I Qtjokba áll. Araazos handiaárjukon soha nem szárad fel  a 
O n n n t 

keresztény vér. Az egyik gúbé meg es eskűtt, hogy Kászon 
tájin vannak már. Erre én vissza a szürkével s egyet szed-
tük a lábainkat edáig. Éppeg csak a szentkirályi vár torony-
őrének kurjenték fel,  hogy nyitva tartsa a szemit. Eddig 
van, instállom. Büntessen meg, ha rosszul cselekedék. 

És engedelmesen lehajtotta a fejét. 
A gvardián haragjai azonban felolvasztotta  már egy 

markosabb indulat. A megdöbbenés. Jön a török! 
Arca krétából való lett. Az ajka megremeg. Keresztet 

vet magára. Aztán telhördül. 
Az atyákat I Hamar: A refektoriumba!  Keetek is ott 

legyen! 
A kolostor hallgató, árva folyóséi  egyszerre megele-

venednek, ajlócsapkodások, elszabadult, félrevert  hangok, 
megkergült fapapucsok  marják fel  a testes csöndet. A retek-
tórium százados boltivei alatt karvaatag gyertyák lobogó 
tényében riadtan ülnek össze a barátok. 

János páter, a gvardián erőt vett magán. Mikor meg-
szólal, mély hangja harmatos még, de a reszketés már 
lehámlott róla. 

— Grácia légyen sok csodákkal jeleskedő Szűz 
Anyánknak, amiért megkímélte hü szolgáit a rajtaütéstől. 
És dicséretben legyen része a hírhozónak, Lázár testvérnek 
is. Nem az életünkért aggódunk. Az jó kézben van. A Min-
denhatóéban. Az ereklyéinket azonban, Segítő Szűz Anyánk 
kincseit, miket Őneki ajánlottak fel  tisztelői, a Hunyadi-
féle  monatranciát és ciboriumokat és a többit, mind meg 
kell meutenünk a kontyos sátánivadéktól. Az Urnák további 
dicsőségére. Ámen... Oremua... 

Nem az ajkak mindennapos mormolása zsongott a 
misztikus teremben, hanem a felvert  szivek szárnycaapko-
dása, amint nehéz terhükkel indultak a halhatatlan űrbe. 
Az Eg felé. 

Utána sorban kemény esküt tesznek a barátok János 
gvardian előtt. A feszületre.  Hogy abból, amit most meg-
látnak és megtudnak, ha vérük vétetnék ÍB, aoha senki 
általuk aemmit nem fog  meglátni, semmit nem fog  meg* 
tudni. Utolsónak a gvardián ia ieleakttasik: 
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6 Blál 

A balkáni  blokk.  A Balkén, amint Ismeretes 
minden Időknek egyik legveszélyesebb földterülete,  ahol 
állandóan bábon» tüs lappang. Ennek a veszélynek 
elhárítását cilozsa a balkáni blokk gondolata, amely 
a balkáni államokat szövetségbe akarja tömöríteni 
Ezzel a tervvel volt kapcsolatos .Boris bolgár király 
mnlt heti romániai látogatása. Ugyancsak a balkáni 
BzSvetség nyélbeütéséért érkezett most T. wfik  Rildsi 
török küiUgyminiszter Is Románlába. Egyelőre Bulgária 
és Albánia érdekelt nem lehetett ÖBsaeboznl a készülő 
balkáni blokkban. Remény van azonban, hogy a február 
3-án Belgrádban aláírásra kerülő egyezséget már ez a 
két állam Is aláfogja  Írni a akkor a Bilkán békéje 
talán biztosítva lenne. A terv szerint a Balkán Unlo 
fővárosa  Istambul lesz. Megmarad Konstantinápoly 
tőrök fennhatóság  alatt, a közigazgatása közös lesz, 
kii lön sászlót, elmert, bélyeget és külön nemsetközi 
rendőrséget kap. 

Haszonegyezer  méter magasságból  lezuhant 
az orosz sztratoszférakutató  ballon.  A mult héten 
as egész tudományos világ érdeklődése kísérte az 
oroszBzovjetnek azon vállalkozását, amellyel sztratosz-
féra  ballonját a todományos kutatás szolgálatában a 
világűrbe felboceájtolta.  Moszkvai jelentés közli a meg-
döbbentő hírt. hogy a ballon 21 km. magaságból le-
zuhant és annak három pilótája elpusztult. 

Franoziaorszigban  Stavlsky bank csaló miatt 
kormánybukás voH, mert a kormány tagjai közül rehá-
nyat azzal vádoitak, hogv összejátszottak a csalóval. 
Az uj francia  kormányt Daladier alakította meg, aki 
Németországgal is megakar egyezni. 

Ausztria  kancellárja a közelebbi nnpokbsn Buda-
pestre érkezik. Ausztriában Ismét állandó nemzeti szoci-
alista tüntetések lángoltak ful.  A tol tartanak, bogy a 
bajor határról a német nemzetiek Ausztria független-
sége ellen támadást Intéznek. 

Keleten  készül  a béke  Szovjet oroszország 800 
eier főnyi  hadaereget öaszepontosltott a mandstu hatá 
ron és naponta 25 ujabb repülőgépet épít. Japán ha 
loaló tampóban készülődik. 

Tábortűz melleit... 
A róm. kath.  főgimnázium  oaerkész-ünnepe. 

Kétszer harsant fel  lapuakban a tárogitó szava, 
mely kérte, hívta városunk közönségét ifjú  cserké-
szeink tábortüze mellé. S nemhiába. Gyertyaszentelő 
Ünnepin délután zsúfolásig  megtelteit a főgimnázium 
tornacsarnoka. Kedves, feledhetetlen  élmfnyben  volt 
réBzünk. Ugy tetszett, mintha valami jétélony tttedér 
egy fenyves  erdő mélyére varázsolt volna minket, oda 
a csörgő patak pírtjára, szint e lepkék, tarka virágok 
közé. 8 a tisztás zöld bársonyán vidám ifjú  sereg 
kacagása csendült fel,  ifjú  lelkek ragyogó, tiszta te-
kintete összeolvadt a magasból aranyló napsugárral... 
A tülekedések zsibváBárából képzeletünk magasabb, 
tisztább légkörbe vitt s hála a cserkéatfiuknak  B R 
derék parancsnokoknak: a báJOB, megkapó lllnziu tel-
jes v o l t . . . 

A niu't év jun'uiában volt a megalal.u'áa, most 
a bemu'atkozáa. 

Az Unn^p déle'őtt a főgimnázium  kápolnájában 
kezdődött, Mert a caerkész nemcaak bátor, \idám, 
nemes^zivü, lovagias, engedelmes, kötelességtndó, em-
bersége*, takarékos, segítő, testben-lélekben tiszta, 
gyöngéd és erős, hanem — mélységesen  vallásos. 
Tudja, hogy amaz erények  ez utóbbiból  folynak. 
Azért Istennel kezd', Istennel halad B Vil< végzi. 
László Ignáo,  a főgimnáz:um  hittanára felolvasta  a 
felavatott  32 cserkésznek a cserkész ti»psra«CBot s 

rövid, lelkes beBzédében a mily meggy őt ődéa tüzével 
Igyekesett szivükbe égetni, hogy legyenek ők az elBŐ 
kialakítói annak ez uj embertípusnak, Bmely Igazabb, 
mélyebb, eszményibb, nemesebb, keresztényibb, mint 

régi; amely nemcaak szavával, hanem példájával, 
életével, tetteivel készít elő egy Baebb, jobb, ember-
hez méltóbb világot. 

Amit délután a CBerkÓBZCBapat, es a kialakulóban 
leró embertípus bemutatott, as valóban biztató, a leg-
szebb reményekre jogosító. A caerkéBz Ima szárnyaló, 
szép gondolataival kezdték a mÜFort: a caerkész hisz, 
blzlk, a cserkész tud — ssivből imádkozni. Majd a 
királyhlmnuiz csendült lel: a cneriész tiszteli a tekin-
télyt, a törvényt, a rendet; a caerkész jó honpolgár. 
Buazek Gyula főgimnáziumi  tanár, parancsnok — ki-
nek a h. piriccniokkal. Pulcbárd  Jánossal  együtt — 
oroazlánréFze van a főgimnázium  cserkesrcse pat ínak 
megtereirtéBében, érdi kes, mtgk&pö előadásban vázolja 
a cserkészet törléretének. Fzenezetének főbb  trozzn-
natait. 11a a cserkészet világszervezet r lord Biden-
Powel (az egész világon níp^zetU B1P.) főparancsnok-
aága Blatt közel 8 millió tagja ven. Valóban nagy-
szabású gondolat: annyi Ifjú  lélek, a világ ifju;ágáni>k 
Fzlne-virága fepzül  PZ Igazabb, derekabb, testvériesebb, 
eszményibb ember-ideál magaslatai felé. 

Ami ezután következett, PZ megmutatta, hogy a 
tiszta Ifjul  BZIV lud csak Igazán vidám lenni: a tábori 
élet képei, az énekek, szavalatok, mono'og, mókák: 
rádió, borotválás, keleti látogatík, kötéltárcolás, cigá-
nyok — mltd a knmornak, jókedvnek, tréfának  a a 
komo'y megvi'lanésolnBk volt ttrka VFgţ filete,  amelyet 
kellemesen szakított mfga  parat car ok rk ötlete^ ked-
vei konferálásB.  Buszeb parprcFrobcak BikftüW  bele-
CBáütani a típsbs, énekbe a közinféget  Is, mely bár 
kezdetben vonakodott beugrani, mégis lassan neki 
bá'orodott, ugy bogy a furfangos  bűvész n«m győzte 
eléggé dicsérni bz ünnep közönségének .magttF intelli-
genciáját". Közben a parancsnokBágnek ia jutott B 
tapsbó'; különösen megérdemelte ezt a cobor.' parancs-
nok, Dr. Tineu,  várói főorvos,  ki nagy jóakarattal 
segített a cserkész-cobora életrehivésáb<*n. 

A műsorban szeri p'ő c^rkéstfiuV,  külöröRrn: 
Bánfy  Miklós Szatmárv Gábor. Dobribáo AcdorVII o. 
Csató Sándor VI. n.. Bmlnka J nő, SkcrAn A'bert, 
Kóaa Aipád V. o . Kovác Rudolf  IV. o., Síőke Sándor. 
R meg Aladár III o. diát ok, abib a cigányok (Oiazér 
Andor VII. o., Részegh Fé íx III. o , Bánfy.  Rmeg, 
Kovác* R) — mind nagy ügyességgel a k<dreH köz 
"et'ens^ggel mozottak, tettek vettek, beszélgettek. 

A caerkész ifjúság  kiválóan sikerült Fzép ünne-
pét m gtisztelték megteltté* ükkel — a szülők éa nagy-
számú érdeklődő közölt Dr. O etea Valér prefektus, 
Creyaa és Crlsteecu ezredesek, Spiiu Tudor ál', gimn. 
igazgató. 

...Alkonyi erdő csendjében tábortüit mell°ttültünk... 
A csend biroda'mái ártatlan gyermeki szivek beszéde, 
dala. vidám kactja törte m-g. Caendsia, dalon, erdőn 
vidám>á?on tu' le'bünk előre néa»tt: n megtelt egy 
szebb, bízta ó Ifjú  jivőnek meleg, derűs hmiulatávaí 

(A- V.) 

dalom által fenntartott  intézmény, melynek álleml támo-
gatásban soha Bi-m volt része, ellenben a maga részé-
ről állami intézményeknek jelentős cdományokat jutta-
tott tehát as érdekelt iparos éa kereBktdő társadalom 
joggal kívánhatja, hogy a tulajdonképpen sajátjának 
mondható Intézményt továbbra is működésben hagyják, 
mert as parancsoló szükség. 

A megszüntetési terv hire a negy érdekelt megye 
közönsége körében érthető nyugtalanságot okoz b 
erőteljes akció készül a kamara fenntartáaa  érdekében. 

A csiki kisiparosság éa kereskedő világ, amely-
nek érdekeiért a marosvásárhelyi ipar és kereBk. ks-.-
mara mindankor annyi szeretettel dolgozott, erőteljes 
megmozdulást fejt  ki aziránt, hogy ezen tervet mep-
akadályozza. A marosvásárhelyi ipirkamara feloszlatá-
sának nem szabad megtörténnie. 

Oikvármegye kereekedői és iparosai ti'.takozó 
jegyzékeket juttattak el a kormányhoz. Ez°nkivül ez 
érdekeit teB»ületek küldöttségei felkeresték  B vérmrpj» 
szenátorát, Cristea cíik-zered«i közjfgjzőt  ip, akinek 
figyelmébe  ajánlották ezt a készülő uj*bb vegzed^m-t 
Is. Ugyanakkor vázoltát Csikvárm'íye iparának éa 
kereskedelmének szomorú helyzetét. R «mutattak a par-
lament megoyitásának küszöbén mindazokra a kíván-
ságokra, amelyek: teljesítése n"lkül végérvényesen 
koldusbotra jut a megye iparos éa kereskedő osztá'ya. 
Az adó, a bategs^gélyzőjárulék túlságos felem»lése,  a 
p4nzügyigf»z<retóság  éa b^tegaegélyző visszahelyezne 
Hevében kérték Cristea kormánypárti szenátor köíben-
árását, akinek t'özi»mert f  ulyától és tekintélyi tél o'yan 

sokat vár ennek a felforgatott  és minden inténnéryé-
től megfosztott  vármegyének a kétfégheseU  közélete. 

Megakarjál szüntetni kereskedelmi és irrarkamarániat. 
Az egész S2ék"I>fóld  kereskedelmére és iparára 

végzetes csapást készítenek elő azzal a tervvel, hogy 
a marosvásárhelyi kereskedelmi éa ipirkamcrát meg-
szüntessék. Negyvenhárom éve áll fenn  e kamaránk 
b ipirl éR keresiedilirl hagyományaival a négy vér 
megye fd'drajzi,  népességi és gazdasági egység szálai 
ból összeszövődött, pótolhatatlan érdekközösséget jelent 

A kamara az érdekelt iparos és keraakedő társa-

Több ezer tenyészállat lesz a mezőnazilasáti kiállításon. 
A március bó 22—26 án rand^ieadó o'azigon 

mezőgazdasági kiállítás tenyészállalc^cportjába törtéit 
bejelentéseket a rend'zőaég feldolgozta  éa ennek alap-
án örömmel állapitbati míg, hogy BZ Összes állatf»jok 

csoportjában jóval több állatot jelentetlek be, mint 
amennvit műit Ó7han kiállitottak. A mezőgazdasági 
kiállítsa iránt megnyilvánuló n«gv érd-klídés a g^rd-i-
ságl be'vzet vár»wArt jobbu'á^áaak előhirnntekent 
jelentkezik, a irazdák bizoak abban, ho{y tul VBnnaV. 

vá!»4g fordn'ópontján  és minél többen részt kkar,-
nak v«»nni a kiállításon, higy ó'etképeaFéíüket. gp.idn-
aági er»jttbet megmutassák. A gazdák ugv látják, hogy 
isméi érdemen tenyéazáliat neveléssel fogleliozri  éa 
mig a vásárolni szánd kozók anygi errjének srâtr.ba-
vételével Igyekeznek nledó állataikért mérsékelt ártikst 
kérni, máaTészt a iricőaég lehető fokoíásf.ban  fgţttsa-
Bal vorsrnyezve, az értél esit^ai Uh"tŐRégpk biztoíitá-
sára törekszenek. A rend -rő^ég megíele'ő értél rp'téri 
lehetőségek bizioBitâxa érdekében bor átotni fosjf.  a 
kiállítható állatok számát éa a bejelentések bizonyos 
hányadát nem fogadja  el a kiállításra. Ez az intézke-
dés mindenesetre uey fog  megtörténni, hopy ezáltal a 
klá'litott állatok minőségi színvonala emelkedjek. 

Es iHó'zerict a beja1»ntatt teiyészállatok száira 
mint'ígv 150 d^r»b ló, 650 dirsh szariaFm .rba, 300 
darab juh és 1700 darab sert»». F-ij'ánként knvetki^n 
n msiro-'z'ás: Lovak: angol 36 d*r»b. ar-ib 8 d-irvj 
lipicai 2 dfnb,  Nónius 6 d<<r.;b. G drár 4 tiercl-, !jr j. 
C-ii-hidi gvérü kerepztezée 7 d>-rab. bideyv'rü 17 d^ rtb. 
az állami ménesek ker-tbejelentése 64 darab ey,|Kgy-
zéa 7 darab. Szarvasmarha: pzimmentáli l'̂ ft  dnrab, 
t-azai pirostarka 242 darab, borrd=res 7d »ra'-, bivelv 
3 darah. magyar fecüs  80 dersb. nag^tc-stP f.'ftis  g2 
darab, magyar bu-<meriné 82 darab, fri'_  20 dar«b. 
Sertés: szőke mangalica 1085 darab, fecekfh^Fu  man-
galica 20 dursb, yo'ksbire 418 darab, berkshire 55 

— Nyugvásom ne legyen se égen, se foldün. 
Imbolygó árnyék surranak a fekete  szentélybe. Vaksi 

mécBY'ilágnál sürgülőd3 kísértei járás kezdődik Felpattan a 
a titkos kőlap s a rejtek alagút kitátott, hiis szája egymás- > 
után nyeli el a somlyói barátok valamennyi ezüstjét — 
aranyát. Mire a szellemek órája beköszönt, a kőlap már 
visszaoson helyére. Megdermed az élet a kéttornyú tfinplom 
öreg kolostorában Semmi se történt... I 

A felkelő  nap sugarai azonban álmélkodva akadnak 
meg a melső torony legeslegfelső  ablakán. Csakugyan d az.' 
Fidelius testvér. Ott leskíidik már, egyszer Zsögöd felé,  j 
egyszer Szereda telé Ahogy ádámcsutkás hosszú nyakát 
elflre  nyújtogatja, még ernyOt is csinál tenyeréből a szemei' 
elé, hogy messzibbre lásson. L'tánna hűségesen átlép a hal-
oldali ablakba, ahonnét lelátni a barátok széles udvarára. 
Itt aztán felágaskodó  tenyerét kétszer-háromszor megforgatja 
csuklóban. Odalenn a kövér Lázár várja a jelt. És meg-
könnyebbülten sóhajt fel  minden csuklóforgatás  után 

— Szűz Anyám, bárcsak ne es jönnének ! 
Hát nem jöttek. Aznap. 
Másnap azonban a hosszú Fidelius nem forgatta  taga-

dásra a csuklóját. Még csak ernyőt se kellett csinálnia a 
szeme elé, mikor a toronyablakból kilesett Zsögöd felé. 
Vörösen, komoran nézett vele szembe az ég. Megborzad. A 
harang nyelve után kap s háromszor egymásután odaveri 
az ércszájához. Három szaggatott sikoltás, de elég ahhoz, 
hogy megtagyjon a vér tőle 

— Jön a török! Itt a török! 
Aztán Szereda felett  is felcsapnak  a pokoli tüzek. 

Szállnak, szállnak a fekete  pernyék a a levegőt megfesti 
perzs szag. Jajok éa átkok. Mikor deíelflig  jutott a nap, 
már a somlyói uton gomolyog a porfelhő,  melynek nyomá-
ban koporsóba fekszik  az élet. és irgalom. A sátán lovasai 
repülnek benne. S az élen egy óriás. A fekete  Ibrahim. 
Koromfekete  szabálltól övezett kemény, sötét arca, gonoszul 
villogó fekele  nagy szemei, duzzadt széles ajkai, előreugró 
izmos szemfogai,  tércse orra semmi jót nem ígérnek. Teli-
vér szög ménje vad száguldással viazi előre. 

ötvenen vannak. Mindegy szálig csaták éa gyilkok 
fergelegén  kitanult fenevad.  A többiek délnek liuzódtak 
tenger-prédá jukkái. 

Amikor elélik Somlyót, Ibrahim kurtábbra í'o ĵa a 
sallangos kantárszárat. A falu  elején egypár ház, lélektele-
nül, üresen. Lakóik ki tudná, merre rebbentek szét? A hord» 
egyenesen a templom elé telt. Itt a nagytérségen a fekete 
Ibrahim szemközt lordul lovasaival. Kgnek rántja arany-
markolatu kandzsárját. A pokol lovasai szobrokká mere-
vednek. 

— Ide hallgassatok ! A hátam mögött van a gyaur 
Isten egyik háza. Iiűveu van benne arany és ezüst, amivel 
a babonás hitetlenek kedveskedtek Istenüknek. A barátok 
megpróbálhatták, hogy eldugdossák előlünk, de a mi eszün-
kön nem járnak tul. Száz halált halnak egyenként és össze-
sen, mig utolsó dBrabig elö nem adják kincseiket. Ha kutyál-
kodni akarnak, száz apró székely kölyköt szedünk össze s 
szemük láttára egyenkint hasítjuk kettőbe mindaddig, míg 
nem vallanak. A próféta  köntösére mondom, mindennél 
biztosabb fegyver  ez. Mert ha saját életüket nem is saj-
nálják ezek a kutyák, a nációjuk bimbóit elpusztítani nem 
engedik. A kincsek tehát akár a markunkbau lennének. De 
inost tontosabbrél van szó. Van ebben a templomban egy 
gyaur szent, aki bűbájos erőt ad a hitetleneknek. Mondják, 
hogy a gálád Hunyadiak kardját is ez áldotta meg s ezért 
kaszál a muzulmánok seregein dus rendeket a halál. Xnkünk 
ezt a kőszentet el kell vinnünk innen. Nyelje el a Marmora-
tenger hüs és végtelen öle. És legyen miénk érte a bir 
és dicsőség. Aztán jöhetünk vissza a kincsekért. 

Mikor Ibrahim leengedi handzsárját, ötven törökből 
tör ki a fogadalom: 

— Elvisszük I Elvisszük ! 
A templom ajtaja tárva-nyitva, bemehetnek. A főoltár 

felett  áll a faragott  szent. A csiki Boldogasszony hatalmas 
szobra, sok csodáknak eredője. Arcán égi szépség, felséges 
alakján valami megfoghatatlan  báj. Közelében elragadtatott 
gyönyörűség fogja  meg a lelket. Ibrahim emberei sem sza-
badulhatnak a leuyttgöiö axipiág hatalma alól. I 

— Mit tétováztok? — tériti magukhoz a l'eket>- Ibra-
him dörgő hangja. — Szedjétek le onnan! 

Hint a hangyák, ugy lepik el az oltárt. Kiemelik 
helyéből a tinóm hársfából  vésett Sziizanyát. Aztán vállukia 
kapják s indulnak kifelé.  De lépésről-lépésre neln-zrlb. ü 
rasztóbb lesz a teher. Mire kiérnek a templomból, nn-c 
sokszorosul a súlya. Két ló közé akarják 1 -.lui, de az álla 
tok leroskadnak alatta. Ibrahim ordit, <liU>nng. 

— A föld  alól is ökröket, bivah Szekoret! Nem 
engedünk a bübájnak. 

A martalócok széjjel vágtatnak Ile két úra is betelik, 
mire visszatérnek. Es közlük három véresfejii  székely hajtja 
nagy szomorúan a lajtorjás szekér elé togott négy ökrii'. 
négy hivalyat. Keserves kínlódással emelik szekérbe a tüi<"< 
kök a szent prédát. ÍVdig huszau is iparkodáuak. 

Megindul a szekér. De éppeg csak. Handzsárok 
karók 6tippannak bivalyok, öklök és székelyek hátán. Meg-
feszül  minden, de a kerekek alig forognak.  A falu  határáig 
mégis csak eljutnak. Innét azonban tapodtat se. Szekér és 
marhák gyökelet vernek. Hiába húzzák, hiába taszítják. 
Xincs előre. A Szűz Anya nem hagyja el Somlyót. Nincs 
az az erő, amelyik el tudná szakítani hűséges kis falujától. 

Ibrahimnak már nincs is emberi hangja, l'gat. A tehe 
tetlenség dühe örvénylik benne. Felugrik a szekérre, ho! 
szalma között szelíden nyugszik a szépséges Sziiz. Ibm-
himot megbolondítja ez a mennyei nyugodtság. Szeme vér-
ben forog,  két kézre fogja  iszonyatos görbe csatakardját, 
kettőt suhog feje  lelett, aztán vad erővel csap a szobor 
gyönyörű arcába: 

Nesze, gyaur szent! Nesze ! 
A finom  acél vijjogva hasit bele a tahusba. A halálra-

vált három székely döbbenéssel látja, hogy megvonaglik a 
szent test s vércseppek fakadnak  a pogány fegyver  nvomán. 
Tekintetük felröppen  az égre: hol nyúlik le az Úristen 
visszaütő, iettenetes keze? De bizony a mennybolt mozdu-
latlan marad, villámokat Bem szór. Kéken mosolyog továbbra 
is a világra, mint tennap és azelőtt. 
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. N»ott szarvasmarhát <s 382 d,rab sertést, 

ezért a férőhelyeknek  megfelelően  ea a kiviteli lehe-Inuh^A 8 . lf®b®vé tfwye>  i« is csökkenteni kell a ki-állítható á'latok számát. 
Az Idei mezőgazdasági kiállításon tahit olyan 

nagyszámú tenyészállat anyag kerUI bemutatása, amely 
semmiben Bem marad el a német D. L. Q. és az aagiat 
ktrályi mezőgazdasági egyesölet évente rendezett világ-
hírt» mezőgazdasági vándorkiállításaink tenyésatllat-
anyaga mngott. A bejelentett tenyészállatok minősége 

, K y " v á í , á r o , l l i szándékozó és máris nagy 
érdeklődést mutató gazdák aa ld°n a fokozott  igények-
nek ÍB megfelelő  gazdag anyagból választhatnak majd. 

Február II—12-13: János Vitéz. 
A Dal- és Zeneegyesület és OltáregyeBŰlet 

elkészült János Vitéz betanulásával. Ez az rrök szép 
operett ugy serül közönségünk elé, mint egy álom. 
Rendezése, díszletei, pazar kiállítása, kitűnő szerep-
lői nagy zenekarra hangszerelt kísérettel János vitéz 
olyan előadását biztosítják, amelyet csak fővárosi 
ttzlapid nvujthat. A rendezőség a már megnyilvánuló 
nagy érdeklődést figyelembe  véve hárem előadásban 
tűnte mű-orra a magyar operett irodalomnak ezt az 
opera határon mozgó csodálatos alkotását. 

Február  hó 11-én (vasár atp) este 8 órakor 
van as el»6 elődás. 

Február  hó 12-én (hétfőc)  dé'utáni előadás. 
Kezdete 4 órakor. 

Február  hó 13-án (húshagyó kedden) eBte az 
u'o!aó előidás, utána tánc reggelig. 

Az előadásra jegyeket lehet előjegyezni a Vákár 
könyvkereskedésben. Kii'önisi-n vidéki közönsegün 
ket kérjük, hogy igyekezzenek jegyet b ztoaitani 
miután sz e'ősdáso'c iránt szokatlanul nagt az érdek 
16d-"9 E'thető is, m-rt a rnndsző egyesültek Boha 
nem taptsztslt ambícióval igyekeznek J*nos Vitézt 
uiy aaioptdra vinni, mint ahogy megérd'-mlí a da-
rabnak mesébe ringató szöveg és dtlszövése. Bátran 
állítjuk, hogv a János vitéz bemutatóin meglepotto 
lasz. a muzsika, énekteljesitmények pedig a tiszta 
művészet erejével fogják  a közönaégUnk csodálatát 
és elismerését kiérdemelni Hisszük, hogy nem lesz 
aki városunk és vidékén el ne jönne végig gyönyör 
ködué János Vitéz-t. 

Arcráneaink kikezelóso. 
Irta: V á r a d y I l u s , 

a bácsi kozmetikai iskola megalapítója. 
Niotsen semmi célja annak, hogy ezúttal az arc-ráncok 

Keletkezéseinek okairól bővebben írjak, mert ezek szinte 
kimeríthetetlenek és nekünk kozmetikusoknak a segítés a 
feladatunk  és nem a hosszas tudományos elmélkedés. Ter-
mészetesen olyan kezelési módokat akarok itten leírni 
amelyeket otthon bárki könnyű szerrel elvégezhet. Minden-
esetre a szakember rutinos és tapasztalt kezelésével sok-
kal hamarabb lehet eredményeket elérni, de sajnos, ma m eg 
a legtöbb helyen nem állanak hölgyeink rendelkezésért 
eléggé modemül éB alaposan kiképzett kozmetikai szakerők 
és épen ezért ilyen esetekben előnybe részesítendő sokszor 
a laikus, teljesen ártalmatlan házikezelés, mint egy magát 

< jiak kozmetikusnak kiadó, de alapjában véve csak drága 
knwnetikai szereket ránk sózni akaró álkozmetikus, leg-

több esetben meg CBak a bajt jobban elmérgeaitö álkozme-

tikai kezeléae. Különösen kell óvakodnunk olyan kozmeti-
kusoktól, akik csak valamely máa felelőtlen,  u. n. kozme-
tikusnál nyerték kiképzésüket és nem valamely államilag 
ellenőrzött komoly kozmetikai azakiakolákban, megfelelő, 
államilag vizsgázott szaktanároktól, mert sajnos, ma már 
mindenki, akár ért akár nem, kozmetikai tanitáasal foglal-
kozik, aminek az eredménye egyenesen katasztrófába  a 
hölgyek szépségápolására nézve. — De maradjunk a tár-
gyunknál : 

Amint észreveszi a hölgy a kezdőráncok keletkezé-
sét, azonnal energikus és türelmes ellenrendszabályokra 
van ezükaég. 

Ajánlatos reggel még ágyban fekve,  amikor még az 
arcbőrnek az éjjeli alvástól emelkedett melegaége nem Bzállott 
el, egy kis darab vászonnal vagy flanellal  a ráncos helyet 
egészen kiméletesen dörzsölni és amint ez a hely egy csep-
pet megvörösödik,, a dörzsölést azonnal abbahagyni. A dör-
zsölés után tessék egy pár percig meleg tejbe mártott 
borogatást ugyanerre a helyre tenni. Ezt az eljárást minden 
nap, több héten keresztül ismételni kell, míg a kezdő rán-
cok végleg el nem simulnak. Ez a kezelés azonban aeinmit 
sem ér, ha megtelelő erőa akarattal nem hagyjuk abba 
azokat a már megszokott csúnya grimaszos mimikákat, 
emelyek ozintén egyik főokozói  a legtöbb esetben a kezdő 
ráncoknak. 

Ha azonban már a ráncaink sokkal mélyebben fúród-
tak be a bőrszövetekbe és nem kezdő, hanem már kissé 
előrehaladott ráncképződésről beszélhetünk, akkor ugyancsak 
az ágyban vagy azonkivül reggelenként alkalmazzuk a gőzö-
lést. Ez ugy történik, hogy egy forró  kamillateával telitett 
edény gőzölésének tesBzük ki az arcbőrünket, aminek tar-
tama alatt azonban a szemeket be kell csukni, nehogy a 
gőz megártson nekik. A körülbelül mintegy jó öt percig 
tartó gőzölés után a ráncos hely kezdő vörösödéBÍg len-
Hlanell vagy vattadarabbal dörzsölendő, de nagyon kíméle-
tesen. Amiután újra a gőzölés ismétlendő, újra dörzsölés. 
Összesen háromszor minden reggel. Az eljárás végeztével 
meleg olajpakkolás is tehető a ráncos helyre és ez a pakko-
láa hosszasabb ideig rajta hagyandó. 

Ha azonban már B ráncok igen erősen ki vannak 
alakulva, akkor tisztára házias kezeléssel aligha érünk célt. 
Ilyen esetben egy alaposan kiképzett és elsőrangú szak 
iskolákat végzett kozmetikushoz forduljunk.  Ez a kozmeti-
kus mindenekelőtt arra fog  törekedni, hogy a legújabban a 
biolog-kozmetikától felfedezett  hormon tartalmú krémekkel 
és olajokkal pótolja az előrehaladottabb vagy betegségek 
következtében beállott zairtalanságát, amely egyik tőokozója 
a ráncoknak. Egyidejűleg individuális és alapos anatómiai 
ismereteken felépült  masszázs technikával igyekezzék a bőr 
régebbi ruganyosságát visszaadni. Arcgőzfürdők,  villany-
sugárzások, szénsavas pakkolások és maszkok alkalmazása 
nagyban hozzájárulnak a sikerhez. 

Igen ajánlatos a már erősen kiképződött ráncosodás-
nál egy tapasztalt belgyógyász-orvos véleményét is kikérni, 
mert sok esetben intenzív orvosi kezelésre szoruló belső 
bajok kikezelése nélkül a kozmetikus kezelése akármilyen 
rutinoB is, nem vezethet maradandó .eredményhez. Az igen 
gyorsan eBzközölt soványitókurák ig egyik főokozói  a korai 
erős ráncoBodásoknak hölgyeinknél, valamint a túlzásba vitt 
és erős fáradalmakkal  járó sportolások. A keletinő, akinek 
az arcát a korai öregedés tünetei még jobbal fenyegetik 
mint a nyugati és északi szépségeket, sok pihend és min-
den komolyabb gondtól való meneküléssel igyekszik rán 
cok képződését megakadályozni, továbbá jó táplálkoz&mal. 
Hiszen az köztudott, hogy a jól táplált arc aokkal későb-
ben öregszik, mint a aovány. 

Mint ultima ratio marad a már szinte a cannyaságig 
elr&'ncosodott arcoknál az operáció. Különösen művésznők, 
akiknek az ekaziaztenciája a nyilvános tellépéatől függ, 
vannak erre ráutalva. Más nők részére nem is nagyon 
ajánljuk. Mert a hatása, akarmilyen elsőrendű operatőrök 

csinálják, csak mulandó, egy nap visszatér. Párszori meg-
ismétlés után pedig az arc olyan élőmaszkká változik át, 
mint Hugó Viktor hires nevető emberénél. Ha a hölgy 
nevetni akar BÍró arcot mutat és ha airni akar nevetni 
fog.  Egy menedékházban Párizsban láttunk egy elagott 
színésznőt, akinek ötször operálták meg a ráncait, rettene-
tes volt ránézni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Két  névről. 

Nem  a tépett  szemöldökről.  nem as ag^oo-
kozmetikázott  és megrozsozott  űoom világról  hir-
fejezünk.  Nem  a hosszú sinadrágba  öltöztetett  női 
tipus áldásaiért  rójjuk  le elismerésünket  a gond-
viselésnek  e helyen. A hirfejben,  amelybea ha 
szúr, vág és gúnyol is néha a toll, azt a javítás 
legőszintébb  szándékával  teszi. — Ezúttal  komoly 
tárgy  kerül  megbeszélésre  itt.  Ennek  a kit  város-
nak az értékei.  Csak  azok pedig,  amelyek  túlnőt-
tek  a város faluin.  Ezekről  is kell  stólni  néha. 
Igen,  mert mi, akik  a kieváros  egymás pulzusán 
tartó  közelségében  nagyon megszoktuk  egvmáat, 
nem sokat  törődünk  azokkal.  Pedig  léteznek  éa segí-
tenek  rajtunk,  ott ahol nem is gondoljuk.  Rajtam 
például  a következő  sorrendben.  Szín:  a bukaresti 
hadügyminisztérium  3-ik emeleti  folyosója.  Idegen 
tenger.  Teljes  tájékozatlanság  éa felűlvizagálatr* 
várakozó  bizonytalanaág.  A suttogó magvar beszél-
getésre  oda  áll  a folyósónak  egy szolgálatot  tel-
jesítő  katonája,  fioménul  kérdezi:  as urak  hovi 
valók?  Mercurea-Ciuc-ra,  felderül  az aroa és Ba-
logh János  dr.  nevét említi.  Ismeri?  Hogvne.  A 
sakkról  beszél a katona.  Éa érzem, hogv már nem 
vagyok  egyedül.  Látnm, hogy az intelligens  arcú 
katona  a közös ismerős  alapján segít,  szol gálát-
kénz,  valósággal  elhalmoz  a figyelmesség  minden 
jelével.  Pillanatok  alatt  mindent  tudok.  — Balogh 
Dr. sakkbajnoksága  jólesően  átsegített  az idegen 
hely közismert  nehézségein és minden  oldalról 
lövelő  bizalmatlan  hangulatán.  — Beljebb a vizs-
gálat  kezdődik.  Magasrangu  orvosok.  Hová  való? 
liercurea-Ciuc  4 feleletre  Dr. Ilirsch  Hugó  neve 
emlitődik.  Mintha  a komoly  tekintetek  bársonyo-
sakká  válnak,  mintha nem is ugy néznek  mint 
eddig.  Látom, bogy a név varázsszerúen hat is 
irányomban is felmelegítő,  mintha jóindulatot  te-
remtő  a hatása. Érzem, hogy egy láthatatlan  pro-
tekció  segít  megint. A puszta név szeretetet,  bizal-
mat és jóságot biztosit  felém  is, aki véletlenül 
szintén M  -Cíuo  falai  közé  szorultam.  Egy kis szé-
kely  városba, amelyet a szürkeségből  és íameret-
lenségből  íme  két  egészen más irányú tehetség 
kiemel.  Így  válhatnak  az értékea  neveink komoly 
vegitőinkké.  Azok a nevek, amelyeket  itthon tudo-
másul vesznek,  létezéfüket  a kisváros  unottaágáral 
magatól  értetődőnek  tartják  és bizony sokszor 
meg is bántják. 

— Egy millió nyeremény Csík- éa Maros-
tord* megy eben. I<mét itten nyerték az 1 milliós 
főnyereményt.  A 15228 számú szerencsés tulajdonosai 
nyerték az 1 millió főnyereményt  a IV. osztálynál. 

— Rádnly jegyző ügye. Ráduly Lajos csik-
saentgyörgyl jegyző sikkasztási ügyét, a helybeli tör-
véoyBzék február  28 ra tárgyalásra tűzte. 

— Törvényszéki hir. Sofron  Ferenc csikszent-
>mrei illetőségű csavargó kű'önhörő büntetéseit a tör-
vényszék ösníevonta és január bó 31-én Bofront  4 évi 
fegyházra  ítélte. 

lle mégis... ebben a percben megkondulnak a somlyói 
kxrBngok. Mintha őket ÍB érte volna az Ibrahim ütése.. 
És konganak. Konganak. Tűz van-e? Fergeteg van-e? Árvíz 
van-«? Borzongató szavukba belevegyül valami élea kürt.-
harsogáf.  Hirdeti mindenfelé: 

— Testvéiek, ne féljetek!  Jönnek már a szentkirályi 
vár vitézei. Adta pogányai, ahajt jön az igazi haddel-hBdd. 

(iyörgypál Gábor várnagy uram, aki csak ma érkezék 
haza a gyergyói székről, mikor meghallá a törökjárást, 
menten lóra ülteté huszonnyolc válogatott vitézét. 

— Utánuk, fiuk!  Hajrá! 
Fidelius egyre kongatja a harangokat. Lent a refek-

• Goriumbau a barátok végnélküli Utániakat mondanak, oda-
künn reng a föld.  A szentkirályi leventék robognak. És 
m e g e l e v e n e d n e k a mezők. Mintha a föld  alól bújnának e lő, 

'.kapa-kaszás, cséphadarós székelyek rohannak mindenünnen. 
X  levegő hangzavarába belerikolt a székelyek szava: 

Nem hagyjuk a Márijánkat 1 Nem hagyjuk! Jere 
testvér! 

A somlyói Szűz Anya szekere körül öaazegomolyodik 
minden. 

— Mária I Mária! 
— Allah! 
— Mária I 
Dühödt harsona korbácsolja a vért éa kardok, kapák, 

kaszák egymásnak eBnek, a cséphadarók emberkalászokból 
verik ki az életet, megindul a vérpatak a lelkek kelnek 
örök útra. 

— Máriai 
— Allah I AH 
A Hargita mögött lebukik a nap tttzvöröa korongja. 

A Mária szekere mellett ötven török fekszik  garmadában. 
Legfejül  a fekete  Ibrahim. Ketté hasított fejjel.  Agyarai 
rémesen előre állanak. 

A győzők ajkán felcsendül  a hálaének. Térdre omla-
nak. A aomlyói templom minden harangja velük zeng. Nem 
konganak már, zengenek. Aztán odalép a szekérhez négy 

markos székely a vállára emeli a csodákkal ékeskedő Máriát. 
Ét Mária most már nem ellenkezik. Iszen hazamegy. 

A négy székely diadallal, büszkén viszi vissza könnyű 
terhét. Körülöttük tömjénfüst  a a felszabadultak  szent ára-
o'ozása. 

A székelyek csodálatos Máriája hazajőve. De jobb 
arcán ma is ott a nyoma az Ibrahim rettenetes kardjának. 

Y e s a « k . 
Alább közlitnk egy pár régiesen osengA. néni versezet'-1 

Szabó Gergely nstksz^nt lom kost har-ngnzó é« sek-eetyée 
verses füzetébfll  Ot la. m'nt annyi más', a nagy bábora tette 
verslrávi. Kettős érdekessége *-an ol asó'nnk. Fgyf  Al meg-
rontatják.' rott gouSolkod'k éi érez a nép egy-zerü gyerm- k« ; 
másrészt ér lek-sm vllág-tják meg m-ként is azül.tk a nép-
költészet. Efc'V'k-misIk,  mint SzabÓ Is ügyesebb a dalszerzés-
ben, megindítja az', a tBbbl meg Igazit, jobbít, változtat rajta 

Ö sem tanulta a versírás terhoikáját, nem-so 'a, ha rend-
ben éa litmnsbín van döoo'nA bóver, de nlnos döooec,A az 
érzés őszinteségében és tisztességében. 

A harangozó. 
Az IdA telt, az Idő mnlt 
S a háho'U ahogy elmolt. 
V»lahol «lip Csikorazágba', 
Hely Örült egy .nagy" álláara. 
Meg la választottak egyet — 
Domokoaon Bekrea'yéeoek. 
Elfogadta.  M gp-óbálji: 
Hátha jó les: vén ko ára 
tjdvfta  élet, nem la nehéz 
Énekléshez egy oseppet ért, 
imádkozni la szerette, 
Ha utja a frontra  vitte, 
Mlnletrálnt jiM tudott, 
Ha kezébe könyvet fogott. 
Ha monkiját e'végezl, 
Nem paranosol neki senki. 
Ha-angoz Ave Uártát, 
Rendes Időn Urangyalát, 
Harangoz délben a esté-e, 
S mindennap a azentmlaére, 

. * . 
Hogyha jön a fergeteg, 
Sieme aa égre mered. 

Huzza kicsit, hnzaa nagyot 
Esszehnzza nalndahármat; 
KaitójOket két kezével, 
Harmad>kot > z eszével: 
Az egyiket jól meghúzz*. 
Azt elcsapj» s a mást fogja.  [ 
De ha baj van a ha'árba' 
Van zngás a falnját'a': 
Ö az oka minriég neki. 
A határt ha jég elveri: 
Vem h zta meg elég korán — 
A harangokat ezaporán. 

Ha az I d A szépen elmnlt. 
S a légfelhó  ls elvonult: 
Öröméb ' bulit a könnye, 
Mnét a szive agy érezte. 
Hogy e z az A szorgalma volt: 
Imájára az Eg bajo't... 

(1932) 
A-ányleg legkönnyebben gö-dülnek azok a kis dalazerfl 

versek, amelyeket az olasz beavatkozáskor Irt, s amelyeknek 
éneklése kőiben vonaliak a h»roté re. íme kettó ezekbAl: 

82-As ezredbell v tézek. 
BA bngyogós o'aszok'ól nem félrek. 
Vidám arrral áll a csapat egv Borba, 
Kapitány or Petiig kommandójára. 
Ne sírjatok édeB anyák é« lányok, 
DIosAséggel jövünk vlaaza h zzátok. 
Megosókolnnk minden lányt éa jó anyát, 
Béke lengi körtll m jd e szép hazát. 

(1915- aug ) 
Tábori lap a feleségének  a* orosz harotérrAl, 1917. 

január bó '5. 
Elzárt falak  között Itt az Idegenbe'. 
írom e aornkot a szOlAföldemre. 
Kérges kezek írják a tiszta papírra — 
^ zlvem é zelmelt az én oaaládomba. ( Nygodjál rsilá'lom Borsod Istenadta; j 
viseld azt béké é' a agy jntaz ki a partra. 
Szennynélkflll  éltad kivisz a veszélyból 
ö vendve kerülsz fel  a tenger fenekérAL 
Az Istent dloaérnt el re feledjétek, 
S tAle a kegyelmet szántaién kérjétek: 
BeonOletes munka a az ártatlan Ima — i 
Meghcaza gyOmölesát, meglásd, nemsokára. -
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— írjunk igazat magunkról. A Calki Lapok 
aa ujeBztendel Icduláskor statisztikai adatot közölt a 
vármegye szesz éa dohány fogyaaztáaáró1.  Biztos adatot 
adtunk arról, hogy e vármegvo 70 millió lej ára azeazt 
ivott meg éa dohányzott el 1933-ban. A m°gdöbbentó 
hírre Rokan felfigyeltek.  Többek között Kertész latvén 
Is. Ó igio hely<»san kikerekítette ezt a borzalmaa 
összeget 100 millióra, mintán az általunk közölt adat 
csupta a azeazfogyaaztáara  vonatkozott ÓB nem volt 
benne abban a vármegyében megivott bor, aör ár o 
H« ezt ujabb 30 millióra becaülte, nem tévedett. — É" 
moat valaki a Csíki Naplap 5-ik azámában Ír arról, 
hagy .Írjunk Igazat magunkról". — Lehetetlennek 
képzeli azt, hogy e számok igaaak lennének. írja, hogy 
.magunkról ne készítsünk hazug statisztikát*, bogy 
„ne fessük  feketébbre  magunkat, mint amilyenek ve-
gyünk". Bzégyenli, hoiy mit gondolnak az Idegenbe 
Bzakadt testvérek, az adókirovók és mások. Ml röviden 
szólunk. Nem egyébért, mint a m»gunk védelméért. 
Megismételjük és állítjuk, hogy a 100 milliót megitták 
ás elfüstölték.  Ez adat volt, amelyért vállaljuk a fele-
lősséget. Aki p»dig ezt az adatot feldolgozta  és a 
statisztika tükrében megforgatta  az már csak a szám 
mai dolgozott. A rideg számmal. A statisztika komoly-
ságával. Aa tudvalevőleg nem törődik a feketére  fre 
téasel, az Idegenben é'ó testvérekkel, az edókirovók-
kal, hanem bizony e'oazl. Éa hiába takargatjuk R 
hibáinkat, annak, aki Caikmegye 140000 lakója között 
felosztotta  az évenként megivott szesz és elfüstölt 
dohány 100 millióját, annak igaza volt. Hogy nem 
vette fUyelcmbe  a mén nem dohányzó óvodásokat és 
csupán pálinkás kenyeret élverő csecsemőket, hoey 
nem gondolt a „színésznő fogyasztókra*  és dlnom 
dánomozókra, az nem esik az általénoi-Bégben javité 
céllal dolgozó statisztil ua igazmoEdáeának rovésára. 

— Aa Ötven éves Csíkszeredai Ipar tes 
tület. Csikazer da éa Vidéke Ipartestülete ezévben 
60 esztendős. 1884 ben alakult meg vármegyénknek 
ez a félszázados  rou'tra visszatekintő iparos int^zménv-
B azóta megezakitáe nólklH végzi munkakörét a kis-
iparoasát szakmai, kulturális f̂ s  azrciália életéért. A 
CBikszeredai iparosság ezt sz 50 óveB multat rögziten 
akarja éB nagy előkészületeket tesz arra, bogy 1934 
évi ju'lua 1-én megünnepelje ezt az alkalmat Kérjlit 
társadalmunkat, hogy fogadja  szivesm a ki-iparosság-
nak ünnepre kéazü>ő tervelt és ku'tur megnyilatkozá-
sát. Nem az ünneplésre való törekvés ebben a cél 
hanem a kisiparosságnak minden nyomcru°ága mellett 
la bizonyságtétele és ragaszkodása az Intérményei ős< 
szelleméhez. A polgári berendezkedésnek, a becsület-
nek éa tisztességnek ezekhez a régi mentsváraihoz, 
amelyben a kisiparos mindenkor az állnmépiiő akarást 
a rendet, az erkölcsöt a knlturtörekvést képviselte. 
Az elmúlt 50 e-ztendő bármrnnylre rázta ÓB döngett' 
ennek a po g^ri fe'fo?á°nak  alapjait, a kisipsroB m é t 
áll az I-ite.it, családot szentnek tartó r'gi ideo'ogién. 
Hisszük tehát, hogy mindenki, hatóaág éB közönség 
jó szívvel fog  idja m<<jd a c?ikl kisiparosságnak ünnep' 
megmozdulását. — Az Ipartestület erre az alkalomra 
zászlót ssent I és 50 éves múltját ünnepi aitumbsn 
kiadja. — Az Ipartestület kéri ezúton ia kü'önöaen a 
vidéki iparosságot és az Ipurtestilletrek vidéki meg 
bízottjait, hogy alkalrmszerüen fáradjanak  bn a hiva-
talos helyiségébe, hogy az ünnbpségek előkészítésébe 
már kezdettől bekapcsolódjék n vidéki iparosság érté 
kes munkája és támogatáaa is. 

— Házkutatas a ditröi plébánián. A napok-
ban a dltról plébánián csendőrök jelentek meg. Dr 
Lórin cz p't-báro-nak beje'entet ék, miszerint utaaité-
Buk van, hogy az egész plébániát átkutsBBák. Ö> óráig 
tartó házkutatást tartottak az irodában, lakásban és 
az épület minden részéber. Ma?nézték sz összes 
könyveket, hivata' 08 iratokat, nsplókst, pérzbeli elfzá-
moliio'íit, bútorokat. N--m ta'á'tak semmit. — Az eset 
nsgy nyuiitalanaágot oVozott. N>m is lehet egyebet 
feltételezni,  mint azt. hogy a C-ikbnn e.rnwra azofcé-
603 éa szégyentelen névtelen felje'entéa  UFzltotta e 
plébániára a bstó^ágokat. Éppen id j» vo'n*» trár ha 
a hatóság M Í G A tenné ár:A!m; tlatcá végre PZ iljtn 
mindenből kivetkezett jelentgetőket. 

— Csikmegve kisiparossága mindent elkö-
vetet t a betegsegelyjsruiék mérséklésé iránt. 
A kisiparosságot ltntH|e?ő'»(? bevonták r beteggegély-
zőkbe, A^ eddig I-II—III 'k osztályban biztosított 
kisiparost jannár hó 1 tői a III — IV—V ik osztályokba 
Borozták Elbírhatatlan terhet rótt ez kü'öröixn Ts k-
megyq kisiparára, ame'v munka és kenyér nélkül ál1 

esztendők óts. Érthető, ha az ujabb meggordo'atlntul 
véghez vitt p^nzlnrác-olésra felhördült  az ország k'R-
lparoa*ága. A caikmg\ei iparosság is megtett m<cden 
lépiat, hozy az országos megmozdulást teljessé tegye. 
Naponként kétségbeesett kisiparosok érdeklődnek sz 
Iránt, bogy ml lesz a betegsegélyzöknek ezzel a dol-
gozó emberek tehr-rvigelő képességével nem törődő 
Intézkedésével. — Éppen ezért írjuk meg, hoiy nyu 
godtan meg kill várni a bekövetk'ző eseményéket. A 
csíkszeredai Ipartestület kellő Időben eljuttatta eziránvu 
tiltakozását Calkvármrgve főispárján  kerentül a leg-
illetékesebb helyre, ezenkívül tiltakozó memorandumot 
küldött az iparügyi minisztert)* z i». J muár hó 28 án 
orezágoa kisiparos kongresszus v0lt Bukarestben, amely 
a legelkeseredettebb hancu'atban szegezte le a kisipar 
minden Béreimét. Az orBzág kla'psroB'ára tehát a leg-
szarvezettfbb  módon eliuttatta kívánságait a legmaga-
sabb forumokig.  Remélni lehet, hogy a kormányzat 
Begltenl fog  azokon. 

— Agyonlőtte aa ardfiör  agy szán fa  miatt. 
Január 27-én este megrendítő szerencsétlenség történt 
Cslkszentmihály községben. B-rbó József  calkjenőfalvl 
gazda egy szán tiltott fát  hozott a csikszen«mihályi 
közbirtokosság erdejétől. Uiküzben faltartóitatta  Kósa 

Árpád erdőőr, aki felszólította  a lopott fa  azonnali 
átadására. B írbó könyörögni kezd tl, kérte az erdőért, 
hogy tekintsen el a fa  elvételétől, hiszen nagy nyo-
morúsága kénypzuritette a lopott fára.  — Az erdőőr 
Irgalom nélkül teljesítette kötelességét s a Bzerecc tét-
len embertől mindenképpen elakarta vecei a fát.  A 
kétségbeesett székely erre rncappkcdott lovaira éa 
menekülni próbált. Kósa erdőőr fegyveréhez  n.i u!t a a 
menekülő Birbó után lőtt. A golyók találtak éB FZB-
gény CBikjenőfalvl  székely holtan esett le a szánjáról. 
Kósa erdőőrt letartóztatták és átadták ez ügyóazségnek. 

— Promsteus. Mult Bzámunkban beszámoltunk 
arról, hogy a K»th. Népszövetség az Idén márciuB 
elején Bzlnr9 hozza Eftimlu  román költőnek a világ-
irodalomban ia első helyen á ló darabját, amelynek 
kiváló éa ignn sikerült fordítását  K idár I<nre végezte. 
Ez a darab a budapesti szinpadon ia hatalmas siker: 
aratott s ez alkalommal a jeien volt azerzőt éa a 
darab fordítóját  mileg»n ünnepelték. Ez a klasszt 
kusan gyönyörű darab vetekedik Bizáncz hatalmas 
koncepciójával, gyönyörű ritmikus nyelvezetével s 
drámai fordulataival  talán felül  is múlja azt. legalább 
is nehéz lenne eldönteni az elsőség kérdéeét. Az 
egyes szerepek m<nd kiváló műkedvelőknek vannak 
kiosztva, akik a próbákon a legaprólékoaabban dol-
gozták ki a Bzerepüíet. Külön tanulmányod mellett 
készülnek a díszletek, hozy a néződben a tökéletes 
Illúziót keltsék s a szer' p őH'el egyetemben egy 
pazar látványossá; benyomásán varázsolják e'ő. 

— Uj, biitoa ek9iiaiteno'a lehetőség hölgyek rési ér e 
A legutolsó gazdasági s atlszUka izerlct ar összes szakmák 
közül legjobban és leglDtenztvebben a kozmetiki foglakoz-
tatta az alkalmazottait. Ez egészen természetes Is, mei t a 
hö gyek körében mind általánosabban fHerjed  az a tndat, 
hogy megfeleli  szukszerd ápolás nélkül még a legragyogóbb 
természetet szépség Is gyo'S hervadisn&k vin kitéffl.  d ra )s 
beszéiye azon bö'gy k reogPt>g lé îotról. akikkel a t«rraésze». 
m stobáa báot Azonban a mai dó 'geo nagy l&Anyekkel l̂ p 
fel  a kczmetiko?4r»l szemben, aki ba nem blr S7áz6zAzalék4g 
eleget tenni, akkor elveszett 'mbf»r;  órpen ezért cŝ blfl  min-
id on tek ntetb n elsflrargu  modern Individual s gyabo lati 
és szellemi kibépzés. elsőrangúnak elismert vezető szaklftko'a 
adja meg ezt a bizonyosságot TV ve ók ar&nyUg gyor9 és 
jaiányos kiképzési lebeiAségekről 1 gyenes magyar nyelvű 
proepektnsért a következő címhez í vdulnl: Wiener Kosmetlk-
Scbule Wien I. K&rntnerstrasse 21. 

— Aa „Ellenőr" uj BBámát Sándor Jőz^ í̂ magyarpárti 
szenátornak o bk* vezeti be, aki Daca miniszterelnökről közöl 
megemlékezést. Általáros érdeklődéire számh hat Tóth Sáodor 
c-kke dr. Mátyás Mátyásból Aiuj szám egyébként egy csőmé 
érdekes, jól megirt olkket és tudósítást tartalmaz. Kiemeljük 
az a'ábbl cikkeket: Frnnyó Zoltán: Léda halálára. Á lamvé-
delmi szemportból eljárást indítottak a M-gyar Pá-t egyes 
vezetői ellen Zsidó csapás. Erdélyi Irodalom. Magyar szín-
Igazgatók sorsa A Kereskedelmi és Iparkamara aj vezetősége 
36.010 hold egy Ügyvéd ke/én. A Mera aitobaszvállalutról 
Becker Babái ól és rom BébyrŐI. Orvos, m'ot informátor. 
8zlnházl kr tlka a székely fővárosból  stb- — M gszobottan 
iól értesült és mindenkit érdeklő a gondosan sze'krsztett lap 
Közgazdi sági rovata, vaUtnint sz nházl c'kkel. Az ^Ellenőr" 
kapha ó Ilomán'áben mlndenütk, ahol njságot árainak, vala-
mint M-gyarország és az n'ódállamok nagyobb ajságárasltó 
helyein. 

— Értesítés A csíkszeredai állami adóhivatal tudomá-
sára hozza nz öss-es adófizető  po'gárobnak hogy ez adó-
könyvecskék kh áHására az atolsó Uatá'nau 1934 február  10 e. 
Azon adófizető  polgá'ok, akik a fönt  említett hatá Idő g nem 
váltják ki adókönyvecskélket, az egyenes adótörvény értelmé-
ben az adó háromszorosára 1- sznek büntetve. 

P r-'-ptor: Orlg. Victor Zaitz. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ I Tisztelettel kérjük, 
hogy akik elöfisetesi  hátralékaikat még nem egyenlítet-
ték ki, ast postafordultával  ssiveskedjenek beküldeni, 
ellenesetben lapunk tovóbb küldését kénytelenek lessünk 
hon átintetni. 

S P O R T . 
AB T E . osikl osoportja folyó  hó 11-én d u. 2 órakor 

rendezi mog a gyerm* k les^kló-versenyt a zsögödl hegyolda-
lon. A versenyzők három osztályban t gnek Indáin* éspedig: 
1. 9 éves kong, JI 9-12 érések és III a 12-15 évesek — 
Vjvcl lesiklásról van szó csnpán, a verseny egyáltalán uem 
fárasztó,  osak a gyermokek Ügyességét. \\ elve fil'geségét 
teszi próbá'a. Minden osztályba^ *z első három holyezott kl 
lecz tüntetve. I díj emlékérem éi oklevél. Ilók dljrgypr k 
ttkas slfelszcielés1  tá gy és oklevél TIT oklevél. — Beneve-
zési d:j 5 Ívj Jelentkezni leint Ollrr Gyala üzletében. 

A verseny m'gick'ntése díjtalan. 

A H r S h n n n k b á r m i l y e n m e n n y i s e g M U U U U I I U I \ b e n m P g V e t e t n e k . C.m 
mHg'udtitt') a kiadóhivatalban. 2—10 

Állami osztálysorsjáték, 
Egy m i l l i ó t n y e rt 

a IV. osztálynál a 
15228 sz. sorsjegy. 

hmételten bebizonyosodott, hoiy a legszerencsé-
sebb, a Caik—UnroBtorda főérusitáai  iroda. 

MásodBzor jön ki Olk éa líarostordában nz 1 millió 
főnyeremény.  A mnlt játéknál a 20981 azámu 

Borajegy nyerte az 1 millió főnvereményt 

V. osztály hozása kezdődik: 1934 február  hó 22-én. 
SieBaen miedenki sorsjegyet megujitaci, mert aki 
sorsjegyét huzáa előtt 1 nappal ki nem fizeti, 

nem tarthat igényt nyereményre. 
Osztálysorsjegyek Osiki Intézősége 

Smilovits Márton 
Mercurea-Cluc, I. C Bratianu ucoa 118. BZ. 

1— 

P u b l i c a ţ i u n e . 
Se comunică spre cunoştinţa generală, că în ziua 

de 15 Februarie 1934 ora 4 p. m , pcrccpţia Circ. 
Topliţa-Ciuc, pe baza publicaţiei dc licila|ie Nr 195 
din 16 Ianuarie 1934, vinde prin licilaţic publică pentru 
acoperirea impozitelor datorate de către cnmposesora-
tul Sândominic următoarele: 

1 cassa de bani Lei 500, 1 ladă de lier Lei 500, 
118 scaun Lei 10 000, 3 tauri Lei 10000, 5 vieri 
Lei 2509, 1 maşină de scris mirca „Under\vod« 
Lei 1000, lemnele aflătoare  în teritorul parchetului 
Nr. 2 Csorga o cantitate de 5995 m' şi din parchetul 
Nr. 3 Kicsipatak o cantitate de 1984 m'. 

Licitaţia va avea loc la localul Primăriei comu-
nală din Sândominic. 

Administrator financiar. 
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MODELL KALAPOK { 
si» naponként n j formák  olosó V£ 
árkáé, no .og t»1r1 T3tJa.«tfa: 

N C Z K L T A N Á R N É N Á L ^ 
Ugyanott keízüluek minden-
nemű női kalapok t lgőroada M 
anyag hoeratdanavel . Kelapak ^ 
Italakltáta a legrövidebb idő alstt. w 

Csíkszereda, I. C. Bratianu (ölnsiiá- w 
ainm)-aooa 113. «z., a Börhis kó«»íeb«n Q 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb es legtartoBabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
a r a k m e l l e t t eB»köaöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

I Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysiorübbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

^ B Í l r « a & « a B Í H I t « t t á s a k & a l ^ 
A b e a • • r e • h e t ö k: 
I Naşy G Jószef  asztalosnál, 7sőgöd. 
J Megfelelő  biztosíték mellett részlet'etésre Is. 
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k § B $ a s é g p á & y á B a t & a a l £ © s © â a e a y e . 
A DI AN \ BÓaborazê z L özönaégpÁI>ázf>tára  több mint 19 OOO pályázat érkezett be. Ezek közlii a zeliri 

egyhangúlag 24 palj amunkat va'aaztott 11, smelyektt a 4 kéBzpenz-dijra és a 20 vigaszdíjra méltónak tals t. 
A 24 dij a következő bekttldők között kerül kioaztásra: 

Oeihard  Paul Braşov, Barbie Magda  Timişoara,  Edmvnd  Holly  Sibiu, Mircea  Marcor  Alba-Iulia,  Bratasenu 
P. Alba Juli  a, Adalbert  Mag  Timişoara,  J.  Bnhm Cluj  llnrtna  Alexi Brasov, Lőrmcz  Lorar.d  D«va, Miller 
Erzsike  Fratelia.  Veosev  N*gv  Dazső  Agbires, Ter.dor  l Zohtria  Buduieesa  (Teleorman)  Josefí-'e  Obertb 
Mediaş,  Wilbelml.ootz  Sibiu,Hanna  Fiertz  Timişoara,  Katbonay  Tibor  Ciuj, Sz.Schwartz  Margit  Timişoara. 

Fenti névsor a nyerteseket nem a d j záa ^orreedjében tartalmazza mert a zsliri tagjai zárt beritó-
kokban Dr Morariu közteg.»őn I. Timifoars  h -lyi a>ék Melle a p -ivi-dijak Borrtndjére vonntlozó Ítéletüket. 
Ugyanakkor az Erdelyresal DIANA Forgalmi B T ugyancsak Dr. Morariu közjegytőnél lbtétbe helyezte 
a kéHzpéczdijak öaszegét 
A pályamunkák díjazásának sorrendjét csak 1934 március 31-én hozzuk nyüváno^fágra,  hogy ezáltal alkalmat 
adjunk a közönaág azon részének is jelentői d<jií elnvern^ere, amely elBŐ pályázatunkon nem veit részt. Ezért 

uj közönségpályázatot 
hird tünk: A asürl altat legjobbnak itelt 24 palyamunkat nytlvanoaságra hozzuk és 
a l t i e l t a J é i l j a , v a g y l e g j o * b l o a z i m o f f l s ö z o l l t l  a z e í i r l d . Ö D . t é e ó t , 

Í O . O O O X-«©it 3 s s u p ! 
Ezenkívül további 16.000 Lei ké^zpénrdijet és 60 vigaszdíjat ofüunk  kl e második pályázatuik folyamác. 

Rjszletes feltételeket  e lap legköaelebbi számában köslllnk I 
R |«mt«a VWsfe  6-, HomvsariMfák»,.  Gaikra 




