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Legégetőbb problémánk. 
Bselétt néhány héttől egy érd.keH kérdést vetett 

fal  •• Uuivereul. A ssékeiyek beözönlése a nagy véro-
Bókba. Hisaen aat mindannyian látják éa fájlaljuk,  mert 
Ismerjük a nagy városok léleköő muikájál. 8 act hl-
aaem mlndaa népéért aggódó ember harcol a falu  el-
néptelenedése éa a váronba való bevándorlás ellen. Da 
mit tegyünk ha a mostoha sors aa embert arra kény-
szeríti, hogy elhagyja ast a földet,  amelyet annyira 
sseretett s felcserélje  aat a számára anayira id -gennel. 
Tagadhatatlan, hogy egy modern népvándorlással á'innk 
szemben. Éj eat teljesen megszüntetni nem lehet. Mér 
sékelni talán még sikertt'ne, abban as eB9iben ha a 
fa>nn  az életet nagy jóakarattal megkönnyitenék vagy 
legalább Is nem tennék lehetetlenné. 

Aa ember mielótt elindulna a nagy várói forga-
tagába Bsázssor ós esarszer meggondolja és megfon-
tolja tervét. Mérlegel ós ÖBBsehazonüt, amig vegre 
aatán jön a vógsó elhatározás. Bet aa elhatározást 
azonban sok vergódés ós kudarc előzi míg. Ha aatán 
a faiu  d ember feljut,  a váróiba s munkája árát kés-
ben kapja, akkor látja, hogy ml a különbség az tdiggl 
és uj karesate köaött. A pénz sokkai könnyebben jön 
mint otthon, ds sokk*! könnyebben el IB mvgy. 8 
tagadhatatlan, hogy hasonlíthatatlanul könnyebb az 
élet. Csak nagy hátulütője van ennek a városi életnek. 
Eddigi biztos elete elveszíti Bzllárd bázisát. A jó kere-
Bettel együtt jár az igények megnövekedése is. A sok 
szórakozás lehetőaége óezrevetlenül amngy is lapos 
ssebét kiüresíti a jóhiszemű po'gárnak. 8 a legtöbbször 
megmarad szegény embernek. A gyermekei p.-dig, hs> 
neveltetésükről idejekoráu nem gondoskodott, as ele-
gedetlen proletárok saámát növelik. A vároal kereset-
ből falun  VBgyont szerzett volna, városon alig élhet. 
Astán a városon az állás sam o'yan bizton B irmelylk 
psreten elveszítheti. Akkor aatán mehet világgá. 

H t megöregszik, elbategesedlk, akkor mind gyak-
rabban eszébe jnt tz ősi hajlék, Fólebrtd csodálatom 
varázsa. 8 még boldog, ba el nem kótyavetyélte s öreg-
Bégére hazatérhet megpihenni. Mily boldogan csókolja 
meg Ilyenkor azt a drág* földet,  amelyei atyai verí-
téke és vére öntözött. Moat órai aztán lgasán, ko.gy 
mit jelent szívmára a kaláBZt termő barázda. A fa;u 
csendje és egyhangú magánya egészen balzsamként 
bat fártdl  lelkérs s a iobo>ban elnyűtt testére. Ht 
MÉG eţ»szsr fiatal  lehetne soha el nem hagyná «a ŐJÍ 
hajiétól A f.tlu  békéje, jósága éB csendje mind o!y»t 
szemrehányóig hatnak rá. Csak épp-sn r,s a «zeare 
hám ás zavarja napsukra* Öreg napjait. Miért is volt 
ó biitlen a faluhoz?  Igen cs élet moBtobaBága s a 
kenyérgond űzték őt. b még boldog, hogy ltgalább 
nost basa tudott vergődni. Da mi lesz azoknak a sorsa, 
akik mindenüket elkótyavetyélték. Azok as emberek 
jószlvüaégéra hagyatkozhatnak csupán. Mennyi tragédia 
és kétségbeesett erőfeszítés  kiBérl ulju'.on a ssercn-
csétlsnek't. Da bát ismét feirémdk  e.ő.tűak egy másik 
neh^z^ég. H* reia ragad vándorbotot a közébe otihou 
t-hi.n btl. A föidakel  a végte;i nu'glg pircailazti n* m 
lehűl. I<sz, hogy a föld  a mostani müveie* es go-ado 
zás mellett nem kép;s eltartani annyi embere, dí 
asBZrrübb gazdalkodással a fő  d termőképességet meg 
lebet hatványozni. 8 éppsn evvel a legfontosabb  dolog-
gal eddig milyen keveset foglalkoztunk.  Minden vala-
mire való városba gimnáaiumokat, polgári éa én nem 
tudom tudom mlfele  iskolákat építettek csak éppen a 
gazdasági Iskolákra nem fordítottak  elég gondot Pedig 
ha nem ia mtnd n nagyobb községbe, da legalább 
mloden jelentősebb körzetbe sflUkség  lett volna egy-
egy gazdasági Iskolára. H»l állnánk ma, ha eaukban 
az iskolákban a gazda ifjak  eser Bsámra nyertek volna 
szakképzést? Gyümölcs termesstésünk, aöldBég kerté-
szetünk ma hány eoibernek blztoaltanáaak kenyeret. 
Akik most eaaek hiányában moat kényaserülve vannak 
vándorbotot ragadni s bejárni a világot, hogy valahol 
szolgáknak befogadják  éket 

Erdély földje  a leggazdagabb földterületek  kösé 
tartozik. A legízletesebb ós legzamatosabb gyümölcs 
Itt terem. Buiáíe éppea olyan Jó, miat aa a.fildi  bnza. 
Égbenyúló begyeinken végeláthatatlan erdősegek. A 
hegyek mélyén, a föld  gyomrában rengeteg kincs. Csak 
felsalnre  kell hosnl. A ssékely ember eszes es vállal-
kozásra készséges. Csak éppen a saövetkeaéei saellem 
idegenszerű még közöttünk. Pedig egy ember akár-
milyen lángésa Tegyen Is, egyedül keveset tud elérni, 
össsefogva,  ssSvetteaetbe tömörülve csodákat müvei. 

Mi, ha valami nagy do'got vagy nagyszerű ered-
ményt akarnak megcsodálni, akkor azt mindég mások-
nál keressük. Másokra hlvatkoaunk. Késedelmesek vá-
gynák fölismerni  helyaatünk előnyeit. Mások sokkal 
mostohább körülmények köaött sokkal eredményeseb-
ben dolgosnak. A ml népünknek a saemót kl kell nyitni. 
Ma olyan reális es komoly aa élet, hoxy délibábokat 
kergetni, ábrándokat Uanl nem lehet H ába remény-
kedünk másokban, ha elveasltettük önbiaaimunkat,akkor 
aa életharcban öeaaeroppantunk. M<aket senki sem 
emelhet fal,  osak ml magnak. Vagyük éssre, hogy 

puíztulnnlr, veszünk s mint oldott kéve ssét hull nem-
zetünk. Öasse kell fognunk  az alkotó mualára. Dtiaaj-
kodáBBal, verekedéssel, dorbéroláasal jaj mennyire le-
alacsonyítják magukat aa emberek. Ped*g kl m^raé 
tagadói, mennyi volna a tenni való. Lépscn-nyosoa 
mennyi hiányt ésnlelünk. Ma mindenkit es a goodolat 
«ellene foglalkoztasson,  hogy minél több fajtestverem 
aek kenyeret éB megélheteet biztosit :oo. Az egyik 
azékely váras évente 14 milliót költ alkoholra, da 
ugyanakkor néhány Bzázezer iejt nem tnd aldoBni hit-
vailáaos Iskoláira. 8 hát aatán arra, hogy egy gazdi-
Bágl iskolát epitsen. Erre senki s»m msrne még gon-
dolni sem. Nípünk magindult. A nagy várojok elayelik, 
pusztítják. A hossá nem értés vagy a váiial&ozael kedv 
hiánya miatt nincs ki kicytret törjön a jobb sorára 
érdemes népaek. Ejy erős goadolat kell, hogy aa ki 
nőjjön s mint aa akác megkösse a futóhomokut. 

P. Oábor Anasztáz. 

A megvert ember. 
Minden érzésem a megvert emberé. Azé az em-

beré, akinek verésétől világdivat lett. Akit megcsúfol-
nak, led-xre tesznek, megaláznak. 

Valahogy olyan gyermekkorom volt, hogy pgészen 
korán találkoztam a megvert emberrel. Keeóbb ugy 
fordult  a világ kereke, hogy tt mejvertaég okából f-i-
emelő töke IB lehatott voma s^ámomr... Tudatosan n«m 
éittm vele. Megmaradtam mtaden kuríiimeDyek közön 
annak s megveri embernek, akire egyre fokozottabb 
dühvel elvakuituággal zuhogaak a minden emberies-
ségiből kivetkőzött világunknak ördögi c'apásat. 

AB én világnézetem alapja a azenvedesoen fogant. 
Seretek tubát mindenkit akit ssenvedni, mfgsázni 
játok, akiben mag ver ve látom az emberi méltóságot. 
Éppen ugy megvagyok döbbenve azon, ha as életjogát 
olyan családfának  e.őiereintéséhez kötik, amelyben 
háromlzlg visszamenőleg nincsen aaidő ős, mintahogy 
egeszen uiolsó igazságtalané ágnak eraem a mâ yi-.r 
vasúd bakter lyalvvizagáB kálváriáit. E<yik éppan 
ugy faj,  mi it a másik, mert abban egyformán  az em-
beraek isgsasa'.obb joga v « oh-mjtvo, &»l>ól cs»îs u 
megvert ember gyötrelme h»llaz:k. — N>m lebet ör-
vendezni a szadista világnézetek e^yik v;tifujáa«k  sem. 
Tolják azt egészen jobbra vagy halra miedmikbói egy-
formán  hiányzik az Isteni htt>g. Eppan az, ami egykor 
az embert «z állati aurhéi f  -i.-ui*,tt». 

lődóssel fogadnak  s tárasságok alakulnak gyártására. 
0 maga Fraaclaersságbaa telepedik le B csak kísér-
leteinek él. Közben pedig álmodozik aa emberiség nagy 
kleegesstődóaéról, amelynek rajta kívül annyi apostola 
akadt már. A hetvenes évek háborúi véglegesen meg-
gyósik arról, hogy találmányai az embariaég gyilkolá-
sát elősegítik s ekkor kidolgozza végrendeletét, mely-
ben a rokonoknak ós néhány jóbarátnak juttatott kisebb 
öaszeg levonásával, egész vagyonából egy alapítványt 
i'itosii, melynek évi kamataiból egy orvosi, flaikal, 
chámiai, Irodalmi és bókcdljat lóteait. Aa elaő négy 
é jit a stockholmi egyetem közeli, mig a békedíj 
:'d*ltélésénéi a képviaalóház agy öttagú bizottsága dönt. 
1896-ban halt meg Nobel Alfréd  • azóta minden évben 
nagy Érdeklődés előzi meg a Nobel-dlj kioBBiását. 

E* évben az orvoBi dijat Szentgyörgyl Albert dr., 
a szegedi egyetem nagyhírű tanára, a C és P-vitámln 
ie.'fedeaój<)  kapta. Szentgyörgyl Albert a negyedik a 
Nobel-díjas magyar egyetemi tanárok köaött. De amig 
a többlak mint külföldi  egyetemek tanárai részesültek 
e nagy kitüntetésben, addig Saentgyörgyi mint magyar-
országi egyetem tanára jutott el odáig. 

Szentgyörgyl Albert dr., a Nobel-dijas magyar 
egyetemi tanár 1932-ben városuikban ldóaött, ahol Dr. 
H rsch Hu jó kórházi sebész-féorvos  vendégszeretetét 
eivezte. A hírneves orvostanár egy nagyobb angol tudós 
társasagot kalauzolt Erdelyban s ez alkalommal veglg 
járták a Hargita egéaa hegyvonulatát s megtekintették 
a vármegye minden nevezeiaaebb kiránduló éa gyógy-
helyét. Ez a kia emlék jut nekünk ls abból a aagy 
dicsőségből, ami a világhírű magyar orvoBtaaárt érié, 
akinek kiiüntetose minden magyar embert büszkeséggel 
tölt el. 
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parancsuralmi módszereken alapulnak jói látju'-t, bofry 
nap-nap ntán mi-yen gyűlölet haegniatot teremtened 
a világban. Mint kisebbségi nép eaját bőrünkön ls 
érezzük az átkát annak a lavinanak, <sm.-«ly elindította 
a fajvédelemnek  puaztltó görgetegét cs amely a gyen-
gébb eltipröBáaak jogfor.-ásává  nőtte kl magát. 

Njkünk klsübbs^gt sorba kerüli nápntk n-tm sok 
oiuak van tspsoinl abban a gyűlölőt koncertben, amely 
hatalmi őri) etében kitalálta, a világra szabadította ezt 
aa iateociapást. Aa as alap, amely erkölc-ót esiná't 
a gyengébbnek mugfojlásából,  minden pilíanatbao 
viBBzaüt, orrba vág. 

A Nobel-dij. 
A mult hétan hirdettek kl a Nobsl-dij ldal nyár-

teanlt a ea ujabb dicsőséget hozott a magyar népnek. 
M.elótt azonban rátérnénk erre, pár sióban bcBZámo-
uak errő; az emberről, akinek emberbaráti érz^ae 
lehetővé tette, hogy as emberieég haladásának bőseit 
igy jutalmazzak. 

Nobel Alfréd  mérnök svédorsságl ssármasásu s 
családjában nemzedakeken át öröklódött as ujibb ta-
lálmányokkal való klBÓr'etesés. Apja, Nobel Immánuel 
épltéss már a találmányoknak élt s ennek köszöohette 
aat Is, hogy családi vagyona elúszott s ő anyagilag 
tönkre menve hazájából kivándorolni kényszerűit. Finn 
orsságbaa, majd Oroszorsaágban telepedik le s újra 
vagyont gyűjt tehetsége révén, da eat a vagyont is 
találmányaira fordiija.  Látva ast, hogy az oroez kor-
mányt főleg  hadi ériéktt találmányok érdeklik, nltrc-
glicermnel kesdett klaérletesnl s fitt  Alfrédot  turóp^i 
tanulmányútra küldi. Kísérletei uira elviszik vagyonát s 
ekkor viajzatér hazájába. Gyárát fi»1  vlsalk tavább Svéd-
országban B Etnll fia  egy robbanásnak áldozatául U esik. 

Pár évvel „később Nobel Alfréd  feltalálja  a dina-
mitot, melyet majdnem minden oruágbaa óriási árdak-

Borus november. 
Ezerkilencazáziizennyolcs november havában utol-

sót ropogtak a fegyverek  a vérbeborult Európa mtadea 
harctérén. November 11-áa eldobták fegyvereiket  az 
eUő vonal katonái, hogy aa ellenséges lövészárkok 
logésységwvc! 2s::z Jílcisezva, síicdout ülsSptő nagy 
t iBtverísBKben üd^ósö.jék azt a békét, melyről ast 
hitték, bogy uj világot fog  építeni a négy eaatendőa 
veriengerbim megrozzant alapok fölé.  Európa térképe 
uj arcú atot kapott a alig volt ország, amelyik nagyobb 
rázkódtatá* nélküi úszta meg a fegyverektől  as ekéig 
fertő  átmenetet. 

Nam volt olyan sima a bókébe való vIsBsatórés, 
jiíot n'xngy gofidjltuk,  mert annak elérése csak forra-
dalmakon, verso át vo.t lehetséges. Da eljött aa is. 
E tíínisk a fegyverek  egészen, csak itt-ott robbant 
uaha e^y-egy •üfelFjteU  gránát, mintegy emlókeatetéU 
arra, hogy az elmuit vihar még viisaa térhet. Bale-
éltük m*guokat lassan a dolgos polgári hétköznapokba 
* nádorodva fordl'ottuk  tovabo az újságot, ahol a vllág-
az»rte-azijjal előforduló  gyilkolásokról Irt. Mart gytl-
»0 ás az ari volt. A fagyvorek  továab ropogtak, ha nem 
tn éppen miualuns s a kaaz&s tovább szád te áldozatait. 
Mi u.<y hittlik, hos-y a váront-tajal leróttuk minden köte-
:a**3Ü4<tet latén, hnza ós társadalommal szemben. 

Igyekeztünk magúikat beio ringatni abba a boldog 
alomba, bogy e*i a nemzedeket s ennek flait-unokáil 
míBíárszékra vinni nem '-ehet 

Par évig tartott ez a boldog hitünk, amelyet arra 
alapoztunk, hogy aki oti volt, az soha vlSBsa nem 
kívánja azt. Da egésaen megfeledkeztünk  arról, hogy 
sokan vannak közöltünk, akik itthon aratták apró UsleŰ 
habéraixat, mig a cagy tömeg a harcvonalban vérzett. 
Ezik padig megsaqu.ták a mi hátunk mögött, hogy 
pró caaUflataságaik  leplezésére legjobb takaró a han-

gos ciaboiaa, amely elóit fegyelmosatten  hajlik meg 
a negyesztendőa lövéssárok-iskoiában minden akaratát 
elveastett, parancsra szokott tömeg. A csaholás pedig 
mind erőaabb lett, ahogy a gazdasági válság hiénája 
ráak szabadu l. A lömeglálek Uzletesltői pedig igen jól 
eriettek aa eiegedatlenség kihassnálására. 

Teltek az évek, november jött novembert váltva 
s a repülő Idóvei mind kevesebben maradlak közöttünk, 
akik baigun hinni merték, hogy a vérengzés sselleme 
kipuistuli a háborút járt nemzedék és kösvetlen utódai 
leuebői. Mindan óvben terhesebb fellegek  tornyosultak 
fölöttünk  a minden november félelmetesebben  lgaaolta 
aa eljövendő ujabb földrengés  érkeséaét. 

A második évtized küssöbére lépünk november 
hó 11 ón s aggódó salvvel, féltő  gonddal nénttnk körül 
az ujabb évforduló  küszöbén, a saerlessél felvillanó 
langoszlopokra. A harctereken dörögnek aa ágyuk, 
trenek vonalnak nj halálba s bombaeaó huil a levegő-
ből két világréss kösepén. Csak óppan aa a különbség, 
hogy ml egyelőre cjendes szemlélői vagyunk. As is 
lehet, ho^y nem sokáig. Minden november köselebb 
visa hozzá. S minden novemberben eszünkba jut as 
eUó emberpár meséje, akiknek a kígyó mézes saava 
vágzotóvé valt. I.yea kígyók vaanak kőatűnk is a 
saertesaót hangostatott nagy jelsaavak mosóban. S ha 
ml rájuk hallgattuk, blseny ráak ssahadltják aa ajabb 
világégést. 
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Nyilatkozat. 
Dr. Keresztel Károly a .Háromszéki Magyar Párt 

főtitkára"  oimet használva a „Brassói", a .Csiki Lapok", 
a „Székely Újság" hasábjain öndioaérfl  cikket helyezett el. 
Felemlegeti „tisztes, egyenes és beosttletea közéleti múltját", 
magyar párti kitânS vezérszerepét s az egéaz erdélyi sajtó 
ünneplésével találkozó önzetlen újságírói működését. Mind 
igen szép — csupán az a szépséghiba, hogy érdemei him-
nuszát kénytelen önmaga zengeni, mert másnak senkinek 
eszébe nem jat — ám éppen annyira nem fontos,  mint az 
egész Keresztes Károly. 

Rám lényeges, hogy ebben a cikkben minden okuélkűl 
hátba támad engem ia. Mintán én jó pár éve se politikával, 
se hírlapírással nem foglalkozom,  az egész támadás éppen 
olyan váratlanul s olyan undorral vegyes borzongás érzésé-
vel ért, mint mikor valakinek a meztelen vállán végig fut 
egy utálatos bűzlő keresztes pók. 

Értesülésem szerint a Magyar Pártnak a főtitkár  ur 
ezen magán akciójához semmi köze se lévén, elegendőnek 
tartom a magam részérói annak a határozott kijelentését, 
hogy a „gyanútlan olvasó figyelme"  elé tálalt gyanúsítások 
közönséges és alávaló rágalmak, én ss a .Székely Nép", 
se a „Csiki Lapok" cikkeit nem sugalmaztam. Nem kívá-
nom dx. Kereazteat az általa megkezdett uton követni, mert 
ennek csak az lenne a következménye, hogy a hatóságok 
éppen ugy felfigyelnének  azon kisebbségi intézményekre, 
amelyeknél ó kisded játékait űzte és üzi, mint ahogy a cikke 
nyomán a „Székely Nép" magyar párti lap fenntartásával 
megvádolt intézményekre felfigyeltek. 

Ellenben teszem a kővetkező javaslatot: 
Mondjunk le mindketten összes kisebbségi intézmé-

nyeinknél elfoglalt  állásainkról s ennek megtörténte ntán, 
mint magánemberek vívjuk meg harcunkat. Olyan porondon, 
ahol másnak baja nem eshetik, csak nekünk. Igy hajlandó 
vagyok akár hírlapi csatára, akár arra is, hogy a Magyar 
Párt vezetőségéből alakítandó becsületbíróság előtt sorakoz-
tassuk tel, hogy mi kifogásunk  van egymás ellen s a vádak 
kivizsgálása után az a biróság döntse el, hogy magyar 
fajunk  szempontjából melyikünk működése tisztább és ön-
zetlenebb. Lássuk meg, melyikünknek lesz több mosakodni 
valója I ? 

Mert én bármit tettem, soha sem egyéni érdek és 
féktelen  becsvágy vezetett, mint Őt s ha tévedtem, volt 
erőm Baját egyéniségemmel szemben levonni a konzekvenciát 
s minden politikai térről visszavonulni. 

Igazságoji tudatában merem vállalni, hogy éppen 
azokat kívánom birákul, akiknek denunciálásával vádol a 
Főtitkár ur, tudva azt is, hogy ő ezeknek az uraknak kőié-
ben élte le vezető egyéniség gyanánt a „tisztes, egyenes és 
becsületes* közéleti multat, de bizom mégis győzelmemben, 
mert még ennek a közéleti múltnak dicsőítését idáig senki 
mástól nem halottam, csupán dr. Keresztestől magától. 

Tehát tel a tejjel Károly I Tegyük le a sisakot s ne 
huzódjunk meg az amúgy is agyonsanyargatott kisebbségi 
intézményeink erkölcsi tőkéje mögé! — Ua gáncsnélküli 
lovag vagy, ki állaz a harcra, hol egyikünknek el kell esnie I 
Ha pedig orozvamaró kutya vagy, ki viasza húzódik a nyilt, 
egyenes küzdelemtől, akkor majd egyszer alkalmilag lesz 
még a Te önzetlen működésedről néhány szavam. 

Stt.-Gheorghe — Sepsiszentgyörgy, 1937 november 1. 
Dr. Kovásznai Gábor. 

Nehéz aggodalmak az ötvenéves 
— „Csiki Lapok" körül. 

A „Csiki Lapok* ebben az évben ötven esztendős 
lesz. Még jótormáu el sem határoztuk azt, hogy ebből az 
alkalomból lapunkat nagyobb terjedelemben jelentetnénk 
meg, már is megjelent helybeli laptársunkon keresztül az 
a jól ismert hang, mindig aggodalmaskodóéba borult elme, 
minden jó és magyar akaráat elgáncsoló kerékkötés, amely 
a közvagyon mentése cimén akarja megtorpedózni az 
ötven éves .Csiki Lapoku-nak ezen szerinte „magán-
vállalkozását". Siet is mindjárt mentegetfldző  magyará-
zattal szolgálni, minden „félreértést"  és „gyanút" elosz-
latni atelől mintha mindezt keoyéririgységből tenné. — 
Hát ezt elhisszük neki. Nekünk tényleg nem jelent ke-
nyeret a „Csiki Lapok". NincB mit irigyelnie még annak 
az anuyit kijátszott fontosabb  magyar ügynek sem. Ebből 
azután igazán nem fogadunk  el semmiféle  kitanitást. És 
mert különösen irányítottnak látjuk az egész nekünk 
rohanást, azért megpróbáljuk ezúttal is fegyelmezetten 
kitérni annak bizonyitgatásától, hogy ki mennyire és 
milyen mértékben szorul rá a .magyar-ügy" önzetlen 
szolgálatában való kioktatásra. Mondjuk akár a közbir-
tokosságok életébea. — Olyan idők jöhetnek, hogy erre 
most nincsen szükség. Aki pedig ugy látja, hogy legal-
kalmasabbak a pillanatok arra, hogy egész környezetét az 
ügytől való elidegenítés szolgálatába állítsa, hogy való-
sággal megtisztítsa vadász területeit azoktól a kevesektől 
is, akik még magyar-munka vállaláaára kötelességet érez-
nek, — hát lelke rajta. 

C S E R É P K Á L Y H Á K I 
A zsombolyai Bohn-féle  téglagyár kitfinó  mi-
nőségit cserépkályhát mia lea színben és n-gy-
aágban kaphatók. Kivánat-a gaadag m ntaköoyv 
áll a n-gyérdemQ kfizBosAg  rendelkezésére. 
Épitkeaókl Ugyanott a híres 

BOHN-CSERÉP 
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható. 
K é p v i s e l e t : 

Jakab Sándor, M.-Oioo —Oaiksereda 
StraJa Composeaoratnlnl Nr. 7. 18— 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kormáoyelnők  beszámolója. A liberális kor-

mány négy esztendőn hatalmi idejének végéheB köze-
ledik. Ebből aa alkalomból Tatarescn miniszterelnök 
a liberális párt végrehajtó bizottságának ülésén nagy 
beszámolót mondott, amelyben Összefogta  a négy esz-
tendős kormányzás eredményeit. Hangostatta, hogy 
amikor átvették a hatalmat, anyagilag ÉB erkölcsileg 
teljesen leromlott országot találtak. Nem fizették  a 
tlBBtvlselők ÓB nyugdíjasok járandóságait, sem a kül-
földi  tartozásokat és huss mliltó lejea volt a költség-
vetési hiány. Iikolákat, kórházakat zártak be pénz-
hiány miatt. A miniszterelnök abban foglalta  össze a 
kormány munkájának eredményét, hogy helyreállítot-
ták a rendnek és bizalomnak uralmát. Négy óv után 
letagadhatatlan tények birtokában megállapítható 
— mondotta Tatarescn — hogy a kormány korszak 
alkotó mnokát végsett ugy gazdaBágl mint pénsügyl 
téren. 

A kormány  utódlás  kérdése.  Jivő héten elkö-
vetkezik a kormány küldetésének vége. A négy esz 
tendőa alkotmáoyoa idő lejár ó» Igy a kormány beadja 
lemondását. A továbbiakban Ófelsége  fog  dönteni. 
Nabéz dolog jóslásokba kezdeni. Egy azonban biz'os, 
az orBzág helyzete megköveteli a kormáoyzá-ban való 
folytonosságot.  Nagy kibontakozások és kezdeménye-
zések vsnnik folyamatban,  amelyek a kormányutód ás 
kérdésének Irányát megszabják, 

Az elitélt  magyarországi  írók  ügye a kép-
viselőházban.  A magyar képviselőházben M ito'c-ia) 
Mátyás kormánypárti képviselő Interpellált Feja Ghaa 
és Kovács Imre falukutató  magyar Írók elltéléaenek 
ügyében. Rámutatott arra, hogy as uj magyar nemze-
déknek falumuokája  nem izgatás, nem OBBtályellcnes 
gjUölktd,-a, hanem egésaen tszia igyekezet, ameiy a 
feudális  világ ftlBzámolásáb-tn  látja a m igytr falunak, 
a magyar fö  dmunkás soraánik javítását. Mitolcjay 
azsal fejezte  bt beszédit, ho^y nem lebít a magyar 
nép érdekelért küadó szellemi törekvéseket elítélni. Ami 
pedig eseknek a fU-:al  magyar íróknak fa  umnnkáját 
illeti, azt nem lehet bírósági ítéletekkel megállítani. 
Nam büntetni kell, hanem a magyar munkás sorsát 
felvetett  problémákat keli megoldási. 

K ÖRÖKNULLÁMI ^ B ^ l ! 
S Szíves tudomására hozom a m. t. 

Ii6!gyk6zöns4gnek, hogy hBlgyíodrász 
4» Bzalonomba megérkezett , a párisi 

világkiállításon uz elsó dijat nyer t 

Jf  „ IDEAL" márkájú § 
góaael és villanyáram né'küli olaj- Ü 

I» pakoláaoa legmodernebb ra a leg- L 
fS  tökéletesebb f« 

S ÖRÖKHULLÁM „DiUERWELLE APPARAT" 
ff  mellyel a leggyengébb hajnál ls a 
•m legtökéletesebb ere Jményeket érték el. 
S Kérem a m. t. hölgyközSnség szíves 
fS  pártfogását  és a személyes meggyőzi-
Af  dését a tartós, hygienlkus és pontos 
i í kiszolgálási ól. — Klvá'ó tisztelettel: 
3 DRÓCSA AMÁLIA Tóbiás Ferencné 
3 Frizeria Tóbiás, Marcu'sa Ciuc 
ţ ţ 8—1 a Dr. U rsch szaoatorlummaI szembon. 

Apróságok. 
A hadirokkantak ügye. 

Ez is egy kérdés. Sajnos csak nekünk, azoknak, akik 
egy egész életen keresz'ül viseljük a hadicsonkaság kereszt-
iét. Más nem is igen érti meg ezt a nehéz sorsot. Pedig 
még mindig sokan vagyunk, rokkantak özvegyek és árvák 
A háborúnak azok az áldozatai, akik mindenkinél előbb 
kellene támogatásra számítsanak. Lassan 20 esztendeje, 
türelemmel, hangtalanul várjuk, hogy megesik a szive rajtunk 
valakinek. Miután a kelleténél nagyobb úgynevezett önfegye-
lemmel, koldusi meghunyászkodásBal várjuk a jóakaratot, 
elvesztünk és utolsók lettünk abbau a hángoskodásban, amely 
az ügy«k mögé bujtatja a maga csörtetésrit. Sok mindenben 
össze lehetne toglalni annak az okát, hogy a háborúnak ez 
a megbecsülést érdemlő társadalma miért jutott 
ilyen helyzetbe. ElsŐJirban azért, mart mindmáig .legye-
lemből" visszautasítottunk, sokszor leszereltünk mindenféle 
olyan szervezkedésre irányuló kísérletet, amely erkölcsi 
súlyúnkat összefogni  akarta. Abból a magasabb érdekből 
tettük, amelyből olyan sokan éluek és visszaélnek ebben a 
vármegyében. S >k keserűség vau felgyülemelve  abban a 
rokkant lélekben, amelyet az útszélen hagytak éppen azok, 
akikhez fegyelemből,  egészen az önmegtartóztatásig érő 
hősiességgel ragaszkodjunk. Már azon sem lehetne csodál-
kozni, ha elfogyna  türelmiiuk azzal a minden magyar életet 
megfojtó  tehetetlenséggel szemben, amelyhez mi csiki rokkan-
tak ismétlem csupán kötelezi magyar fegyelemből  a szeke-
rünket még mindig kötjük. 

Emlnescu est Budapesten. 
A mult héten Budapesten a Tudományos Akadémia 

nagytermében Eminescu emlékünnepet rendeztek. A román 
líra legnagyobbjának hódolt a magyar főváros.  Egy lelkileg 
és testileg annyit szenvedett román költőt ünnepelt a magyar 
kulturvilág. Eminescu Mihályt, akinek egész költészete arra 
a meghasonlott gondolatra épült, hogy az egéaz élet nem 
egyéb, mint hazugságba öltöztetett önzés. — A költő lel-
kéből ez a sötétlátás vetítette ki azokat a gyönyörű versso-
rokat, mely szellemét a kulturember közkincsévé tette. — 
Eminescut megünnepelte Budapest. Es semmi baj nem lett. 
Megismerte a román népnek agy értékét, amely rövid életé-

^ - V a r r ó s r é p o l r , 
3 I C e r é l s p á J o l E , 
f>  _ A . u s a , t r é « z a l s 
2 G á / b o r A i o n a ó - n á . 1 
• ) Osiknereda-Maroarea-Oiuo, Ootavlan Barbat há«. « J 
K 15—20 «V 

Klasszikus es Bemeklrok soroaatot keresek 
alkalmi megvételre. Cim a kiadóban. 

ben csak a szépet művelte, minden gondolatával az embert 
kereste, ellobogott az ember jobb sorsának kutatásában. Es 
nem tudott tovább jutni annál, hogy ebben a világban min-
den jószándékot, egymásra találást elgánosol a hazugságba 
öltöztetett önzés. — Eminescu 50 éve halott. S most mikor 
két egymásra uszított nemzet megbékülést kereső nemzedéke 
idézgeti hatalmas szellemét, szt érezzük, hogy csak nem 
változott az ő vatesi szemének meglátása. Ma is éppen 
olyan borús és kilátástalan az ember sorsa, mint ahogy 
ennek csalhatatlan érzése belecsurgott az ő erőteljes költé-
szetébe. Népeket, nemzeteket nyel el az a megvadult önzés, 
nmely annyi szörnyű hazugságba tudja elkendőzni gyalázatos 
végső célját. — Jól teszi ez a két nép, amelyet a történe-
lem olyan parancsolóan egymás mellé rendelt, ha nem hall-
gat a ma divatjának önzéstől eltelt hazugságaira, hanem 
megpróbálja egymásra találni azoknak a szellemeknek vilá-
gosságánál, amelyek a kultura fegyverével  állanak az em-
beriség szolgálatában. 

A jó hazatlak. 
Emínescuval folytassuk  a sorozatot, illusztráljuk az ű 

tételét. Míuden, hazugságba öltöztetett önzés. Álljon itt egyik 
legnagyobb magyartalanak Dandea tg.-muresi (marosvásár-
helyi polgármesternek az esete. Egyike azoknak, akik kiváló 
érzékkel felismerték  a két nép közötti gyülölethintéenek elBŐ-
rendü kassza lehetőségeit. Es attól a perctől kezdve Dandea 
neve fogalom  le't. Az uszításnak, a gyűlöletnek árnyékában 
pedig megkezdődött a hazafias  mnnka, amelyről saját fajtája 
kellett megállapítsa végül is, hogy nem egyébb, mint kizsák-
mányolás és korruptság. Eíért a megállapításért került Baciu 
Aurel tg.-muresi (marosvásárhelyi) ügyvádkamarai dékán az 
esküdszék elé, amely a napokban tartotta meg nagyérdekes-
sénü tárgyalását. Baciu pedig bizonyito;t. Bizonyította, hagy 
D ladfa  a nagy nemz^tmentés közepette magáról sem feled-
kezett meg. 10 -'20 ezer lejes napidíjakat szedett fel.  A 
vágóhídi munkálatoknál csak 3 millió leit ti/.etett el minisz-
tériumi jóváhagyás nélkül. Eţyik rokona BO0 ezer lejt in-
kasszált el a városi adókból. Es igy tovább. — Az esküdt-
szék egyhangúan felmentette  Baciut és ezzel azt is kimon-
dotta, hogy bizony kizsákmányolás és korruptság az a nagy-
szájú muuka, amelyet Dmdea végzett hosszú idők óta a jó 
hazafi  köntösébe. 

Népviselet. 
Komolytalan nép vagyunk. Már nem a nép, csak az 

okoia. H-:rt ilyen rétegünk ia vao. Ezek pedig igen hamar 
felbuzdulnak  miudeu iránt, ami a néppel kapcsolatbau van. 
Aztán tart a láz valameddig s végül elpusztul belé — nem 
a lázas ember, csak az ő felbuzdulása.  Pár év előtt is ilyen 
lázunk volt. A népviseletet kezdtük erősen megkedvelni s 
megteltek a városok harisnyás legényekkel, pruszlikos leá-
nyokkal. Olyan büszkén hordtuk, mintha a szük harisnya 
volna minden erényünk, amivel e kerek töldön dicsekedhe-
tünk Hétköznap-ünnepnap egyaránt feszitettünk  a népvise-
letben, uri bálban s falusi  táncban egyformán  értésére adva 
mindenkinek, hogy abból a szUk harisuyaszárból nőttünk ki. 
Meg is fordultak  utánunk uton-uttélen. De csak egy darabig. 
Aztán megszokták ezt is, mint ősszel a falevélhullást.  Akkor 
aztán egyszeribe szük lett nekünk a harisnya, szorította a 
derekunkat a szoknya s visszakívánkoztunk a divatba. S 
tudtunk jó székelyek lenni divatos ruhákban. Csak az a kér-
dés, hogy mire volt jó az egész tiszavirág-felbuzdulás.  Mert 
a nép.'n nem segítettünk veid semmit. Azt ugy sem kellett 
ösztönözni az ősi viselet hordására. Az elhordja a harisnyát 
úgyis, amíg életviszonyainak megfelel  s előállítását háziipara 
lehetővé teszi, Kajta pedig még festőinek  is találja az ide-
gen, inert meglátja rajta a természetességet s azt, hogy 
beleszületett viseletébe. Nekünk pedig, valljuk be őszintén 
ugyancsak viszketett a bőrünk a szúk abaposztóbau. 

Hazai nagyságok. 
Hazánk nagyjait s/ép lassan megismerjük. Stelian Po-

pescunak a neinzetmeutés ürügye és minden hazafias  gondo-
lat kizsákmányolása utján szerzett óriási vagyonát régóta 
piszkálja egy fővárosi  lap s a lapkirály változatos múltját 
olyan hangnemben tárgyalja hetek óta, hogy azért mi egye-
nesen börtönbe kerülnénk kisebb személyekkel kapcsolatban 
is. De ugy látszik, odabenn ez általános valami: mert Stelian 
Popescu utáu most másik nemzetmeutő kollégája, Pamtil 
Seicaru a Curentul főszerkesztője  is a falak  éB deszkakerí-
tések oldalára került. Mi nem kutatjuk a ezenyáradatnak az 
okát, csak azt szeretnénk tudni, hogy miért nem lép közbe 
az ügyészség, ha mindez nem igaz. Mert akármilyen bugyuta 
ember is legyen valaki, csak megömlik a minden Bzent 
dologban való hite, ha a legszentebbnek hitt érzelmeit ugy 
kipécézve látja. A Pamfil  Seicaru esetében pedig az is meg-
jegyzésre méltó, hogy a hajsza nem homlokegyenest ellen-
kező gondolkozású politikai ellentelek részéről történik, ha-
nem azt vele egy gondolkozású éa a gyülölethintésben a 
lelkek elmérgesitésében éppen olyan tevékeny ember csinálja 
a Sfarma-Fiatra  c. újságban, mint ő maga. .ló volna, ha 
megállna egy pillanatra gondolkozni az a vakon hivő olvasó 
tábor, melyet eddig együtt gabalyitottak az ujságbetü min-
denhová eljutó ható erején keresztül. Mert egy parányi gon-
dolkodás elég volna ahoz, hogy rájöjjön a nyitjára az egész-
nek és meglássa, hogy itt nem egy ember szennyeséről van 
szó, hanem hatalmas, az egész nép bőrére menő üzletekről, 
amik fölött  az a kiteregetett pár-szennyes ruhadarab csak 
takaró. Ha ezt átlátná minden gondolkodó román, akkor 
nem lenne itt kiaebbaégi probléma éz megférnénk  békén 
mindnyájan • földterületen  ngy, mint addig. 
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Székelyek eredete. 
(fyţrgyoi 

(1.) — Bgy 1221. évi krónika aaerlnt a szé-
kelyek attól a 3000 barcoatól Bsármaatak, akik a 
Krlmhlld-csatából menekülve, Cslgle mesejire vonultak 
B ott magákat nem hnnnak, hanem sslköi-nek (slcul), 
aaaa aaókely-uek neveaték. A hnnnok többi maradványa 
Csabával QörSgoraaágba (Blaáncba), Innen pedig Saklt-
hlába költÖBÖtt, hol Csaba Idegen nót vett el feleaégUl. 
Anonlmusa aaerlnt a aaókelyek egykor Attila király 
népei voltak. A kalandosnak tetsaő Csaba-mondát nem 
fogadta  el. Elemeit a honfoglaló  Zuard történetébe 
Bsótte be, mert róla állítja, hogy Gdrögoraaágba megy 
és ott Idegen nót veaa feleaégUl.  A monda egyéb tör-
melékeit aalntén önkónyeaen haaanálta fel. 

A régi történetírás, mely csak a nemzeti krónikák 
naiv aaövegét ismerte, a mondának teljea mértékben 
hitelt adott. A közfelfogás  ellen 1725. Faachlng Ferenc 
jezsuita emelte fel  előaaör szavát. A klB nép több ssá-
aados fenumaradáaa  aaerlnte meró képtelenaég. Silltlng 
Jánoa 1747. már aat vitatta, hogy ea a nép besenyő 
töredék. Timon Ssmnel aaaal aa érdikes adattal állt 
elő, hogy Rsgécaen (Abauj vm) aa erdőkerülőket  BBIO-
tén aaékelyeknek nevealk. Aa ujabb Irodalomban Hun-
fa!  vy Pál aasrint a aaékelyek kitelepített magyar határ-
őrök valtak. E fefogás  ellen éa mellett többan foglal-
tak áilaat. A krónikák Stabó Károlybau találtak lelkes 
védóra. Taginyl éa a porosa Meitsen aa agrárvlsionyok-
bói azt olvasta ki, hogy a aaékeiység, különösen a csiki, 
gyergyal éa a háromsaékl réss volt Erdélyben as első 
foglaló. 

II. Ulászló 1499-iki kiváltságlevele szerint, ha a 
király kelet felé  vezet heda*, akkor as egész székely 
katonaság kötelezve van arra, bogy a felség  serege 
előtt járjon, vtsssajövet padig a ktrály serege mögött. 
Ki viszont a kötelesség északnak, vagy dainek ssólt-
taná őket, ujyanlgy csak fele,  nyugatnak pedig csak 
tizede tartozik asolgálatot teljesíteni. Ilikor a király 
személyesen nincs jelen, aa arányaaám felére  száll. 
E-daly védelmére psd'g bármily pillanatban kötelesek 

lehető legjobban fölfegyverkezve  fölkelni,  amint 
eddig 1B szokásban volt, BŐI tartósnak a hisa vedalms-
zeséra folytonosan  őrködni, amiért azok a széke'yek 
minden adózás vagy bármi más flsetéa  alól föl  vannak 
msntve és mint lg «st nsmaaak Magyarország dicső ki-
rályai által nemesi kiváltságban részesítettnek*. Eddig 
tehát határőrök voltBk s előőrsi szolgálatot teljesítettek. 
A kőröavidékl ssékely előőrsök Anonymus Bzarlnt már 
a honfoglaláskor  a bihari kozárok felé  kaUuzolták a 
honfoglaló  magyarokat. Konstantinos CBássár aaerlnt 
pedig a kabarok azok. akik a kozárok birodalmából 
csatlakoztak a magyarokhoz B a háborúban mindig a 
magyarok előtt jártak A székelyek legrégibb törtenete 
mellett bizonyít, hogy hossáuk csatlakozó B előőrsi, 
batárőrl aserepre alkalmazott őseink nem magyarok, 
hanem meghódolt Idagenek '.Karácsonyi szerint réazben 
gepidák) voltak. 

Hogy melyik lehetett aa a nép, a név segítségé-
vel tudiuk eldönteni. — Oklevéltári adatok Bserlnt a 
XVI— XVIII. Baázadóell abaujl és aemplénl erdöőröket 
székelyeknek neveaték. A munkácsi var XVII saáaad-
bell össseirisban aa őrségre berendalt jobbágyok salu-
tán azékelyeknek neveztettek éa aa u n. eaékelységet 
szolgálták. A foglalkozást  jelentő név értelme ekkor 
már elhomályosult, de a hagyományos alkalmazás még 
mindig jelezte, bogy valamikor az őrködés fogalmát 
fejeztek  kl vele. A oév értelme .székhez tartozó, szé-
kes lakó*, azaz végbell határőr. A név csakla a kosár-
kabaroktól származhatlk, akik szintén törökök éa a 
velük rokon besenyőket megelőzve szintén előőrsök, 
azaz határőrök voltak. Kabar törzsnevüknek a hagyo-
mányban és a helynevekben nem maradt nyoma, ami 
szintén amellett bizonyít, hogy ez a nyolcadik torsB 
volt aa, amely a hagyomány szerint nem eredeti, ha-
nem más néven nevestetett székelynek. (Folytatjuk) 

• k é t „ S B i t M l y a k . " 
Honnan ered a súgói kenős iegendaja? 
A «Sugó* barlangtól felfelé  mintegy 60 méter-

nyire 1200 méter magasságban feksslk  az egyik 
„Siárazlyu*.". 

Ssárazlynk elnevezését onnan nyerte, hogy a 
Sugó barlangot a belőle eredő patakoc«kától másképpen 
„vizes lyuk'-nak, vagy a vélt kincsektől .arany lyui"-
nak 1H nevezi a nép. 

Pedig nem lehet éppen ssáraauBk nevezni ezt a 
szintén barlaagsaerü nyílást, mivel belül olyan csapa-
dékos, hogy Balnte esőnek la lehetne neveani a folyton 
éB Bürün caepegó csapadékok miatt. 

A .lyuk* ssabályoB kidolgosása miatt Inkább 
kincskeresők munkájának tulajdonítható. Migassága a 
nylláanál eléri a másfélmétert  Is, de bannebb már 
annyira ösBSBBsorul, hogy Bslntén caak hasonceussva 
iehet továbhbatolnl. — Mélyaéga, Illetve boaaaa nem 
lameretes, mivel résslnt a nagy sötétség, részint pedig 
a nagy nedveBSég és ösaaeaaUkttléB miatt Idáig még 
senki aem hatolt be egésa végéig a éppen ezért senki 
aem tudja, csak sejti és találgatja, hogy ea képeal a 
Sujó barlang kijáratát. 

Ettől aa első aaámu aaáraslynktól falfelé  fekaalk 
a 2-lk azámu saáraslyuk, mely teljesen hasonló aa elaő-
liöz. Hogyha ea kincskeresők munkája u^y amaa ls as. 
Higy a kettőnek egymással s mindkettőnek a Su{ó 
barlanggal van-e Sssaeköletése, senki sem tudja, de 
több mint valósilnQ, hogy van, mivel a Bagóban jártak 

í , w « f  • 
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— mondják a gyermekek, akik már 

egyszer a jóízű Kathreiner-ből és 

Valódi Franck-ból készített kávét 

ittak. Ez az egészséges és tápláló 

kávé a n n y i r a olcsó, hogy a 

gyermekek kérését könnyen lehet 

teljesíteni. 

szerint Itt hatalmas, néhol 10 m. magas, egymástól 
elágaaó labirintusok vannak, Cüobotár Gergely szerint 
néhány akkora nagysággal, amelyben kényelmesen el-
férhet  80 ember, családostól együtt. 

Innen eredbetett az a nem éppen hihetet len ha-
evomány, hogy a tat ár betörések Idején Valea Bír.imba 
(Tekerőpatak) lakóssága pz^kbe a barlangokba mene-
zttlt, mig egy tatár é szrevéve a lakóeság menedékhelyét 
Bsékelyruhába öltösve fé lrevezette  aa őrtálló Bzéfcelyt 
a tatárcsapatját oda vezetve ful  nem koncolták a 
ssékelyeket. 

• • 
Liseuk most már, bogy ml táplálja a népben azt 

a hiedelmet, hogy a „Sugó'-bsn kincsnek kell lennie. 
Alkalmunk volt erre nézve több falube'l  .öreggel" 

beszélni, Igy özv. Farkas Ferrrcné aaül. Fodor Katalin-
nal, kl édea atyjától, Fodor János vo't tekerőpatBkl 
lakóstól hallotta as alábbiakat: 

A 80-as években egy alkalommal két idegen „U'" 
jött a Sugó barlanghoz, khet ogy Erdőszenuryörgyöo 
felfogadott  fuvaros  szállított a helyszínére. Kiérve a 
barianghoa a fuvarcB  a barlang Bzája tövében leült és 
húst Blltött, mig visszajönnek BZ „urak". 

Mikor egy Idómulva vlsBBíjöttek két tele hátlzBák 
kai, megkérdezték, hogy mit flzesBenek  a fuvarért.  A 
saékely BB „urak bflátására"  hinta a fuvar  bérének 
megállapi;ás«t, mire a hátizsákból egy ökölnitgyságu 
sárgás követ vettek elá e azt a fuveiosnsk  sdták. 

A Baékely hszemeuve egy darabig otthon őrizte 
az előtte te'.jeBnn iameretlcn követ, mig egy idő mu'va 
BBzsbe jutott, Tg.-Mu.vB (M .rasvisárhslyen) van nokl 
egy jó ember?, egy .pitikAB" aki blronyt.rj fogji 
udnl, hogy ml ls aa a barga kő. B «vitte lehat a köv»t 
a patlkáahoz, kl aonyi aprópénzt adott érte. hogy ott-
hon magtelt vele egy láda és eokálg nyugodtan éltek 
bslóle. 

— Erre «pám la magki-zdie a kutatást, még tár-
s ík Is Bkbdiak, mart szentül hittek a sugól klncBben, 
Bőt a barlangi tó vizét la lecsapolták, azonban nem ta-
láltak Boha Boha semmit, illetve csak aranyat nem. 

Di eamég nem volt elég. Kovács litván odtvaió 
gazda mesélte el egy alkalommal szintén az öreg FJT 
kasnénak, mikor Firkasné fgy  alka'ommsl aa apj* 
kutatásairól beszélt KovácB Istvánnak, bogv: 

— Tudok én még ennél különbet 1BI És elmeBéli. 
hogy 1892 ben látta ő ls többed magával, amikor 3 
Idegen .ur" hátizsákkal lóháton a barlang felé  mant 
B csodáUoava látták, hogy a lovak patt ól megfordítva 
vannak vasalva: vagyis mikor menták, ugy látszott, 
mintha jöttek vo'na s mikor jöttek, mintha mentek volna. 

— Azóta én ls szestül hiszem, hogy a Súgóban 
klncBnsk kell lennie — mondja teljes meggyőződéssel 
öav. FarkaBné csak még nsm találták meg a helyéi. 

(Folytatjuk.) 

kívül felállított  magaa emelvényen elhelyeaett oltár 
fogadta,  ugyancsak egy hatalmaa világító kereaattel. 
E fényes  keresst tövébe tett Eucharlatla előtt súgott 
aztán fal  a több ezer főnyi  tömeg áhítatos vallomás: 
Hiszek. A magasan csengő g"ermekhangokat lélekbe-
markolóén egéBzitette kl a mélyen bugó férflhangok 
zenéje: Hiszek. Sokféle  volt a hang, de egy az érzéa, 
mely bennük megnyilvánult. Ea a kösös éraéB hatal-
mas egységbe forrasatotta  össze a végeláthatatlan töme-
get a nyújtott blatatást e nép jövőjéért aggódó aötéten-
lálóknak — nem lesanek borúsak a hétköanapok, ha 
Ilyen vlgaaztaló ünnep fénye  világítja meg. 

S Z Í N H Á Z . 
Hivíssy Miklós sslnigastató színtársulata november 

hó 7-én, vasárnap este kezdi meg salul aaeaoaját a 
Central-saálló színháztermében. A társulat elsőrangú 
erőkből van ÖBBseválogatva. A primadonna a közked-
velt Papp Ella, akit városunkban la előnyőaen Ismernek. 

Het i m ű s o r : Vasárnap eate 9 órakor Pillangó 
sserelem. Hsifőn  esti 9 órakor Harangvirág. Kedden 
eBte 9 órakor Úrilány Bzobát keres. Saerdán eate 9 
órakor Iilatnsertár. Csütörtökön eBte 9 órakor Riman-
ttkua asszony. 

H Í R E K . 
— A k a t h . Népszó v é t s é g vesetősége október 

hó 31-én, Krisztus király ünnepén dlazgyüléat rendesett, 
melynek kentében nagy Bikerrel Bzerepeltek a helyi 
dalárda éa fuvóa  aeuekar. 

— November hó 25 én Gheorgheni (Gyergyó-
saentm'.klójon tarija a gyergyól kerület tanítósága óssi 
kerületi gyűlését. 

— Örömmel érteaültünk, hogy a Gheorgheni 
(gyergyószentmiklósi) gyártelepi hivek ssámára a katb. 
egyháa veaetósége helyiséget bérelt ki kápolna céljára. 

H Ö 8 I . 
1937 november bó 6 és 7-én, szombaton ÓB vasárnap 

F E K E T E ANGYAL 
Nagyszabású dráma a világháború idejéből. 

Főszerepben: Merle Oberoo, Frederlc Marach 
és Herbert Marchall. 

1937 november hó 13. éa 14 , Baombaton és vasárnap 
TARZAN FOGSÁGA 

Az egyetlen viiódl T<trzan-fllm. 
Főszerepben: Jjhuny Welsamüller. 

Ünnepeltünk. 
Valóban klrá'yl nap volt es évben Giisorghanl-

ban Krisztus Király Ünnepo. 0 yan nap volt ea, mely 
nek hatása bosszú Időre kisugárzik, emléke pedig ki-
törölhetetlen marad. A megelőző három napi készület 
a zpufolt  templomban, aa egész napi szentségimádás, 
mindig tale padsorokkal B a nyilvános ücnepség a város 
nagytermében meg volt aa előző években Is. Uj volt 
azonban a város ÖBBaea elemi lakoial növendékeinek 
felvonultatása  a ssenUéglmádásra. Könnyekig megható 
volt, mikor hatssáa üde, csengő gyermekhang kórugB 
aeogte aa előlmádkoaó pap rövid felszólításaira  a fele' 
leteket: .Szeretlek Téged éd*s Jizusom" vagy „B)< 
csásB meg Jésusom, bccsás meg I" A gyermekek bttn-
bánata valószínűleg sok kemény lelket megpuhított. 

As egéss n»p ünnepségeinek méltó koronája volt 
as esti gyertyás körmenet. Az ezrekre menő, fegyei 
mesett nyilegy«nes sorokban felvonu'ó  hatalmas töme-
get a torony ablakaiból három fehéren  Issó kereszt 
fénye  kísérte. .Akik kívülről szokták néaol a templo 
mot — mondta elósó eate Llssló Ignács fóasp r̂ea  — 
azoknak 1« vágjon egysaer lelkébe a keresst fénye*. 
Oda ls vágott. H italmas figyalmestetésként  ragyogott 
n boros estén, magasan a háank fölött,  a három ke-
resni A körmenetről vlasaatirő tömeget a templomon 

Szerkesztői üzenetek. 
6. J. Brahms kiváló német zeneszerző. Fiatal korában zon-

goraleckéket adott és tánchelyiségekben muzsikált. Később 
Schumann, egész életre szóló barátsága vitte előbbre. 
Zenije inkább a romantikus formát  követi. A klasszikus 
szellem ápolása inkább csak törekvés volt nála. Muzsikája 
éppen ezért nehéz és mély, amivel nem tudta a polgári 
tömegeket megmozgatni. — Művészete inkább bizonyos 
intim körök az akadémikus műveltségű, konzervatív intel-
lektuelek tipikus művészet Müvei: Zenekari compoziciók, 
kamarazene, zongora négy kézre és orgonára. Énekes-
duettek zongorával és vegyes karral. A zeneirodalom, mint 
egyik nagy művészt emliti. 

NYILT TÉR*) 
A „ Csiki Lapok" tekintetes Szerkesztőségének 

Ifercurea-Ciuo. 
A Cslkl Lapok 43. aaámában 1937 október 24-én 

ssamélyemmel kapcsolatosan megjelent Nyílttéri nyl-
latkoaatnak a kiigazítását kérem. 

Dr. Gáli Alajos nem arra való tekintettel tett 
nyllatkoaatot, mart a sajtópert vlsssavontam, hanem 
asért, mivel a FőeBpares éa a Pápai Kamaráa főpap 
urak, B Dr. Gáli kérésére nálam a megbocsátást kl-
eBzközölték. 

Gheorgheni, 1937 november 1. 
TlBStelettel: 

Dr. Siador  Btlizi. 
*) E rovat alatt köslöttekért nem vállal felilös-

• ip t a Szark. ia Kiadó. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— A helybeU Boformátn*  Nőssővetség 

taaja. A Rif.  NőariivntBóg 1937 óvl november hó 7 én 
VMArnop d ilnt&o 6 órai kezdettel renddel első ten estjét 
as Európaétiermi'orn. Gazdr ţ buff  tről, jó hangu'atról 
gondoakodiak a báilasszoayok, íik minden erkező 
vendéget mtlog Rzerei8t>*i vâroak. — A t egy gond 
nélküli viJ4ti estés akar tölteni, aa ott legyen a refor 
mátnaok teáján. 

— Rokkantak bankja alakalt. Bukarestben 
a rokkant hivatal mellett megalakult a hadi özvegyek 
éa rokkantak takarékpénatára, melynek tagja lehet 
minden rokkant éa hadiözvegy, aki nyugdijat kep. — 
Tagsági dtj a nyugdíj egy Bsázaléka. A beiratkoaaahoa 
szükséges kérvények a megyei I. O. V. hivatalnál 
rendelkeaéare állanak. — A beiratkoaaahoa szükséges 
adatokra vonatkozólag a megyei I. O. V. hivatalok 
adnak útbaigazítást. A bank segélyt csak azon tagok-
nak ad, kik a tagd.jat rendesen fUttik.  Legénységi 
állományban lavő rokkantak hatásági bizonyítvánnyal 
kall Igazolják, nogy szükségük van a kö.caönre. A 
kölcsön nagysága tisztesnél ea öavegyeknél a három-
havi nyugdíj összegét, legénységnél pdlg hat havi 
nyugdíj összegét nem haladhatja tul. A visszafizetés 
reszlstel pontosan meghatározandók. Tisztek éa Ösva-
gyek ciak bathavl tagdíj fUetea  után kaphatnak köl-
csönt, ha kezeseik is ennyi tagdíjfizetést  fsl  tudnak 
mutatni. B-iratkozási kérések ez összes iratokkal el-
llátva a megyei I. O V. hivatalhoz adandók b?. 

— Verekedő saentmartoniak. A rendes heti 
krónikánk a verekedés, as egymás iránti gyűlöletnek 
parázs kirobbanása, a legcsekélyebb doiog miatt is. 
Ugy tombol es közöttünk, mln'-ha teljasen klvat- ói-
tünk volna minden emberi mi.oi.uakbó1. Sannnrtin 
(Süntmártonbao) Tamás Mihály oa GyJrgy M.hály 
legények töob szentmártooi legény tarsiaágáoan a 
Rjssegh Tamás korcimájaelótt összetalálkoztak Bálint 
Dávid és Gábor ciuc ani (csakefalvi)  testvérekkel. A 
két falu  n?pe u^y foţsdta  egymást, mintha legalább 
la két elloo^é^es tábor taiauozna. A vegercdnriny 
pedig: a táooaigbHi tovő szaatmárionlak ugy helybaa-
hagyták a két cjskefalvit,  hogy aaokat ma ls a Hir.eh 
szanatóriumban ápolják. 

— Tea-est. A C. S. C. korcsolya és jógkoroag 
Utó szakosztálya folyó  évi november hl 20-»J, szom-
baton eato 9 oral keidnitei fenj*  a Bucureşti eitcraiő-
ben BSBZonnyitó estélyét. Kori a vcseiőség a m. t. 
közönség ssives pártfogását,  hogy ezáltal a jégpaiya 
megnyitásával járó tetemes költségeket eióteremtauBse. 

— E. K. E. teaest a Bukaresti étteremben 
november 13 án szombaton. A teaest jóvuddimet a 
turista-egyesület a mar munkaban lavó sutii maucdjk-
ház emeletének épitísi költségéire fordítja  Mindsnkit 
szívesen lát a rendszóség. 

— Kiskorú templomfosatogatok.  A di r 1 
templom perselyei kifosztották.  A Cjtndórség a uyo-
moaai során kid?ril3ito, bogy B. L. 11 evos es J M. 
12 évea gyermisek levertek a pers-tiy laka.jü es abból 
668 lejt elvitték. A k it gyeimik megjavítására eljárás 
indult. 

— Szenttamási OBondólet. Mi itt prédikálunk 
aa alkohol és a bicska eiitoi küzdilemről, F.lcsi.on 
pedig ezalatt diadai; ül a vérben vaió tobzcdaE. M'.ud-
egyre nyillk a bic.ua a szekely legények kezában B 
bicsk6Vai oatott székely eietbket kUer utolsó utjara a 
pip, a Baékely hegyek oldjlába ragaazioit selkiás 
temetőkbe. Nem használ iti a szép sto, aem s?git a 
börtöo. a mê béiŷ gz»'«tbDg, a fajra  hozott Bsegytin. 
A bicska véget lován.j a maga kt»ru jtt, Csak egyutlt n 
példának Tom°sti (Siwttamá:) Közbéget hoz^ux fel, 
ahol auguaztui köz p* óta túrom baíaios vegü blci-
kás vcrcikedss voit. Mult vasaru.-p pityóka bán nnd:z 
tek a f.%lubao,  aice vi&en m< gjelent A btrl JakaD le-
szerelt batoni is, kt e.őtó nt>p terűit haza a két esz-
tendő kaion:-.sorból. Eu a piiyóka-bal volt a szeren-
csétlensége, meri HÍ öBfcEtlaiá:kozo:t  Magjuri D neB 
aovtt legéayU.rsávaL A taiáikczaeból uóbeased, vita, 
majd verekedés lett B Magyart DJQCS UGY m9g<zurta 
Albert Jakabot, hogy az rögtön ki la ILU I. Les^ir-jit, 
bogy visszaadja f  J di mundérját acnak, aki rö.'id ÉICS-
utjára elbcciátotta. D esteien haiáia a testvem 6z vezé-
relte bicska Ie;t. 

— Nem jőit haza aa erdőből. Gábor P J Í B Í 
gylmeji lakás aa erdőra ment fa-jrt.  S ikaig nem jon 
haaa, miri keresésére iidu tak. O.t találták bo tan az 
erdőbeo. 

— Lopáa Tulfches  (Tölgyes) községben. 
Umca János és Barsps Jjan ;Öigy<3níi.-a 10d<traonagy 
fűrészt  loptak B icu Aurelia kereskedőtől. Aa ügyész-
ségnek átad ittak. 

— M e g m e r g e z t e m a g o t . L iszlo Rozália reme'.el 
lakós banatábao maróssoddi l.ot . B.BBálllloiiák a 
gheorghenl-i (tyergyOBzentmikiós ) kórházba, de nem 
lehetett rajta segíteni. 

• a emberiseg jótevője a D;. Föld js-fale  Soivo 
piru'a. A legidelilsabb hanh <J«J, vértisztlto és epeh«j>o 
sser. Bgy doboz 20 Lej gyógyszertárakban éa dro&u 
riákban. KJUÍIH Dr. Fo djs gyógyszertára, Arad. 10—10 

— Vasár Framoasan (Szépviz) Siepyiz xcs-
Bég elöljárósága közhírre teszi, hogy novomoer bo 
11. éa 12. napján poiáilutv&sár, 13-an psdig kirakó-
vásárt tart. 

— Tisztelettel tudatom varosunk és vidéke 
közönségével, bozy flisitás-  és Virágpormentea BzUaŝ j-
tekból pörgetett havaai estim ege gyógym özemet Kila-
már Gábor belybsll kereaktdónul, mint bizományi 
helveslem el, bo': eredstl csomagolásban, vagy kimerve 
•api áron állandóan kapható. B.éaessy Károly. 

— A pityóka miatt. Boga Ferenc cstatria-i 
lakós megverte anyósát, mert BB nem evyrzett bele, 
hogy ezévl t-urgonyatrrm^Büket eladja. Eljárást Indí-
tót'.ik ellene. 

— Verekedés as uooán. B czo B <!a c c u l 
(cB'cnó') lakós na uccán megtámad'» Domokos K irolyt 
éi valam1 kuszáló miatt vitába bczd.'tf  vele, majd a 
kezéhon lévő pat' éval jAl fejbeverte. 

— Köszönet nyilvánítások. Élosiaváoi H 
Pap Andrásáé elvesztése n ktlmáv kifejezett  részvé-
tekért és virágokért hálás köszönetet mondusk. 

Bánatos gyermekei. 
— HzereWt férjem  Illetve édisspánk Dávid János 

elhalálozása alkalmával kifejezett  részvétért és a teme-
tésen való megjelenésekért eiutoa mondunk mlndin-
klnek köszönetet. A gyászoló cialád. 

Mirdazoknak, kik felejthetetlen  férj-m,  II otve 
szeretett édesapánk halála alkalmából részvétükkel 
felkerestek  vagy a temetésen résatvett^k ezu.on mon-
dunk hálás köszönetet Ssücraienl — C ilkssantkirály, 
1937 novemtor 1. Ösv. Száiz La oioé éa c^aládjt. 

Méhészet. 
Bogár-e a méh? 

„Gyakorié Méhészek Könyve" kéziratomban a méhet 
gyakran neveztem „bogár* néven. Bár a Bzedö hűségesen 
alkalmazkodott is a kézirathoz, mégis könyvemben a bogár 
szó alig néhány helyen látott napvilágot; mert kiadóm 
mindenütt átírta „méh*-re. A korrekturát vizsgálva én pedig 
következetesen visszajavitottam bogárra. Kettőnk között e 
tekintetben egyetértés nem tudott létrejönni, mivel ö azt 
hizonyitotta, hogy a méh nem bogár. Hivatkozott néhai jó 
Józsa Sándor „Méhészkönyv "-ére, melyet annak idején le-
kritizáltak a bogár kifejezés  miatt. 

Igaz ugyan, hogy a 21. oldalon feltalálható  a „hasz-
nos kis bogárkák*, de ha a kritika valóban ebbe kötött 
volna bele (amiről én mástól nem hallottam) ugy néhai 
lelkes kartársam iránti kegyeletből kötelességszerűen jelen-
tem ki, hogy ama kor (li)0l-ben jelent meg a könyv) méhé-
szeti kulturája nem állott olyan magas nivón, miut napjaink-
ban és smik abban le vannak fektetve,  fedték  azon idők 
méhészeti szaktudását. 

Az idő kereke halad, a méhészeti tudományok inér-
löldlépő csizmákkal jutottak előre s az ujabb kori kutatá-
sok megdöntötték az elmúlt idők rendszereit, következéskép 
ami akkor jó volt, azért nem szabad és nem lehet Józsa 
Sándort vonni felelősségre,  hiszen ugyanazt vallották kor-
társai, hazai és külföldi  kiváló szaktudósok: Br. Ambrózy 
Béla, Bocskay Sámuel, Gáspár -József,  Grand Miklós, Kovács 
Antal, Kühne Ferenc, Prónay Albert, Kodiczky Jenő, sőt 
az egész világon elismert leghatalmasabb méhészeti szak-
munka „A méh és világa" nagy tehetségű szerzője: Sötét 
Kálmán is. 

Való igazság, hogy Józsa Sándor könyvecskéje nem 
mentes tévedésektől, de ha ezen tévedéseken felületesen  át-
csúszott az általam suba nem ismert kritikus, beleakadt a 
bogárba, akkor bizony nem volt. az illetőuek az akkori idők 
szemüvegén vizsgálva is a dolgot egy körömfeketényi  szak-
tudása sem. 

Hát ha éppen valaki mindenképpen teltüiié-t akar 
kelteni, b-leköthet a kertoldalába is, miként rg^ik elméleti 
szaktudásunk belekötött világhírű szakemberünknek, Sötér 
Kálmánnak „repülőlyuk" kifejezésébe  is, hogy: „van repülő 
méh, mert a méh repül, de repülőlyuk nincs, mert a lyuk 
nem repül". A kritikára Sötér is felteszi  a kérdést: „vajon 
tőz-e a főző  kanál, esznek-e az evő eszközök, isznak-e az 
ivó poharak, fürdik-e  a fürdő  kád?" Hasonló akarnokok 
születnek folyton  folyást,  hiszen egyik tudós terjedelmes 
cikket irt a kérdés eldöntése céljából, hogy csip-s a méh, 
vsgy szúr. 

A méhlakás nyílását akár repiilőlyuknak, sétálónak, 
kijárónak, küpii szájának stb. nevezzük, akár szúr, vagy csíp 
a méh, nem fontos  a méhészet labirintusában és miként 
igazság marad, hogy Stephensohn gőzgépével sem hasonlít-
ható össze a mai kiváló teljesítményű modern mozdony és 
mégis csak az ő érdeme annak feltalálása,  azonképpeu a 
méhvilágra nem lehet döntő, ha akár dongónak is nevezzük őket. 

Korunk méhészeti szakirodalma termékeny. Több könyv 
a méhek misztikus csodás világának ismerete nélkül e meg-
lévő munkákból összeszedve lát napvilágot. Nem légből 
kapott tehát a következő vicc sem : A méhészeti szakírónál 
tisztelgő látogatást tesz az egyik lelkes hive. Órákig türe-
lemmel hallgatja a vendéglátó tudós s: ÓUOHÍ előadását, mely-
ből alig helyezkedik el valami koponyájában. Utazásának 
valamelyes eredményét is óhajtván látni, egyenes, határozotl, 
félre  nem érthető követeléssel lép fel: 

.Mester I Vezessen el a méhesébe 1" 
A „mester* ránéz s mivel látja, hogy a kivánság 

elöl kitérni lehetetlen, könyvszekrényéhez vezeti, rámutat 
egyik sorra e szavakkal „Tessék I" 

Ezelőtt 10 évvel országrészünkben is megjelent egy 
könyv, melynek írója legjo'ib lett volna ha „A szaporán petéző 
anyák könyve* nevet adja, mivel az egész hemzseg ezeu 
kifejezésektől,  de hogy miként kell a kérdést gyakorlatilag 
is megoldani, arra vonatkozólag a 460 oldalas könyvben 
egyetlen mondat, sincsen, de különböző valódi és előtérbe 
tolt szaktekintélyekre való hivatkozás 2813 ízben van. 
Ezekből B^rlepsck 106 helyen felemlítve.Danvin—Lamarch— 
Hiieckel fejlődési  és M^ndel örökösödése törvénye 7 ízben 
recitálva. Hogy Xutt Tamás angol méhész 1826-ban nagy 
kiipüjéböl 2U6 és fél  angol font  mézet szüretelt, a veres 
kókis beszédjeként csekély i)8 helyen eldicsekedve és hogy 
Pi'okopovils orosz méhész 280 literes köpüjeiből nemcsak 
Oroszországot, hanem a külföldet  is mézzel árasztotta el, a 
könyv felületes  átlapozáaa ntán is megtanulhatod, de ha 
kedvenceid olyan kérdést adnának tel neked, melyre önerőd-
ből megtelelni nem tudsz, a különböző kísérletezések felsora-
koztatásának átböngészése után sem leszel okosabb. 

Állandóan agyonreklamirozott, nálunk ia nagyon elter-
jedt, állítólag negyedik kiadást is megért s z a k k ö n y v felka-
pott szerzője papírra tette és kinyomatta, hogy: „a kezdők-
nél csaknem mindig azért megy tönkre a vásárolt törzs, 
mert az eladó tapasztalt öre<r méhísz többnyire — tisztelet 
a kivételnek — e«il>e üzletet csinál. Olyan ringy-rongy 
hannadrajt ad el 4 éven anyával és olyan kevés mé/zcl, 
hogy az a szegény kezdő, akár kasban, aWr jól zárható 
tulipántos ládában bizony ebek harmincadjára kelül az rövi-
desen.* No de ilyen csodabogarat ki hallott, látott ? E sze-
rint az elmélet szerint a serdülő leány többszörös öreganya 
és csodálkoznunk kell, ha a tegnap tojásból kibujt csirke 
nem kedveskedik hófehér  gömbölyű tojással a gazdasszony 
asztalára. 

Bizony! bizony I Hivatalos hatalommal is előtérbe tolt 
elismert szaktudósok ma is adnak szóbeli téves utasitásokat, 
tesznek papirra rossz tanácsokat, bevezettetnek olyan lehe-
tetlen kezelési rendszereket, melyeket a méhek életének 
megismerése nélkül felületesen  hívtak életre, az emberi agy 
működés kiváló teljesítményei lehelnek, de a méhvilág szem-
pontjából vizsgálva a dolgokat, a leghatározottabban káro-
sok s a könnyelmű tévedésre a gyakorlati megfigyelés  kö-
nyörtelenül rásüti a bélyeget. 

Nem hasból beszélek, hiszen megfordultam  vármegyénk 
minden községében, de láttam országrészünk számottevőbb 
méhgazdaságaínak nagyobb százalékát is s midőn a tulaj-
donoshoz kérdést intéziem a céltalan, sőt drasztikus szóval 
kifejezve,  oktalan műveletért, hangzott a válasz: .Igy van 
a szakkönyvben". E/. a következmény, ha nem tudjuk, hogy 
méhészeti szakkönyv ritkán jelenik meg gyakorlati egyén 
tolla alól, hiszen a méhészek vékony pénzű emberek, uem 
képesek előzetes befektetéseket  tenni, hogy önzetlenül szol-
gálhassák a méhészeti kulturát. 

No de térjünk csak vissza a bogárhoz. A „Hogár" szó 
nem jelenti szigorúan a gerinctelenek csoportjához tartozó 
páocélos testű rovarat, melynek hártyás repülő szervét 
kemény fedőszárny  is borítja és a melyeknél legtöbbször 
pótlékgy^nánt ott is díszeleg a bogár. — Aranybogár, csere-
bogár, diszbogár, futóbogár,  ganajbogár, katicabogár, kőris-
bogár, ormányosbogár, pattogóbogár, pejbogár, svábbogár, 
szalonabogár, szarvasbogár, teinetőhogár, tülkösbngár. 

A magyar nyelvben kedvelt kifejezés  a bogár.. .Ott, 
ahol a bogárhátú kis ház van." „Szálij, szállj katicabogár..." 
Fülbemászó nagyon kedvelt lcáuynév a Bjgár. Azzal becéz-
zük szeretett apróságainkat: „Kedves bogárkám' Kspós 
ám a bogárizemü lány is. Es ha az újdonsült térj a mézes-
hetekben „drága kis bogarainknak szólítja ifjú  asszonykáját, 
nekünk is Bzabad elbecézni kedvenceinket, kikhez menekedünk, 
ha bu, bánat ér, ha az élet terhei nyomasztólag nehezednek 
vállainkra. 

Mindenkinek, ki szereti a méhet s igy nekem is a méh 
bizony bogár. Blénessy Károly. 

Szerkesztői üzenetek. 
HAromsaékmegyei Takarekpónstar. Nyila -

knza u lapzárta utáa érBMett J ivó Bzammkban hoztuk. 
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M e g é r k e z t e k 
ü z l e t e m b e a 
l egd iva tosabb 

Nöi- és férfi-kalap újdonságok 
n g - y m i n t : 

Welour , an t i l op , 
plüs, angóra , 
nyúlszőr és „Romagna" 

m l n ő s á g t o e n . 
Lsgnagyobb választok sky- és eport-sapVákban 
Premilitar, tiait és duk sapkák r ndeléare a leg-
jobb anyagból és a legszebb kivitelben készülnek. 

Kalapjavit&s, tisatit&s, 
va sa l á s és i g a z í t á s 

a legoloiobb, a legrövidebb Időn belül 
Rsakízortien, felelősség  mellett. 

SZOLID ÁRAK! PONTOS KISZOLGÁLÁSI 
Drócsa István 
női- és férfi-kalap  üzlete 

2-a M.-Ciuo, Bratianuucca 40. 
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Lakásomat  z>,°"*<5d  1 sz«m *>ál- • ««atvise/o-

telepre,  a gazdasági  relügvelöi ircdoval  szembe helyeztem Át, ahol rendelkezőire 
állok  a r. é. kő'önségnek.  Farkai  Emma paplan-
készítő.  Ugyanott  kád  ír  szerszám elndó  1— 

Veszünk  ragontételenként  is) állandó 
_ _ _ _ _ szállításra,  tisztítóit,  száraz léchulla-

dékot.  1 méteres hosszban, kötegelve.  Tisztított 
száraz gömbfát,  1, 1.50, 2, 2.50 bosszúságban, 
felsővégén  10 cm és vastagabb — Ajmlatot 
.Zilultoze'  jeligére  kiadóhivatalba  kérünk.  1—3 

„CSIKI LAPOK" 
Politikai, közgazdasági éa aiéplrodalmi hetilap 

ÜlOhaeLMF an 
Sgéaa «vie L41 «6U - Félévi* . . . , 80 -
«legyedévre . . KUlBldia agy tm, BU4 -
Példányonkénti ára 3 Lal. aisal* * .«a*a T.J^.,,, . 

Hirdetést dijai • legolcsóbban axámlttataak. 
Kéaliatok nam adatnak vtaasa. 

Nyílttéri kOilaméayak t'.la aoTonktst Lai 2S — 
Kiadóhivatalt Herouraa-Cluo, Strada I. O. Bratlaau Bfl 

£>£B>autt Vákár Ma^a>-«a4»iás»i>. Mfiicnrea-ütaa 




