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Az egyesülés ünnepe. 
Mijus 10 én ünnepeli as onaág nép9 Nagyrománia 

megszületésének napját Egy nemsut öröme, lendülete 
vesil körül a történelem fordnlásáaak  eat as oj hely-
setét, amely a román nép számára uj hivattat, uj célt 
teremtett E-jrépa berendezkedésében. 

Minden tiaateletünk azé a szent érzésé, amely-
nek esen a napon élnie kell abbün a nemaetben, 
amelyet a történelem erre a szerepre választott. 

Nagy, snlyos feladatok  letéteményese lett aa 
1918 as összeomlások viharában aa összes románokat 
egyesített uj állam. B mi a aaé Igaa értelmével Igyek-
aaünk tiszteletben tartani és megérteni a nemzeti é es-
nek aat as ujjáéledáaét, amely Ba öotudatoBitott nem-
aetl erőt a hozzá füsótt  remények Bsolgálatába állítja. 

Nagy idők nemzedéke vagyunk, amelyek köielee-
Béggé teszik annak megértését, bogy minden népnek 
joga van az élethez, hogy tisztelni kell mindaaokat a 
népi értékeket, amelyekre a mai kibontakozásokat 
kereső emberi együttélés a ssebb jövő kiformálásának 
építő feladatát  blsta. 

A román népnek elsősorban arra kell emlékeznie 
aa egyesülés ünnepén, hogy N«gyrománl« Burép* kele-
tén ennek a munkának letéteményese. Őrn, a minden 
nép szabadságán éB önrendelkezésen nl»| u ó, aa emberi 
jogok tisBteletben tartásán felépülő  békés rend kialakí-
tásának. Egy láncszeme annak a hatalmi c-topor to-u 
1 ásnak, amely a nagy vérontás befijesést  után aa öa-
rendelkesés alapján, a minden nép saámára bia o-l-
tandé életlehetőség elvein kezdte mag aa u;já»plsea 
munkáját, a tartós béke biztosítását. 

Nem szabad tihát egy pillanatig s°m szem elő' 
téveszteni azt, hogy erre aa áliarort magasztos hivatás 
vár. Az egyeEÜiés müvével megteremtett nsgy román 
állam a kereteiben létező loVszlnü nemzetiségekkel 
elsősorban hivatott arra, hogy példát mu'.asson a világ-
nak a megértő szeretet államép'tő rendeltetéséről. 

Hiszen ennek az orsaágnat csak épl>6 haj'amu 
njlit Hcáad^ku klaebb4égei vaaiak. M.nden vád 
bizalmatlanság köaött hangoatatink, hogy Itt békében, 
Bseretetben akarunk élni, azzal a néppel, amellyel a 
sora öaaaekJtött. 

Valamennyiünk egyforma  érdek», hogy B vllág-
baa pusztító n*gy gyűlölet özönében mi pgéBtan azooos 
érdakü népsk ÖBsaefogjnnk.  A román—magyar barát-
Bágnak elmélyítése ma már nem álom, banem e két 
nóp megmaradásának kardinális ezükBégeterlsége. A 
pánaaiáv és pángermán Imperialista törekvéseikéi szem-
ben állítandó daoivölgyi öcci'uiág és koofcd  racó 
gondolata már termékeny talajba fogódsou  abban az 
uj nemzedfakbep,  amelyben komolyan él BB egymáera-
taláiáa recdsztrdB kiépítése. 

0 yan gondolatok ezak, amelyeket hozzá kell fűzni 
a román egyesüléBi ünnep hangulatához. Ezt aa üone-
pat tartalommal kell kliöltinl, amely belekapcsolj'» 
irányába minden Ut élő nép munkaerejét. K;aöa»ó 
kell tounl, a lelki egység megteremtésében, azivüggyé 
kell építeni as egyesülés ünnepet valamennyiünk szá-
mára, mert egéBS életünk, megmarjdáBuok a níp k 
gyü.öíködő versengésében testvérieaaégre utal. 

A romániai magyar kisebbségen soba nem mu'otl 
EZ, hogy aa egyesülési ünnep még nem telhetett meg, 
a tovább lendüléanek eszel a tartalmával. Da ml hl-
Bitünk abban, hogy aa idő blztoaan közeledik ahbos, 
amikor valóra válik e két nép megbékülésém-k ünnep?. 

Kisebbségi ujságiró-kongresszus. 
A Romániai Nipklsebbiég: Ujaágirószervezet májoa 

2 és 3 an Tuanádfdrdóo  (Tuinad Bai) nr;otta ez évi 
kongreaazusát. A vezető teg ez alkatommal beakarta 
mutatni a kiküldötteknek as idílglenea tető alá jutta-
tott njségiró üdülőházat, mely a gyönyörű fekvésű 
fürdőaely  egyik legszebb helyén fekszik.  A renduéB 
nagy munkáját a brassói (Braşov) csoport végezte, 
meiynek tagjai Borába tarloalk vármegyénk hérom hi-
vatásos ujBágirója la. 

A nagygyűlést Sárkány Gábor elnök, a Tames-
varer Zmung fÓBBerkeaatője  nyitotta meg. RiKzietee 
és m'.ndég magas ssinvonaloj mosgó beszámolójában 
részietesen Ismertette azt a nagy munkát, me!yet a 
szervezel célkitűzései érdekében kifejtett  a vesetőséggel 
együtt A legnagyobb endnények közé tartozik a 
Bzervezet nemzetközi elismeréae és a tusnádfürdól 
(Taanad-Bai) Üdülőtelep. As ntóbblval kapcsolatosan 
bejelentette as elnök, bogy meg ebben as esztendőben 
teljesen befejezik  aa építkezést. 

A kongresszus nagy eHBmerésBel és lelkesedéssel 
vette tulomáhu aa elnök jelentősét, aki agi is, fáradt-
ságot nem lamerő munkájával nagy súlyt és teklntelyi 
jelentő intézménnyé fejleeztette  as egyesületet s nagy-
szerű muikaeről aegitaégóv-tl teklntéiyea vagyont is 
szerzett Hilájái és elismerését aszal fejezte  ki a kon 
greBsans a célszerű és ktöleaségtndó munka Irán, 
hogy Paródl György és Fr.iíjft  Ziltáa javaslatára egy-
hangúlag njból elnöknek válaaatották. 

Ligeti Ernő dr. ügyveaető elnök és Demeter Bila 
fótitkár  BzaksserU jelentései u án Hiiász József  (6-
pénstároB ismertette a sz;rvez:t anyagi helysetét, amit 
aa elnök részletesen kiegészített. 

Különböző Indítványok megvliatáaa után egy-
hangúan aa alábbi vezetőséget választották: 

OrszágOB elnök: Siriány Gábor, ügy vezető elnök : 
L'getl lí-nó dr., első alelnök: Sí ász Eidra, alelnökök : 
Danes Siodor, Kicsó Sándor, Parédy György, Platiner 
Hjrmann és Major Bála. F5pénatáros: Hilász Jóasef. 

Főtitkár: Djmeter Bá.a. 
Aa elnöki tanács tagja!: Oiajoa Domokos, Gira 

Ernő, Z igooi Diaső, Jimior Fjranc BB Vegb Jiasef 
(Kjioosvar-C.uj), Fraoyo Zo tán, BJCÜ G,ua, Giasner 
Jóasef,  ldsb. Kutáo Eidre ej R úter Kiben (Tameavár-
Timlsoaro), Körösi S tudor, Schiand. Hirmaon, Kikassy 
Űadre es Fareoci Gyárfás  (Brassó B asov), Hitszeg! 
Ernő, Silksaay Gyula és Jivor Bjla (Bacurest), Mtroi 
Bandor, Kitöm Bjla, Tibirl Giza, Tjrók T.uor es 
Bilteky LásBió (N*gyvarad Oradee), K%ro:y Sándor, 
tíiomor» O.akár, Btlla Kiroiy, Moinar Tioor ós Sjigo 
Pal (Arad), Biradiay Ltszió eB B irger Mircal (Saitmar-
Salumart), H ins P á tner éi Aífred  Hinig (Nagysadben-
Siblu). Gyutal Z ngmond (T j-gu Mure,). 

Oraaagos titkár: Djldi Jmő, országos főjdgyző: 
Lsipnik Láizió, orsaágos jegyzők : Arató Aadraa, Fucas 
Jjnó ea Gábor litván. Blie.órö*: Wait?rG..u a, Mtr-
aovlta Rjdion és Gacíie: G>uta. T.tkaröü: Gsller 
ölén es Sjbestyen LásziO. 

Fegyelmi bizottság: fólgyébZ  dr. Paterffy  Jinő, 
ügyészek: dr. Szegő Imrj en dr. Nt.-caitz litván. A 
fagyelml  biao:tság tanácsDirai: dr. Krjnnar Miálós, 
dr. Lakatos Imre, Birkdny Gjtor, Mjrót Blndor és 
Gasaner Jjasef. 

A kongrásssnat köaebád kövdtt ,̂ mslyan dr. 0..itea 
Valér mügyefőaök  kepviseleteban es a Baját neveben 
résstvelt Urechea nyug. ezredifl,  a fürdő  poigármastere 
is, aki fbikószöutőjeben  esősorban Őfalségat  ehette, 
majd felvilágosította  az újságírókat, hojy nem poátlzál, 
hanem igazan komoly muakat fejt  kl a „Kárpitot 
gyungya'-uoa Igazi nagyvonalra emaléae erdekében. 

A beszédre Sir-áay elnök válaszolt, majd Körösi 
Sándor olvasta fel  az Oieiaégahaa, Tatarescu miniszter-
elnökhöz, Sirg-u D.ailtria belügyi államtitkárhoz és 
PiClIdeanu Z iáéhoz, a kistbiddgi ügyek vesángazgató-
jához iut-Zdtt táviratok azövegét. 

Este a tuinádfürdói  (TaBnad-Btl) műkedvelők 
Bonyi Adorján „Kta senki" clmü darabját adták elő az 
ottani oltáregyeBÜlet rendeaésében nagy slktriel, melyen 
az újságírók nagy része megjelent. 

Kóazönet éa hála Illeti a Sjbő-, E sd-. Albertiul-, 
Panii-, Három hmzir, Astoria- éa Albert-viliák tulaj-
doiooüó.t, illető.eg tulajdocosalt, akik mel.'-g szere-
tettel és megértéssel fogadták  a kiaebbüégi el'-t to'.l-
forgatáii,  szállásolták el dij alam', gondoskodtak miaden 
kúsyelcmról, sőt ellátásról ÍB. 

AB élet h/itköznapi kemény küzdelmeiben kifáradt 
újságírók testben és lélekben egyaránt felfrissülve,  a 
legjobb benyomásokkal távoztak Tu mádról. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS I 
Szíves tudomására hozzuk tisztelt 
vevőinknek, hogy teljesen mcdar-
nül bereadezetl nj rádióttzletttnket 

május l-el 
as Apponyl házában megnyitjuk 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Chiroulesou  volt  minietter  oikke  a naoionafis-

muaról.  ChirculeBcu volt munkaügyi miniBSter, a Bra-
nanu Dinu körül csoportosult liberálisok egyik vesetó 
agyeniiége, figyelemreméltó  cikket irt egyik fővárosi 
lapban. Azt Írja, hogy a ma divatos nacionalizmus nem 
egyéb, mint gyűlölet ébresztéa. Annak hlrdeteBe, hogy 
16 mlliló romao rabszolga abban az országban, amit 
büsflkén  vall magáénak, egyenesen a bomlaaatásnak, 
aa elégsdetlensegnek csiráit hordozza magában. A 
nemzeti elemet lehet támogatni anélkül, bogy az egy-
más elleni gyűlölet ssltásával vétenénk a társadalmi 
összhang ellen. Cnircnlescu lessögesl, hogy a saelBÓ-
ségea nemaetl áramlatok a kívánt eredméayaek éppen 
aa ellenkezőjét érik el. 

A demokratikus ügyvédek  erdélyi  és bán-
tagi csoportja május 2 áa foglalt  állaat azon lrány-
aatial szambán, amely ai ügyvédi kamarákban a aart-
szám baveaatéaét akarja keresatül vinni. Aa ügyvédi 
kam >rák már nagy többaégben vlsBsautasltoiták a meg-
különböztetésnek est a jogfosató  kezdeményezését, 
most padig a demokratikus ügyvédek erdalyl (Ardeal) 
és báaátl csoportja exelte fel  tiltakozó szavát a Jog-
egyenlő Jég megcsonkításának kísérlete ellen. Kihang-
su-yoztik, hogy küzdeni fognak  ason irányzatok ellen, 
amelyek a meghamisított nacionalizmus leple alatt 
megakarják bontani Románia határaié belül as annyira 
Bzükséges egyBéget. 

Az osztrák  szövetségi  elnök  bndapeati  iáto-
getásm  Miklas osztrák saovetsegl elnök mull heten 
bárom napig Budapesten tartózkodott, ahol visssaadta 
Horthy kormányzó bácsi látogatását. A magyar kor-
mány a látogatásról hivatalos kösleményt adott kl, 
amely megállapítja, hogy Ausztria és Magyarország 
között telj ss az egyetertés ngy politikai, mint gazda-
sági téren. 

Róma-Berlin.  Naurath báró német külügyminisz-
ter május 2-án Biranból Rómába utazóit. Ba a diplo-
máciai u>áaé« ía blzo.syilja, üegyfiULa^ilBeriisfcöaöii 
egyre szorosabb barátság epül ki. 

Valaminek  lennie kell.  Aa a nagy ntasási kedv, 
amely a világpolitikában észlelhető, nj reményeket 
ébreszt. Belgrádi körök arról tudnak, bogy Miklas 
osztrák elnök budapesti látogatása után rövidesen sor 
kerül Magyarország és a kisantant államok kösöttl köz-
vatlen tárgyalásokra. — A „T ítups" clmü francia  lap 
arról ór.aaiil, hogy Olaszország köavetitéat vállalt 
Románia ás Migy^rorsaág köaött. Maniu Gyula bécsi 
urtózkodisa Idáján oda nyilatkozott, hogy a Bathlen 
litván volt magyar miniszterelnök által felvetett  ma-
gyar—román köza'edéa keid jminyezését, a két nép 
közöt'.i barátság kiépítési alapj&u. lehet tekinteni. A 
mai román-magyar viszony terhes —mondotta Manin — 
és keresni fo;om  az alkalmat, hogy megfelelő  fórumról 
elmdi Bsm a román—magyar barataág kibékítő meg-
moüdaiáaát. 

Premilitáruk gyakorlati munkája Csik-
szentmártonban (Sanmartiu). 

Aprilia lb-án Botb revizor, a helyi katonai elfiképzfl-
sük parancsnoka a templomból kijövfi  közönségnek elSadáet 
tartutt Szentmértonban (Sanmartin), a legnjabb nemzeti 
mnnka törvényről. A közönaeg nagy figyelemmel  éa érdeklő-
déssel hallgatta az előadást. 

Bír voltak egyesek, különösen a közvetlen érdekeltek 
kőzött, akik eobajtoztak az évenkint teljesítendő 60 munka-
nap miatt a nagy többség megértéssel, reményteljes sziv-
vel néz a teljesítendő nagy munk&k elé. 

Amint az előadó is mondta: a törvény, törvény ég 
azt teljesíteni kell. Bizonyára a törvénynek meg van a maga 
nagy gazdasági célzata, ami hogy minél teljesebb mérték-
ben eléressék, mindnyájunknak érdeke. Egy percig sem 
szabad ezen munkákat csak tehertételként tekinteni, ezek-
ből mindenkire haszon fog  azármazni, még pedig minél 
nagyobb lelkiismeretességgel végeztetnek azok. 

Régi közmondás, hogy: „közös lónak túros a háta* 
ée ez igaz is, az élet eléggé igazolja. A közös dolgokban 
általában nem szívesen vesznek részt különösen egyesek. 
Ahol csak lehet, a hogy caak lehet, kihúzzák magukat 
s inkább dűljön össze az egész világ, de áldozatot hozni 
a közért nem. Ilyen esetekre igen jó a katonai fegyelem,  a 
törvény stb. Szinte szédületes, mily sok közmunka vár el-
végzésre és amiknek addigi el nem végzése alig kiszámít-
ható károkat okozott minden egyes községben. Jelenleg 
Szentmártonról (Sanmartin) lévén azó, lássuk csak minő 
munkák várják az elvégzéat. 

Jön Dezsy első mézeskalácsos a csiksomlyói (Şumuleu) búcsúra. 
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Legyünk figyelemmel  a Dézsy mézeskalácsos firmájára  Somlyón. 
Az apróbb rend és tisztasági munkák elvégzése a tán 

ott állnak ngy Szentmártonban (Sanmartin), mint a vele 
egybeépült Csekefalvában  (Ciucan) a patakok, amelyek sza-
bályozása, kitakarítása, partjainak járhatóvá tétele első-
rendű közérdek. Ezzel kapcsolatos rétjeinek lecsapolása, 
mert a sok TÍZ miatt a különben közel lekvfi  értékes rétek 
terményének ériéke '/a-re solyedt. (100 kgr. első rendű 
száraz helyen termett szénának a tápértéke 38*5 kgr, a 
vizes réteken termett 100 kgr. sásnak tápértéke 8'6 kgr.) 
Ua a víz levezetéséről gondoskodnak, a rossz sás helyett 
pompás elsőosztályu fű  fog  teremni. 

A mezei tagutak, bol a szabálytalanul folyó  vizek, 
hol elszántasok miatt alig járhatók. (A kis mezőn). 

De van ezeken kivül egy igen fontoB,  országos jelen-
tőségű útvonal, az Uz völgye. Ennél rosszabb, elhanyagol-
tabb utak nem hiszem, hogy vannak valahol az egész ország-
ban. Pedig milliárdokat érő erdők közt vonul végig. 

Ezen utak javítása érdekében ugy hallottam, régebben 
történtek lépések, de az ügy valahol elakadt. Mert ma is 
ott áll vagy jobban mondva lóg Akioson alól az a tizen-
három hid, amelyre rálépni egyáltalán nem lehet. Es amelyek 
rosszasága miatt a régi királysággal szekéren közlekedni 
a lehetetlenséggel határos. Csak egy iparvasut kegyelméből 
kinlódhatik le egy-egy szekér a tölgyesi gyár felé.  Nemcsak 
Síentmárton (Sanmartin), Csekeíalva (Ciucan), Üáukfalva 
(Baucu), Szentgyörgy (Sangeorgiu) s más Bzoinszéd közsé-
gek lakői szenvednek ott, hanem szenved ott más magasabb 
érdek is, a ki nem használható erdei kincsek miatt. 

A munka igen nagy, de nem keresztül vihetetlen, 
csak egyszer komolyan hozzá kellene fogni  s néhány évre 
felosztva,  pompás kőuton utazhatnánk végig a gyönyörű 
Uz völgyén. 

A premilitárok összpontosítva erejüket, segítségül kérve 
tényleges utászkatouaságot és az érdekelt közbirtokosságo-
kat, oly munkát végezhetnek, amely nekik őrük és dicső 
emlék lesz. Szőke Mihály. 

A Magyar Párt 
csikmegyei elnöki tanácsa Pál Gábor elnöklete alatt Csík-
szeredában (Mercurea-Ciuc) április hó 23-án ülést tartott. 

A közigazgatási törvény értelmében a megyei tanács-
nak 12 tagja kisorsolás utján kiesett, kik közül ti román 
és 6 magyar. A Magyar Párt elnöki tanácsának az az állás-
pontja, hogy Csík- (Ciuc)-megyében a megyei tanács a me-
gyei tanács összetételében, mint eddig is, ugy ezután ÍB 
ragaszkodni kell a magyar többséghez, hogy legalább abban 
a csekély jogkörben, smit a közigazgatási törvény a megyei 
tanácsnak meghagyott, a magyarság véHhcs.td meg legjogo-
sabb érdekeit. Az elnöki tanács a választások elkerülése 
érdekében hajlandó román pártokkal való megegyezéses lista 
benyújtására, ha az a magyar többséget biztosítja. fclz  esetre 
a kisorsolt régebbi megyei tanácstagok közül újra jelöl-
tettek dr. Ábrahám József,  dr. László Dezső és dr. Nagy 
Jenő, a másik három helyre pedig uj tagokul dr. Kolumbán 
Júzset, dr. Máthé László és dr. Márton Andris. E jelölé-
seknél a Magyar Párt eluöki tanácsa tekintetbe kellett vegye 
a közigazgatási törvénynek azon rendelkezést, hogy a me-
gyei tanácsba olyanok jussanak be, akik az állam nyelvén 
való tanácskozásokban résztvehetnek. 

A Magyar Párt elnöki tanácsa az esetre is megejtette 
a további jelöléseket, ba a román pártokkal való megegye-
zéses lista netn volna lehetséges ós külön önálló magyar 
lista benyújtása volua szükséges, mely esetre bizottságot is 
küldött ki a választások előkészítésére, mely május hó 
25-ére vau kitűzve. 

Az elnöki tanács megütközéssel vett tudomást arról, 
hogy a megye költségvetési feleslegének  felhasználására  vo-
natkozó megyei tanácsi hatáiozatot a belügyminisztérium 
megváltoztatta oly módon, hogy a román egyházaknak 200 
ezer leit, a kisebbségi egyházaknak p'dig csak 100 ezer 
leit juttatott, holott az előbbiek az agrárreform  során in 
jelentékeny lüldbirtokot kaptak u eze.nkivül híveik létszámát 
messze túlhaladó arányban részesültek évről-évre a megyei 
költségvetési feleslegekből  is, sőt volt olyan év, mikor fél-
millió leit meghaladó felesleget  kizárólag a román egyházuk 
kapták a megyei interimár bi/.ottsÁg határozata fulytán. 
Ugyancsak megütközéssel vett tudomást arról is, bogy a 
belügyminisztérium az iskolák segélyezésére szánt negyed-
millió leiből csak 60.000 leit. engedélyezett az ödBzes me-
gyénkben levő róm. kath. iskoláknak, melyek a törvényben 
ígért államsegélyt és községi segélyeket sem kapják, 
200.000 leit pedig az állami iskoláknak adni rendelt, holott 
az utóbbiak a tanítói fizetéseket  az állomtól, az összes do-
logi kiadásokat p-dig & políiikai községektől törvény alapján 
és hiánytalanul megkapják. A Magyar Párt elnöki tanácsa 
ezt a jogtalanságot a Magyar Párt többi székelyföldi  tago-
zataival való egyetértésben a Párt központi szervei elé 
tálja és a teendő lépésekre nézve utasításai szerint jár el. 

A prefekturának  az a rendelete, bogy „bármely gyű-
lés" csak előzetes engedély alapján tartható meg, a csendőr-
ségi közegek részéről olyan magyarázatokra adott alkalmat, 
hogy némely községben az egyháztanács gyűlését sem en-
gedték meg, úgyszintén közbirtokossági, igazgatósági és 
egyesületi választmányi gyűlések megtartását sem, 

A Ma-
gyar Párt nevében Adorján főtitkár  többizben eljárt a pre-
i'ecturán olyan intézkedések megtétele érdekében, melyek a 
tilalmat legfennebb  csak nyilvános népgyülésekre korlátoz-
zák, amire nézve ígéretet is kapott. 

Foglalkozott továbbá az elnöki tanács egyik román 
párt azon törekvéseivel, hog7 a székelységet a többi ma-
gyarságtól való elszakadásra a ezzel a magyar kisebbség 

gyengítésére késztesse, mely törekvésekkel szemben sz el-
nöki tanács megfelelő  felvilágosításokat  tart szükségesnek. 

Az elnöki tanács tudomásul vette az elnök azen be-
jelentéseit, melyeket az anyakönyvekben előfordult  önkényes 
névváltoztatások orvoslására előtárt. 

Pünkösdi tiDGSD sorrendje Csíksomlyón (Sünien). 
Méyua  hó 14-én délután 6 órakor a kegytemplomban 

szentbeszéd ájtatosság. Este 9 érakor ismét ssant-
besséd. 

Május  hó 16-én (szombaton) a kegytemplomban dél-
előtt 8 és 10 órakor Baen'.beBzed; 5, 6, 7, 8, 9, 
10 éB V|12 órakor szentmisék, 1/t  11 órakor fópapi 
mise, melyet Vorbaohaer  Adolf  kegyelmes 
püapők  ur végei éa utána szentbeszédet fart. 
A hagyen szentbeszed reggel 5 és d. u. 5 óranor, 
szentmisék 6 éa 11 órakor. 

Délután  pontosan 3 órakor megindul a nagy kör-
menet a szent hegyre. Körmenet végén a hegyen, 
a kegytemplomban és a szent J^nos kápolua előtt 
Bibttbeszédúk. Este pontosan 9 órakor prédikáció 
a templomban. 

Májua  hó 16-án, Pünkösd  napján, a kegytemplom-
ban 8 és 10 órakor Bzeotoaazed, 10 órator főpapi 
mise. 6, 7, 8, 9, 10 es 1ltí2  ónkor szentmiasa. 
A Bz°nt hegyen regg d 6 orakor szentbeszed és 
utána szentmise. 

Mindenki Édesanyja. 
Eielőtt nebány hónappal a világsajtót beírta az 

az érdekes bir, bogy a haias amerikai níp, nem tud 
van hogysn fejezze  kl rajongasat nagy flj  Rjonevalt 
iran-, abban állapodott meg, hogy kedvenc einökük 
édesanyját elnevezik mindenki édssanyjanak. A t?rv 
magvaléfcult.  A gondo>at testet auöts. Ó diadallal hor-
doztak az újságok a hírrovataikban a nagyszerű hírt. 
El Bem tudtak képaeínl a jóakaraiu amarikal polgárok 
ennél nagyobb tiszteletei es köBzcnítajüvá&Uast aerai 
a férfiúval  oz.-mbeo, a'»;űtk annyi naiavai tartoznak » 
biztos vezettastí. Mos;, amikor az egeea világ Inog c-s 
a nţmzL'tek farkas«tnui  néznek egy maissal, Amsrikâ-
ban meg aránylag a h'gcsend sebü es legsouszo: d*l-
tabb aliíipo-.ok uralkodnak. Étért az a nagy háia s 
ezi>rt volt kepae aü amerikai ember ilyen túlzásra r.»-
gadtbtnl önmagát. 

M-iri bármaun>ire is szép halának ez a spontán 
inegnyllatkosáea, uti eífuoa  m r-ái .uza»; mtiiak. 
Annyiban >üOsban .sa-.-p ez a m-g.ijiiaiVoztaojy 
Itii'ább f-Ueiti  az amarUál emo.rsi fijy^mbt  H  ti-
f  j-»re»rö juttatja tt lelek m-iyja elő bíOj tudatnak a 
leijogotu isígát, hogy aa emoeriBégnel BiiUs'-ge vsn 
éd aanyára. 

Amerika mindég híres voli srrói, hoţy miudecnél 
többre hrCtUlta am bny&giaáa?. A î lkiok».-.-! >-d->9 ke 
vtftit  teródótt. ütáitul t>z európai ember szemebaa 
m:riaa a lehetőségek és ifehetuiirnrégek  h.tflja  kt". 

Micden erejükkel az ifjú  amerikaiak arra töreiedíf>r, 
hogy m.ud-n aron fjivirágoztaBíák  uj hazájukat. É< 
<'<»lf  mikrpp3'i ha cjak Ithes tu izárayalnl a vea Európát. 
T-ihnlkalug ntOht aur fí&aiő  b-:i>cn áiauafc  Sio.le-
Ttickboo Bzor.bttn Bzeg nyck. Vallásilsg prdig szót 
ttgo^do'.t Amerika. Bárki barmtyen v.<liádt hirdethet 
Ebben R n̂kl m-'g n^m akadályOÍÍSV.JÍI. Ciak éppen az 
AÜsm érd-: kelve! ne ell^n-it^zék. Anali'-Let» ós minden-
féle  kétvs jellemű éa erhff!c4l  embertk felcsaphatnak 
álta u'í kUondolt vallás proíetaiva. Eser. vallási tér^n 
nf-gy  öasze-vlas^aság ursikcdik. A tútiiolil mok, akit 
lonen Európából kivandoroltak Bokáig nélkülöztek a 
lelv'pt-i cto'»»', s emlat vsláaos életűi ln'.enaitasábó' 
ve zli-r-'. k. Hrtiá U' az u<0b. i időben mar jó cnODyuu 
érzik, de m?g nem tultas á>furm îui  az uuyagiaesá^t-a 
él mindenféle  tevely^âBbe merü.t embereket. 

Ezért uem tudták a jóakaratú amerikaiak, hogy 
ezt a Cims".: „Mindönkinek Auyjc" már nr.m hdomá-
iiyoeh <tj ír.Dc i ;sl, mer; ez a cim mar k iteker esz-
tendő ót^ a bg-iü^a'.ebí), ltjtjJságoííbb anyai díszíti. 
A/t az anyát, aki a keraHẑ  alatt fíjda.mabsn  öseee-
iörv», !\tk)>roita a kerefxttt  s szive vérzett, Bzive fájt. 
A ha'dok'ó I-tten mber Ó,r.-<udelta eskünk Anyáskiu'. 
Az amerlk^i^k m^g >reztel( encick szül ságességét, érez-
ték árvaságuk u inagulrBak »oyát választottak. M-jd 
hi eszméik tt.-ztUinuk, vallatl fr-ifog&su:  a khso"zbói 
egyszer kihámozódlk es kism-^tredis, rájönnek ő< ia 
arrt, ho?y elveden lény voit a fóldua,  aki ezt a ma 
gasztos nevi-t klérdem^ite s ez as asszony a Boldcg-
ságoi szent Sifiz. 

Kétezer «saiendós h!t és me^gyóztdes beszél 
arról a mé'ységes hitrő-, hogy az A>:yaszf;MtegybáB 
gy rmjkel u; mindig anyjuliaai tekintették. Ei a hit 
ott van a kita^ombAk faliratsiban,  a vérpadra es aa 
irénákr t lépő vértanuk szivében., a .küzdő Egyház 
minden g"nrmekéuek a lelkében. Ei 0 vakban min-
denkinek Édar-nyja. Nam csak azoknak, akiknek lelke 
tiszta minta napsugár fényében  cilllogó színpompás 
barma'CfPp,  hanrm azoknak le, akiknek lelkéhez tspedl 
az élőt pora. Akiket a durva élet beszennyezett, akik 
BZ eréry utjáj hajótörést Bsenved^t, azok ls Anyjut 
nak tekintik Öt. Sót valahogy az 0 »nyai szive ezek-
hes van a legköselebb. Hi talán meriss és érthetet-
lennek látszik es aa áilitás megvllég iji essn kitéte-
lünket egy történet, maly a mindennapi életben jál-
ssódott le. 

Nahány évvel ezelőtt két Ferences atya misszió t 
tartott egy moldvai csángó közBégben. Egyik nspoa 
a plébániái elcsigázott, fáradt  ember jelent meg. Hal-
doklóhoz papot hivott. A pap nyomban elindult vezető-
jével a rozoga szekéren a hegyek közé. Végtelennek 
látszó kacakarisgÓB ut után végre megérkeztek a he-
gyek közé. Az erdei ház előtt megállt a Bsekér. A pap 
keblén a vigasztaló Krisztussal belépett a beteghez. 
Egy éleie delén lévő ferfl  utolsó óráit élte. A pap 
eikâszltetts a nagy útra. Amikor kifelé  jött a szobi-
ból aa BBSzoay fuldokló  zokogással kísérte. Karján 
volt az ő nyomorék kia, púpos gyermeke. Az udvaron 
padig hat gyermek játszadozott gondtalanul. A pap azt 
mo d»ta: „ugy e milyen jó volnt, hit a jó Isten a 
kenyérkereső apa helyett ezt a nyomorék gyermeket 
venné ei". S képzeljük cjak mit mo^ditt az ssssouy. 
Nekem hat f>gésai£g>s  gyermekem van. Hit.jdlk cz a 
Iíi3 púpos. Ét mlad)Dli3t uţy Bzeretem, ahogy c»k 
egy anya tudja azeretni az ő gyannekslt. A ferjemet 
Is vigteientyi siir^tem DJ én valahojy u;Y érzem, 
hogy ej H  kis sdara^ciiîlei gyér mik agé.uín a szi-
vemhez v»a uóvd. 0; a jó Inea nikam vazek!j.slil 
adta. A töboi htt a majd tul aa életbea 
é'véayeslilo', de «si»1? a klcdkének v»n rsám « leg-
Qígyobb SBÜí-iétí. Minddaiktől fij  az elválás, de a leg-
jobban fija»  ot'ăi a íii pup33;íl. Ha cnlád sorsba 
jutáé?, mag a'ckor sem hiţyaâm el e^t a kicílkémet. 

Ki m^rt vo na feltételezni  ekkora öfifudatot  ejy 
egysierü csásgi asszonyban? Hát ba egy földi  anya 
enayir* kap -s, mit tihót rueg értUnk a ml mennyel 
Any'Ui? ő nem vet m-ig m'nket. Slmog ttó anyai 
kezei akkor ld Blmo^aioak minket, -nnüor az élet durva 
tÖ'iiel fdlsabzlk  A niior a ví.lirban hajó-
tirést sziovpdünX Ő oyujij t feiéak  migmantó kezet. 
H > körülöttünk ez ég bebt-rul a a pusziu'áa balál-
mid-ru cfat  oj-^js'zarnyAi!, i.ll̂ goNi<áK0i éra z; reánk 
a kbortetkg éjsza' ában, m rí 0 a tsnerek cíillags. 

8 azokból a pyermatekbó , a>ik Ő, anyjukként 
t'si'.e'ík, ivóiból hVökei é-i jelien ór áso'iat nevel. 
Azokat a aensetaket, amiyai r̂ nyeli gytko:oí|ác 
hith»tós pirtfo{'"ába  Akit rato?c t ^r.ulám,ij 
kam iSíkod tsa«I diirváa kitépik m'gu'iu ut 0 k-izíiQŐi 
a pu ztui-ta zu'itinik. Htnţo^an birdati 
ezi A vir(éa?!í--m. M t'idjuk éa lvju< ezt. 8 azé't fo-
i)áaji?odun-: M<adjukísVf  Aiyj >, tom-o', vih-^r/ik, az 
41et eley* éséval feuyegeia-tk  a toporaiko ó hullámok 
a ha n^m jó .a, elv>aiüak. 

P. Oábor Anasztáz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főesperesl  kinevezés.  Majlátb  püspök 

1937 május l-i kelettel,  40 evos püspöki jubileumi-
nílt  ünnepén, városunk  kiváló  pl«báno**t,  Bíró 
Ferencet  a felesik•  eup. kerület  főer-peresévé  ne-
vezte ki.  Amikor  az egybáztanéci  egyházközségünk 
szeretett  plebónwáiak  e méltán megérdemelt  ma-
gas kitüntetését  örömmel jelenti,  egyúttal  azt is 
tudomá  ul adja,  hogv a bivataloa beiktatási  ünnep-
ség folyó  évi mijui bó 9 ón fog  Csíkszeredában 
(Vercurea-C  u?) végbemenői,  amelyre az egybáz-
közaég  minden  tagját  tisztelettel  meg biv ja az eg y-
báztanócB. — A beiktatási  ünnepség sorrendje  a 
következő:  Délelőtt  fel  11-kor  a templomi üonep-
aég A beiktatást  a Püspök  ur képviseletében  éa 
megbízásából  dr.  KáBionyi  Alajos, plebano*kanonok, 
a gyulafehérvári  (Alba-Iulie)  hittudományi  t'őhkoiu 
rektora  fogja  végezni. — A beiktatáa  után hiva-
talos tiaztelgesek  a megállapított  aorreadben.  Dél-
után 2 órakor  kőzebéd  az Európa-vendéglőben.  — 
Teríték  áru 65 lej. 

— Főgimnáziumunk  Mijlátb  jubileumi ün-
nepélye folyó  ho 9 én délután  6 órakor  kezdődik 
az ir.tézet  tornaaarnokábsn.  A szentmise délelőtt 
9-kor  a kápolnában  lesz. 

— As érettaégi viaegakra mVjui 10 a utá? 
kezdódiek meg n bjlraU'oaáioí. A vizsgákat juoiui 
20'áa t&rtjâ't meg. 

— Május hó 8 án kezdődik a „Buouresti-
hmap*, amely idő alatt Bucureatibe 60 százalékos 
vaíu.i ked-'ezmécy lép éintbe. 

— Idegen állampolgárok flgyelmebe.  A 
Munkaügyi Mi- isíter u<n kfizil,  bogy az ország területén 
tart.i*kodó Idigeu államp tlgárok helyzet folyó  óv 
ju.:ius 1-f.vel  kezdődőig feíülvijs^álás  aU kerül. Esen 
f  >iü!vi?!ígá!«t(jn tsriotnuk meejelennl mindazon idegea 
állampo'gáro^, akiknek RimiGiăban való tartózkodási 
engedjlytt* határid^jcí fo<yó  év junius 1-ével l'-jár, 
Uí"8f,lotÓD  ml: d cok, akiknek tartóaiíodásl engedélyük 
1937. oklóbnr l-»ig tart éa as összes menekültek, akik-
nek romár Dr N >nB*n igazolványuk van. Aa erre vo-
natozó bóvi-bb felví.ágosltárokat  az illetékes főszolga-
blrót-áî ok és rendőrkapitányságok adják meg. 

— Küldöttség a jubiláló Gróf  Majláth 
püspöknél. A f-'lszázadoa  papi ea 40 éves püspöki 
jublitumát ünneplő Majláth püspök epyik fandspestl 
szanatorlumbiiD gvógvkezeltetl magát. A jubileum al-
'«»>mávbl Erd lyból (Ardeal) k» dáttHpg utazott a beteg 
püspök üdvoaló&éra, amo'yet Dr. Gyárfás  Bemér és 
l'-czédy Jokeman ÖJön dr. vezettek. 

— Május ho a-án élet beléptették a hadi-
rokkantak védelméről saolo törvényt, amely 
nek értelmében a vállalatok blsonyoB saáaalékban kö-
telelék hadirokkantakat alkalmaanl. 



10. Biám. C S I K I L A P O K 8-ik oldal. 

Mit ir a „ M a Cincálni" a városi t ö l W é s r f i l ? 
A város költségvetéséről Dinu Magiri tokából 

a követkesőket olvashatjuk: 
. . . . A ssersől SrGIhetnek . . . Skerüit ^aze Állí-

tani egy olyan .családias költségvetési", ame.'i ben a 
városi tanácstagok ás tisztviselői ssemályset érdekelt 
jól megvédték... 

Nem érdekli őket as egyén értéke. Nem érdekli 
a munkának sem a megértése sem as értékelése. Aa 
érdekli csupán, hogy a hatalmon lévők embere-e as 
illető vagy sem. 

Kost, tekintsünk egy kicsit a költségvetésünk 
lspjílra. 

As 5 milliós rendis költségvetési kiadásokból a 
személyzet™ 2 millió esik. 

Bárki, aki egy cseppet ls ért egy vároBi költség-
vetés összetételébe», a mindennemű szükségletekhez 
való éBzeaertl alkalmazkodásával a a megvalósítható 
ÖBBaes gyakorlati lebetóségekhes való módszeres kikö-
tésekkel lehetetlen, hogy ne legyen részére szembe-
ötlő as összegeknek ilyen képtelen (aránytalan) meg-
osztódása... 

Honnan fizessünk  ki egy fél  milliós Bupliment*RÍB 
illetéket, amidőn ma itt Gyergyéssenimlklósoo (Gheor-
ghenl) mindannyiunk fizetőiépeasége  annvira redu-
kálódott? 

Mi írt "gyes taxái (illetékei) annyira túlzottak?.. 
A családi köitapgvttÓB, figyelemmel  az együttesre? 

ami véro.-unk költségvetése ebben az évben I , u/y 
amint ösase van állítva, egy teljes iiletéktelenne«et 
reprezentál, súlyosbítva a város lgaid é.'dokn Iránti 
általános közömbösséggel ? (b. a.) 

Á helyi Halásztársaság keltető helyi-
séget és tavat épített a Qyilkostónál. 

Évi 300.000 ikra keltetés:re modern kii födi 
mintára egy keltető helyiséget és tavBt épített a mult 
svben a tárcaság a L'kaspatak befolyásánál.  Még egy 
őrház építéséi határoz'a el aa idénre, emi a lakóhelyi-
ségen kívül még 2—3 olyan szobából fog  állani, amit 
a megszálló halásrokn&k a társaság jatányosAu t>-csa-
tának rendelkezésére. Az összes építkezés körüi-belül 
150000 le] be kerül. E .t az ösezeget a társaság — a 
leli bal jövedelmétől eltekintve — saját nnga terem 
tftte  elő a befolyt  tagsági dijak és egy.b jövedel-
mekből. 

Egyébként as fdsl  tavi haláoeat mé-jus hó 1-én 
kezdődött. Szigorúin tilos lass máskép ha'áizni, mint 
Fport?z-r9 és müisgyes haraggá'. Csakis t^rüí^tl és 

j 'gygyel engedi a társaság hilászoi, rrr« veoat-
kozólat nagyon szigora ellenóraáEt fognak  életbe I p 
telni. Továbbá amit minden igazi Bporiha.'áazna; tudata 
kel1, bogy csakis 20 cm.-nél nagyobb plsztraspot FEB-
bid kifogni  ÓB hogy ennél kisebb méretű vispza dobacdó-

A Bákéoy patakon a város felső  végéiő: egészen 
h sz^rpíntia aljáig (Jinkolg) megtiltottak mtűitnnemü 
halászatot, m?r( 4 evvel ezelőtt lepényhalat (pír) tele-
pítettük oda, ennek ped ţ jnn.u-i 16 ig tart as ivása; 
magától értetődő tehát, bo<y a letiltás Is csak eddig tart. 

A nyáron nagyssabásu halász kirándulást rendez 
a tóhoz a társaság. 

Szemelvények az uj színházi és művé-
szeti törvény rendelkezéseiből. 
1937 évi április bó 1-én lépett életbe az uj szín-

házi és művészeti törvény, rm -lv mindet színházra, 
eeyepü'etre és színészetre, szóval a képzőn ú /ásset 
rair.d-n ágára vonatkozik. 

Az 1 rre vonatkozó törvény i.zeriat. minden nyil-
vános e'őd'»sra kibocsátott jegyre 2 lej ts sznnézl 
l.:!yj? ra^ase'siidó. Kivétel az tSjvViBság vagy a knl-
tura:! jisztérun rendezi azokat. 

Ugy a többségi, mint B kisebbségi vainbázaknab 
kiadott kODCeeBfiók  megmaradnak. A müacrok enge-
rtülyczóse ezenlu' ls I>ac Emil felücy-lő  fs'.cdjta, 
Traosnylvánla és a Bánát területein. 

Vigyázni kell, hogy aa elfltdmdi  darabok állami, 
művészi vagy erkölc 1 szempontból kifogás  alá ne 
csenek. Az előadások ne l«gy-*nek ivás cilo, mint 
kulturális vagy ssórakostatók és legyenek szigorain 
poliikameotesek. 

M ikf  dve'ő'í 6a jogi  Memélyk'éjrgel nem biró 
egyesületek egyszerre töhb e'ősdánra énged-vyt nem 
kérhetnek. Nem ssabad a műkedvelő pzlnjátezaat arra 
felbisználnl,  hogy faji  vagy felekezeti  problémákat 
feszegessenek. 

E őirja a törvény a színigazgatók és sziaéezek 
egvmásköstl viszonyait és blstositja a műtárgyak vé-
delmét is. 

Műkedvelők  éa a kérvenyek. 
Isac Emil müvésseti felügyelő  ezekről a problé-

mákról a következőkép nyilatkozott: Ami a kérvénye-
ket illeti, Itt előnyt nem kap senki. M'glörtécik, bogy 
egy kérvény asért kerül as Irattárba és azért nem 
intéződik el, mert nlncí rajta bélyeg v*gy más t u'.yos 
Btllárls hibák varnak benne. Különösen  a mükedve-
lők  követnek  el hihetetlen  hibákat  ebben a tekin-
tetben a aatán csodálkoznak,  bogy kérvényüknek 
ninoa eredménye. 

Megtörténik, hogy elfelejtik  kérvényükön feltün-
tetni a darab elmét vagy szerzőjét, melyaek előadá-
sira engedélyt kének. 

ő y c r g y ó i é k t 
Issc fölügyelő.  a sajtó utján kéri a kérvényező-

ket, lrgv ne küldjék hozsá közvetlen a kérvényeket, 
hanem mindég az illető hatósághos. 

A szorzói dijakat mindég BB előadás u'án és 
azonnal leli fl?etnl,  mely öasze/rból 50°/o a sz-rzőö, 
25'/, sz egyesületé, 25°/o pedig as ügynöké. A Bucu-
restl-ben székelő egyesület pontosan beasedi a magyar 
irók müvei után 1B a dijakat, amiket BudapeBire to-
vábbit. 

Védi a törvény a fordítókat  ls, akiknek szintén 
blatoaitja a megillető dijat. As uj törvény klmocdja, 
bogy 16 éven aluli gyermekek nem szcrepelhetnok 
színpadon. 

Remélhetőleg az uj törvény Intézkedései eok ho-
mályos pjniot tesznek világossá ós értetővé. (X L 

H Í R E K . 
Blénessy Alajos: 

Egy elkésett levél. 
Ido: 1B37. 

Jjnka, — nem szépítem tokát a dolgokat, ktrek-
ptrec megírom. — Tudaa engem egy kicsit szeratai? 
Jinfcv,  — én már tut vagyok miodenf̂ la  játék és 
ayormekes udvariason. Ép ezer; merem megkérdezni: 
„Vailalkozik betölteni nálam a Mária he yat ?' 

üiziDíen tettem fui  ezeket a kórdt-faket  es maga 
is vuiaszoljoa iá őszintén I I.joa mag mndeit  nem 
fogok  megharagudni. Nem akarok bizonytalanságban 
elni. A szemeiyemet voit alkalma m^ismera*. A jóvö-
m3t szeretném már egyszer tersen kialakítani, ter-
mészetesen a válasza ehoz sokba fog  bozzá juiuinl 
Habozás a tett halalal 

J J Ű Í B , — MTGA E^Y érttimes Ki.cy, TI-bút meg 
fog  érteni. Ea lóg«ára!>a; nem sio-ura cpittüi ci»g»m-
cak, az eletet a n i ^ nyersee^égubez fogom  fj',  teúái 
a Csodakban sem bisztk. M <ga t.-ilaa míg csak ezeb 
bik részét Umari a világnak es ezert meg fog  dibbennl 
ezeken, amiket Ut írok 

Mi, m\r miodenről b. szóltüuk, mindenről tárgyal-
unk es eiog ő^ziniuk \o tujk mindig. Caak a^t sz 

agyét nem kerd?ziü>: meg egymástó, hogy mi ia vua 
kozrtünk? J) isinoretBéfr,  b^ratsng v<tgy uóteles tisz-
telet? Avagy „szüretemre* is g00d0:h*(0k? Szerelném 
egysztr tisztázni ezeket a benoem felgyülemlő  kérda-
BeketI 

Minek tart engem moít én k r̂ddzom magától, 
— J^oktt? n>:eg eró jn^, -<agy tgy jövőt kt tudjak 
tn-igsitn»* verekedői? A muiiam tova^b uem enge-
deti jutni, mlat ano. most vu^yoá I Persze n^hsa meg-
ert'iol. Hogy mien nemi... Eit ftt  kall enil... 

Jinka, — ea n;-m szsrj.mis K<ve nek iródotí, ép 
ezirt vegye komo.yau es vauacuijon ra fiiggutleuúl  i.s 
es mások v4!emenyenek hozzá j rulása neikUí. Ha 
p«d.g komolytalannak találja eg?bdb oi I... U ŷ mintna 
nem 1B szerzett voina tudomást róia. 

M ĝ egyezer kérem, ne mulassa meg senkinek 
éa csak Bajái határozatát közölje veleto. 

Kézit cíókolj*: Szilárd. 

— Lasaló Iünao kerületi főeeperes.  Ltszic 
Ignác gyergyószentmikióbi (Gu^orĵ heui) plebfttoht  ke-
rületi fÓí6perefc3é  nevezi'' m a gyu aiebérvári (Alba 
Ju.if)  pörpáksi7j{. Liszó Igti'C íó t̂bpcr.isi kiueveiíSe 
egűez »t.rmngyeDk várüadaluiabau osatat au öróuiet ku,t. 
Arra mdltó, hivatásáoak éió pupat art ez a ti-Uu.-j.is, 
aki egdsz lelkével töui be azt a zoinoiy eistcéll, 
amelyet a megsokasodott bajok és kUiakuiaaok a ielki-
veaetőre rjnak. 

— Kevesen mult, hagy a villanyaram 
agyon nem sojtott egy kiefluc.  K-.iamár Lis/iO 
vaioül pánz.bruok 7 öves kis fii,  vaearúap a Laipad-
lásaról az ablakon kihajolva megfogta  aa cppen otí 
elhúzódó küiPŐ villany vezetektt u amit Nem se)tó 
gyerrntkat anoy-ra me^razta ez aram, hogy etsz^neljtei 
vesztette éa kezein auiyos égeai sebeket ozozoit Sze-
reccióre Idájában észrevették és hogy vasárnap levén, 
az áram sem volt nagyon erős a igy SBÜ ŐS ijedségen 
s a kezén támadt ógesi sebeken kivül egyéb nagyöbű 
baj nem történt. 

— Renoválják a gyergyoujfalvl  (Suseni) 
templomot. Teljesen uj teiózjttal Utjak el a itmp OLD 
tornyát. A torony falain  iiataloaas repedését támadlak 
* közel múltban és ez ezüksúgoase tette a torony 
falainak  megerósitesét illetve megkötését. A javitasi 
munkálatok mintegy 160.000 lejbe fognak  kerülki. A 
wtő horgony-lemezael való ujr.» fed.  sat Sühu<4<:r Ká-
roly gyergyóssentmiklÓBl (Gaeorghem) lparosmestet 
esz&özil. A javiiásl muokálatok ilyen nagyarányú meg-
ejtéaének keresztül viteléhez, R*ca Vincae a fam  nsmes-
lelkü plébánosának érdeme fűződik,  aki faradhatatlan 
munkásságával már eddig is hívéiért sokat tett. 

— Halaloaasok. Marza Krlatófaé  szül. Sjncek 
Emília, életének 83-lk, öz/egysegének 33 ik eveben, 
oosssas betegség u áo, áprilia hó 29 én eibuuyt. Te-
metése as örm. katb. egybás Bzsrtartása szerint foiyó 
évi május hé 1-én volt. 

— Buslig Péterné szül. M«rza Judánna, rövid, 
d j aulyoB ssenvedás után, 84 öves koraban meghait. 

— A Gyllkostó látogatóinak májns hó 15 tői, 
október há l-ig 26Vt-oj vakuú kedvesmáayt nyújt a 
C. F. R. 

éhj*, 
BefdHKtó. 
p&űd&tílAi 

— Felrobbant a forrasató  benzin lámpa 
és súlyosan öasseégette a fogaesmestert.  Köoy-
nyen végẑ teBBá válható baleset történt egy fogászati 
laborátorlumban. A napokban Róth Miklós fogásameBter 
valami fogáBzatl  muocával dolgozott, amikor ismeret-
len okból a forrasztó  benzin lámpa felrobbant  és 
iulyo'ia ÖBSZEÉGÖTSN az arcát ÓB kezét. Szerencsére a 
közelében tartózkodó felesége  segítségére sietett és 
igv sikerült a lángot fogott  ruhát férjén  elolt ml a a 
teljes öBBzeégéstől megmenteni. 

Május  hó 1-én nyitottam meg 
vendéglőmet 

Oyergyószentmiklóson  (Oheorgheni)  a Lásaló mér-
nök féle  uj házban, ahová régi vendégeimnek  szives 
pártfogását  kérem,  kiváló  tisztelettel 

1-2 KUJBUSZ  JÁNOS. 

Terményárak 1937 évi május hó 1-en: 
Zab vékája 42 —45 Lsl 
Arpa vékája 45—50 , 
Rozs vékája 60 . 
Buza vékája 85—95 „ 
Törökbnza vékája 60 „ 
Bükköny vékája 80—85 „ 
Biirgooya vékája 16 . 

Az VBANIA  Mozgó  hírei. 
Május  hó 8-án szombaton és Mijus  9-én vasárnap : 

DONOQOO  TOS  KA. 
Nagysikerű  vidám  zenés történet,  egy furfangos 

párról  Páristól  Amtrikáig. 
Föszeereplők:  Anny Ondra  és Viktor  Staal. 

S P O R T . 
K. S. E. Kéadiváaárhely (Targu-Seoueao), S. S. G. Oyergyó-

aaentmlktóa (Qheorghani.) 
2:2—2:1. 

K as Gy :1a játékvezető sípjelére a kavetkezd Összeállí-
tásban áll ki a kát osapat a bajnoki találkozóra : K S. E. 
Modgyas-.zay—Megyeri, Pál—Jansaâ, Gábo-, Vargha II., — 
Vargha 1., l'áté, Séra. Negaslor, CzUkoa. 

a. a. O Zí-ae—Seanenklir, Keraad—Benedek, Edsa, 
Bléaesay—Sikló iy, Vadasdy II., KS11A, Szabenl, Csergő. 

Zahogó esőben osiazós, sáros talajon nehezon Indol a 
játék, de már az e'gó peroukben orősen veszélyeztet a helyi 
osapat Ugyanis a 15-lk pirjbau í&rld tologatás ntán Csergő-
höz jnt a. Ubda, aki pár lépést szaladva, erősen kOzépre ját-
szik, a k>pns kiszalad a labdára, de elszámítja magát és a 
Ub-la a fején  átugorva hálóba garal 1:0. Újra kezdés atán 
erős K. S. E támadás kövutkezik, aminek eredménye la van 
a221k percben. Snlyos védelmi hibából Varga 1. tisztán kapja 
A labdát és a legrövidebb nton tőrvj a kapa laté, a kiszaladó 
Zimg mellett véghetetlenül vágja a hálóba az egyenlítő 
gólt 2:1. 

Mojt lamét Gyergyó szorongat erősen, 'ílklódy labdáját, 
amit középre akar Ívelni, Megveri kézzel Qtt le, de a bíró 
sípja néma ma-ad (elvitathatatlan 1 l-es.) Az előre vágott lab-
dát Varga I kapja, Máthéhoz játszik, aki máskép nem ladja 
ivveoni a jónak lgérk-^ő labdát az erősen oanazós talajon éa 
kézzel hozza maga elé. A bíró most aem sípol. A leállott 
gys gyól véleltm mellett eihnzva a 40 Ik porobsn megszerzi 
a K S. E. nek a vrzetéBt 2:1. Ekkor a kBiönség e-ősen szi-
dalmazni kezdi a játékvezetőt, de az eredményen ml aem 
változtat. 

Újra kezdés a tán a honi csapat változtat az összeállí-
táson, amennyiben Karoaó Jön elé, Kóaa középfedezut  helyére. 
Ekkor már jobban la megy a játék, de eredmény nlnoa. A 
osatárok a legjobo helyezőteket la kihagyják s mind a kapna 
markába rngják a bőrt. 

Egy lramoa K. S. E támadái során Séra beletalpal Ker-
osóba; aki látva a szándékosságot, hatalmas pofonual  fizet, 
Erre általános verekedés kezdődik, aminek a karhatalom se-
gítségével a vezetőség vet végett Rövid szünet atán tovább 
megy a játék, de minden Iram nélkül, osak oéltalan osapkodás 
as egész. Nyoma alnos egy komoly akoiónak. A közönség meg-
unva a sok sikertelenséget, buzdítani kezdi a helyi osapatot, 
aminek röviddel a befejezés  előtt eredménye la lesz. Az erélyes 
támadást a K 9. E. védelem máskép nem tálja elhárítani, 
hanvm Szebenlt a 16-oson belül gáaosolják, amiért megítélt 
büntető r:gást Kerosó góllá érvényealU 2:2. Rövid lel esatán 
a játékvezető sípja a mérkőzés végét jelzi. 

Klsa játékvezető teljesen kiengedte a mérkőzést a ke-
zéből, aminek következménye lett a sajnálatos lnoldena. A 
mérkőzéseket több tárgyilagossággal és főként  több eréllyel 
kellene vezetni, haaonló lnoldenaek alkar Ölése végett. 

Gyargyóasentmlklóa, 19B7. áprllla 25. A. G. 



44k oldal. C S I K I L A P OJK 19. seám. 

— Haaasság. Schllaael Gréte (Dorna-Vatrei) ÓB 
Zaharle Sándor (Mercuraa-Ciuc) május 7-ón házasságot 
kötöttek. (Minden külön érkoBitOB helyeit). 

— Hajas ho 15-én eletbelep a fürdöked-
veameny. A C. P. R. vezérigazgatósága közzétette 
aaoanak a fürdőknek  es üdülőhelyeknek a Jegyzékét, 
amelyekre májúi 15 áa októoer 1 köaött viteldíj ked-
vezménnyel lehet utasat. Feláru kedvezmény voaatko-
aik a következő ismerleon fürdőkre:  Boraaekfürdó 
(Boraec), Milaáaf&rdó  (Milnas), Tusnád, Kováaana 
(Covaana), Saováta (Sovatu). — Hosaonöt aaásalákos 
vasúti kedvesmény lep életbe H-trgl ta-fürdő  Csíkszereda 
(Uercurea-Ciuc). 

— A hátralékoknak köimnnkaval való 
egyenliteal határidejét 1937 évi november hó 16 lg 
meghoBssabb; tolták. 

— Caikvarmegye legelö-társnlatait ellen-
őrzés Baempontjábó!, a PrtdóBcu agrármérnök vezetése 
ula'.t mllködő kerületbe osztottak be. 

— Aa erdelyl fabol  keaaűit tempiomokai 
nem saabad eladni. A belügyminiszter szigorú ren-
deletet bocsátott ki, amely megtiltja, hogy a jövőben 
eladják aa erdályl fából  épített templomokat. 

— Köloaőnöaen helyben hagytak egymást. 
Becse József  és Férenca Bsia csiktusnádl (Tuinad) 
legenyek korcsmai boroagatáa aorán össBesaólaikoziak, 
majd egymásnak mentek. Mindketten Bulyos Berüiésa-
ket szenvedtek. — As ügyészség a verekedők ellen 
eljárást tett folyamaiba. 

— Barbán Imre gyimesbükki (Ghlmesfaget)  kő/el 
féjbeverte  Uignrean JÍOOJ navü hangosá t , BŐI a tett-
legesség további aorán három fogát  is kiütötte. G járás 
Indult a verekedő ellen. 

— Ungureanu András és Pa7el JÍUOB gylmesbüiki 
(GhimoBfagei)  vasutasok közÓB erevei megverték MIOUB 
János nevü társukat. 

— Különös fdl  jelen tea Lászió Jjiánkauz völgyi 
(Uau) f-jijelenteet  tett a helyi ügyészségen FJdmann 
Abranam ellen, akit házasaag szedeJgeneel vádol. A 
feijelenteet  az Ügyészség az Illetékes cs^ndórséghea 
tette at a tényállás reBzle'.es tisztázása erdekében. 

— Lopaaok ea betörések. Bilibók András 
gyimesbüaki (Gá me>tfigei)  gazda feljt-1  intést lett az 
Oltani csendőrsegen, hogy ismeretien t-r.lestk éjjel 
behatollak laka^aoa, aboanan 20.000 lejael mgyoi.b 
ertekü ho:mikat vitiek el. A bevezetett nyomozás so-
során Pdirica Gaerman agaai lakoaaal házkutatási 
tartottak ós a lopott ho<mik egyrészét m?gtalaitak. A 
bűnjelek elapjáa Pdiric i be ÍB Ismerte a betöróBt, mire 
letartóztatták es a helyi ügyészség fogbáeaban  .«za.lá-
aolták* el. 

— Egyidejükg Nágy Kiről}' gyergyÖBBenimlklÓBi 
(Gaeorghen) lakós s?t p*n.uroUa az ottaol rerdór-
Bígen, hogy ismeretlen túttesek fl  .tal gyümölcsfáit 
kiásták éa ellopták. A telidet kézrekerltése érdssében 
nyomozást lEdiiottalr. 

— Harman egy allén. Tifrea  Vasile, G>tirgy 
éa János testverek évek óta haragé vi-zonymo eitsk 
Conci Sándor nevü tár-ukkal. A napokban aztán a 
haragosok össze.alálkoitak RK egyik korcsmában, szó-
valiás, majd verekedéB keletkezett közöttük a rnnek 
során a három testvér ugy elverte Corcit, bogy 
hetekig fogja  nyomd az ágyat. A Virikídók ellen 
e'járást Indi.oit az üg>é zfég. 

— Köszönetnyilvánítás M cd ?oVo;vb az t"nin-
r^seinknak, jóbarét.iaknair, aVi, dréita jó f̂ ri>m.  Illetve 
edssapink halálával éri m riat'tî< n fájd  •lmunkban 
réssv&iükiel fílterestek  CB bi.r.atnrUt enyhíteni <gye-
ki-aiek, ezúton mooduak bálá< VöerBnr-te*. Cfl'fcazíwda 
(ií.rcur?H C uc) 1937. májú; 7-én özv. Salló  Ignácié 
szül Darvas Margit  és családja. 

— Munkás saerenoióiUnaég. Cast'ós D m -
ter pslúücii kúifúrdSSAS  »z *?>lk pvlm stii'k1 (Ghlnn**-
fagei)  fúroazgyarban  do'gozo'i, mi<özben o y szeren 
cs*9>iejül zuhant a bcrzssz'ó fţyorHssizţsl  forgó  kör 
fdraeare,  hogy három ujját elveszit^tié. S^rüiáaéve-
a helyt köakórhásbaa ápolják. Aa esatlrgee fel-rlő  iié? 
megá'lapUása erdekében nyonozás Indult. 

— RAdu'y Ijfaác  CMLCSÍC^ÓÍ (C c u) tcu ká-t a» 
ottani kóoa&vátión ^uyosui tnîţr-isb^-it t:9 egy lezu-
hanó szikla. K irházba PzülitoUák. 

— Megdöbbentő gyermek szerencsétlen-
aeg. Kozsu I;.vaa gy^revórenetei (R n i l e ) jĵ fd  >1 
kodj fe:oBe<$is>ől  n nnzón do'gozoit, miközben Ptil 
nevü kei éa félévei  flicikájukat  nagyr-bb gyermekeik 
gondjaira bízva ae udvaron h*;vták. Á Billiót távoaá?-í 
u!áa jilBiJűl kezdiek a gz-r.nokek B pár ór.t nsu va 
vettet észre, bogy a Palika ehünt. K -ri-snl kezdték, 
kéBŐboen a muakába a BEomaẑ dok ÍB beavatkoztak a 
ennea Borán derült kl, hogy a gyerek n kútba nne't 
és m.gfntladt.  Az ügyészBé; vizsgálatot i:d:lo:t a fele 
lősseg tisztázása érdekébe a. 

— ABsaony-verekedes. T -tár M'báiyoé ós 
Füstös Andraaná Cslkazdntmlhályi (Uib^i'sn ) asszonyok 
f.tiun  és városon egyaráit divatozó p elyka miatt ha-
ragba kerültek. A minap ö^Beetalauoetak az u'cin, 
Uö.ciöniaea lebordtá'; egymás!, majd Füstöli a'.ipo-
san elverte Tatáraét és a kissr?tjben lévő kis gyer-
mekéi. As ügyészség eijáraat tett fo'yamatba  a c«lk-
Bsenim hályl (Miballeni) aa-;zocyháboru körülményeinek 
UoBtákása erdekeben. 

— Elvitte a favóssenekar  kiirtjrt. B fcó 
Ferenc csliciomcriani (Soimeai) Cu'.-sífn^-kari  ta; 
feijalent-iat  t-̂ lt a c3eodőra:gen, boţy imirstlfen  tettes 
ellopta a kürtjet. A: iigyb-m bjvezet- ti nyomozás so-
rán kidarü.t, hogy a furósz^r'zámo'  Likaloa Mihá v 
csUcaatószegl (C natnin) lakos vitte el. As ügyészeég 
a megtalált bűnjel és saját vailoaáji alapján e Járást 
Indított Lakatos ellen. 

— Aa idegen alattvalók ollenörséas. Ja-
niul i-én megkezdődik az idegen alattvalók elienőrseBe. 
Jelentkezni kötelesek mindazon ipa'osmesterek vagy 
alkalmasottak, akiknek tartóakodasi engedélye 1937 
evi Juo:us 1-én vagy 1937 október 1-en lejár. A tar-
tózkodási engedély meghosBaabbltáaa Iránti kérvénye-
ket a rendelet aserinti kellékekkel felaserelve  1937 évi 
május bó 6—20 lka köaött kell benyújtani éB pedig 
megyeszâkinlyekbn a rendőrséghez, közsegekben az 
Uieiekes főssolgabirÓBágokhoa.  — Bővebb felvilágosí-
tással szolgál a Munkakamara cslkvármegyel (C uc) 
hivatala. 

— Automobil éa traktor-veattö tanfolyam  városunk-
ban. A brassói (Brafov)  antó és traktor-vezeti iskola igai-
gatósága elhatárolta, hogy Csíkszeredában (Veronrea-Ciao) 
egy tanfolyamot  rendez. A tanfolyam  Iránt érdeklidnl lehet 
1937 évi májns 8-tól, Péter Istyáa Csíkszereda (Meronrea Clno) 
Hotel Bnonreştl olmen. Városink és kornyékének figyelmét 
1 elhívjak a tanfolyamr*,  amely módot nynjl arra, hogy a 
vázétól Igazolványokat Itt a helyszínen megszerezhessék az 
érdekeltek. 

— Képsora o láa. Már említettük, hogy Nagy Imre festó  • 
művész egy nagy olajfestményét  ajáidikozla a délnél (Uelniţ^) 
Szent János templom restaaráló bizottságának, a templom-
munkálatok költségei-e. A bizottság HO sjexyeket árult, hogy 
a képtt irtékasltae A sorsh&zás április hó 30 án délután a 
helybeli Kultur Kör-ben folyt  le egy bisottság jelenlétébon. 
A festményt  Fdtisztelendó Badllla János nagyszebeni iSibin) 
fiesperes  számi nyerte meg. 

— Megrendítő haláleset. A halyl, kerületi postafAnök-
ség köztiszteletben és megbecsülésben éld 46 éves fAnöke,  i 
húsvéti szabadságát az ó-kliályságl fUmnlcul-Sárat-ban  töl 
lőtte egyik barútjánál. A kötelességtudó, udvarias, miniig 
szolgálatkész postafAnök,  barátja lak&sán hirtelen rosszal lett 
s mire orvost segítség érkezett meg ls halt. Az Ide érkezeit 
hírek szerint szívszélhűdés ölte meg. NásiBsesou poatafónök-
ben városunk emberséges alapokon álló derék tiazt«iselőt 
veszített el. Trag kas sorsa Iránt, alul csak limerték általá-
noa részvét nyilvánul meg, 

-- Oyásarovat. Sailó lgnácz volt vármegyei várnagy 
63 éves korában, május hó 1-én elaején elhunyt vároaunkbau 
Temetéte május hó 3-án volt Igen nagy -észvét mellett. 

— Id. Kósa Dénes földbirtokos,  80 éves korában, folyó 
évi május hó 1-én meghalt Cslkoslosólau (Cloeu). 

ÜDE és SZÉP leu bőre, ha ineglágyitj* mosdo-
vizut I Csak lágy vízben mo'id.u i<r, fürödjünk.  A moed l-
fkb-.'Q  frioldokt  ásványi anyagok, as artalaias mésa 
bőrének el:ens9ge 1 Üitaön m.'tdoviaeba Mac '̂s Kaiser 
Bortx ot, hogy eltávollisa aa artaimas ásványi sókai 
-.a a meszet. Csak a közismert vürós doboaban vaiódi, 
kimerve n^m kapható. 

— aa ipari és koreakedalml alkalmasottak 
aaabadsagoiasa Az ipirt es ker.isitfd  :imi vatiaiaioi-. 
kötelesek ezevbenla elkdszilenl aa nlka,m»ottak nyári 
szabadsagoláfct  reedjat ea unoai egy péidanyat tneg 
• Uidtiul a Muokukamara hivatalának, egy példányi 
púdig k.fúggeLZlt.Di  <iz Ütemben, hogy aobói minden 
alta uiazoil kellő időben erieaüihePBen a ezjoadságH 
megkezdísenek idejéről. Az ip >rl üzemet mu tkásaiuak 
a törvény a köveikeiőien áil̂ pi'ja meg a szabadság 
:d -j t: 1—3 ávl m»z?zakliái na'kllli muakaldáre jar 7 
r.Kp, 3—5 uv után 10 nap, 5—10 áv uiía 14 nap, 10 
áv uiáo mind m évre 1 nap nzabddság, amaly uBszesirn 
i 30 Ui-pat nem htlsdb^tj} iu. Auenoyiban a muaia-
-,d > nem ad sz::badsniţot, u<y köíelee a szabadság-
időre dupla fiset>at  foyósitaui.  Ti:-izívi8elő< nzab. d iág 
idejf.  1—3 évi Bzolgálnt után 10 mp, 3—5 áv u:an 14 
oap, 5—10 év u >n 21 oao és 10 áv után miad-m ebz-
t-pdőra 1 nap, atn̂ ly a 30 napot nun haadb^tja tul. 

T 
Felhívás ! T 

Folyó évi méjus hó 20-ától keadödöleg 
lakásomon : Merőnrea-Clno, I. O. Duoa 18. 

nöi és férfi  fehérnemű 
szabászati és varró tanfolyamot 

nyitok. — A tsnlolyam tartama 6 hét, mely 
IdA alatt a leggondosabb oktatást nyújtom. 
Beiratkozni lehet folyó  lió 20-lg minden nap. 

Nuridsény Kálmánné. 
1 - 2 

— Visszaadtak a Siekely tanalap vagyo-
ni t H tárity ii^sok u áa a rornftn  es m <gysr 
korm^oyok megr-.g^ztek abbso, hoiv a Miryironaâ-
«on levő Gojdu j apttvány éa a Szék»<y-tanali.p kér 
dését biráisájcsin rendelik. — A Gíjdu alapitváoy 
budap?Rt| vágjon», mely Bok millió ptogő értéket 
képvisel, a m tgyarorsgá;! romáiok bir okéban marsd 
illetve m?gy visBZi B ezzel szemben a román kermtoy 
Hlilöüf  :!-» rági mngyar a!apitván\o^at bocsát vissza n 
romániai magyi-r kisebbség bir o>ába. Eíok között a 
vls9s*bocs!vjiott aHpitván>ok közc-tt von a Sg'kely-
tanalcp h. melynek 8 p<<Ua:ntgvörgy (Sf1.  Gh>orgbe-
bao) éB K^rd vinárbely (Trţ - S eu>8cr) vannak Ingit-
iaoal. Ezt a vaftynnt  ezután a Stékely N:maeti Mu 
zenm fo^ja  kezelni, amelynek alap«B*hályaaiát a vál-
tozott vissoayoknak m^gfslq'őlng  módoaltoiták. A tan-
alpp visiiiadá»!» a Sa'kalyföldon  nsgy ő'ÖTiet otozot' 

Eladó egy teljesen jófearban  levő egyes-
fogatu  s p o r t k o c s i ÜOOO lejért 
C;m a kiadóhivatalban. 

Rövid .Bösendorfer"  zongora e l a d ó . 
Olm a kiadóhivatalban. i-a 

A marosvásárhelyi (targn-muresi) ke-
reskedelmi és iparkamara közlemenyeí. 

Vonaton utaaók figyelmébe.  - No. 971—1937. A helyi 
vasúti állomást fAnöksége  közli a következőket; Folyó év 
április hó 24-től kezdAdőleg a halyl vasúti állomáson ia be-
vezettetett az a szisztéma, hogy az utazási Igazolványok éa 
vasúti jegyek az elutazás alk.Imával akimenetelné, a portás 
által per foi  áltatnak éa nem a vaautl kosaiban a konduktorok 
által, az érkezésnél pedig a jegyet a portás veszi el a kime-
netelnél. A peronra kimenni utazási igazolvány vagy peron-
jegy nélkül nem lehet. A vasúti vágányon átmenni podgyász-
szal, vagy anélkül oaak a kijelölt helyen szabad. 

FSaaer- és aaatóoakereskedök figyelmébe.  — No. 
866—1937. Mindazok a faszer-  és szatóoskereskedők, akik a 
kereskedésük járulékaképpen liszt eladással la foglalkoznak, 
a buza értékesítéséről szóló 1553—1937. ssámu deoret 9. szk. 
értelmében a diBvetkezetl Miniszter 1937. február  12-én kelt 
2667J. sz. rendelkezései alapján, reglauu apeolalt kötelesek 
vezetn1, mert különben kihigáat követnek el. 

— No 868—869—1937. Belglum-1, Hollandla-1 és Bel-
grád-i oégek összeköttetést keresnek romániai cégekcél; a 
névjegyzék betekinthető a Kamara titkári hivatalában a hiva-
talos órák alatt. 

— No. 864—1937. Felhívjuk az Importáló kereskedők 
figyelmét,  higy a „Direct unea Beglem. corn. Exterior" 11383. 
sz április 10-ikl körrendelet szerint a „i^aotá'-ban adott vagy 
a ,4»o á'-n f*iü  i Dehozitali engedélyek semmiféle  olmen som 
képezhetik eladás vagy engedményeséi (átruházás) tárgyát: 
az ilyen Ügyletek bebizonyosodás esetén sslgoru büntetés alá 
esnek, elaú büntetés a behozatali jog megvonása; az ellen-
őrzés eszközlésére egy hivatal létesíttetik, mely speoláUs ha-
táskörrel less felruházva. 

— No. 927—1937. A Kamarák Szövetségétől kapott érte-
sítés alapján közöljük az érdekeltekkel, hogy a kisiparotok és 
kiskereskedők részére a bélyegtörvény által előirt (regiszterek) 
kereskedelmi könyvek felfektetéséie  a pénzügyminisztérium 
a már adott haladékot f  év junlus 15-lg meghosszabbította. 

— No. »25—1937 A Kamarák Szövetsége értesítése 
Hzerin, a S.'ájdl Mzövaiségl Tanáos meghosszabbította 1937. 
jun us 33-lg a 60 kg.-on felüli  Import disznók redukált taxá-
jának érvényességét és pedig 10Q kg.-ként 20 f  ank 50 frank 
helyett. 

Mftllet 
T.Síieieuei hozom a nagyérdemű vasárié közönség 
szíves tudomására, hogy aa addigit feiüimaló 

mézeskalácsos sátrommal 
a oaiEsomlyoi (Sumulau) tüukösdl bnosura 
megeraesem, mely 1837 evi májas ho 14., 15. 
és 16 an leaa msgtartva. — Solvea párifogáit  kér: 

D É Z S Y 
első udvarhelyi (Odorhelu) oklsvsles mézeskalácsos 

Abucureati vagylntazet altal megvizsgálva ás sngedalyeivs 
Kérem a sátor fölötti  né/ra figyelemmel  lenuL 

Primăria oraşului Mcrcuiea-Ciuc. 
No. 1151-1937. cons. 

Publicaţiune. 
In zlua de 12 Maiu 1937 ora 10, la primăria 

oraşului Mercurea-Ciuc sc va (ine licitaţie publică, cu 
oferte  închise şi sigilate, pentru dareă în antrepriză a 
următoarelor furnituri  şi lucrări. 

1. Candelabrele pentru iluminatul străzilor, cu 
termenul de furnizare  de 21 zile, cu conducte electrice 
aeriene şi de suterane. 

2. Lemne de foc  de fag,  în cantitate de 70 slj. 
cu termenul de furnizare  până la 1 Octomvrie 1937. 
Garanfia  va fi  5 , o din valoarea ofertei  şi se va depune 
în numerar sau efecte  de stat. 

Caietele de sarcini se pot vedea la birourile 
teclinice şi administrative ale primăriei intre orele 
oficioase. 

Licitaţia se va (ine conform  dispozitiunilor legii 
contabilităţii publice. 

Mercurea-Ciuc, la 29 Aprilie 1937. 
Victor Faroga m. p., 

primar. 
B. Tőke m. p., 

secretar. 

Mik'ós  Árpádnál  Csiktaplooiáa  (Toplica-ciuc)  eladi 
egy sárga hajtó-kocsi  éa ugyanott  egy félfö-
de  ei htató-kocsi  megvételre  kerestetik, szín-
tan 1 darab 6 hon apos biznai kan eladó.  2—i 

"Varróg-ópolE, 
K o r ó l E p á t r o l E , 

^ . U s a t r ó s z e l c 
O-ábToor ^Lroi3.a.ó-s.á,l 

H « 
^ Oaikaaereda-Marourea-Oiuo, Ootevinn Barbat háa. ^ 

» » » 

J J N Ő I K A L A P O K £ 
KÉZIMUNKA ANYA60 K ™ 

ÉS ELŰNYOMTATAS a 
M AZSUR1 ENDLII JJ 
S GÁBOR ÁRONNÉ-nsI, CSÍKSZEREDA (M.-CIUG) !I 
J J Oo'avlan Barbat hasában. 8—26 J T 

M E G V E S Z E M báró Orbán Ba lá ' s : „Saékelyföld"  olmü 
mAvénak 3-lk (aáromsaékmagya) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

Njaautatt Vikár HinuwUIUu, Mowart»-OtM 




