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Megdöbbentő rövid távirati hir érkezett hozzánk már 
,<iue l<»-éo • dili órákban, hogy Bálint Lajos, nyugalmazott 
Sumültu (esiksomlyői) tflosperas,  prépoet-plebinos, rövid 
Hzenvedéa ntán szülővárosában L 6 . D o n (Székaljkerssstnron) 
rlliuoyt. Váratlanul rohant meg bennünket az a hir, alig 
akarjuk elhinni, hogy ast a szálfaegyenes  tarmatat ia le 
ludte gyűrni a haláL Más vármegyében hunyta Is szemeit, 
de távozása elsősorban a mi vármegyénknek a mélységes 
gyásza, hiszen Isten kegyelméből bosszn és áldásos életé-

minden munkája itt iolj t le, itt mondtak azok az alko-
tások. amelyek évszázadokig fogják  nevét Maradandóan meg-
liizui. I. (i. Duca (Székelykereeztur) városban, Odorheiu 
(l'dvárhely:-megyében asületott 1857-ben, tekintélyes család-
ból, amely ma is ezereplfl  csalid ott, ahova nyugalomba 
vonulása után, alig két évvel ezelőtt öeesihes elköltözött 

AZ eleveneszü gyansak tehetségét korán falismerto 
nagybátyja, Káduly ./ánoa Alba-Ialia (gyulafehérvári)  nugy-
jiiépost, aki a korán árvaságra jutó gyermket gondjaiba 
vette, taníttatta és bejuttatta a papnevelő-intézetbe. Theolo-
Kiai tanulmányainak elvégzése után, fiatalsága  miatt nem 
1-hetett felszentelni  és egy évig püspöke as aulában toglal-

,7,tatta. Ott nyert betekintést az egyházmegyei igazgatás 
szu ve vényeibe, aminek majd annyira hasznát fogja  látni, 
„mikor a terjedelmes felcsiki  eapereskerület i l ire keiül. 
Felszentelése után püspöke az akkor még kis leinyegyház: 
Toplita-Ciuc (Csiktaploczára) küldi éa ezzel Bálint Lajos 
ugy átlépi a Hargitát, hogy többé ebből a várnagyéból nem 
ing elkerülni. Innen Lnooade-joa (Gyimeaközéplokra), majd 
Misentea (Mindszent). Snusimion—Cetatnia (Szentsimon— 
Csatószegbe) kerül és végül 1907-ben Murányi Kálmán halála 
után Sumuleu (Csiksomlyóra) választják meg plébánosnak, 
ahol közel 30 esztendeig dolgozik, amig 193G-ban paptir-
saÍDek, híveinek, sőt püspökének is nagy ssomaraságiim 
nyugalomba vonul. Mint Szentsimon—csatúszegi plabiaost 
aleaperesnek, 1908-ban felcaiki  kerületi főespereenek  nevezi 
ki püspuke, 1925-ban padig, mint kinevezett Sihin (nagy-
Hzebenii prépost magkapja a pásztorbotot. Amikor 1930-ban 
hranyiniséjit ünnepli, az agéaz egyházmegye siet üdvözlé-
sre, nagy azeretatlal vaazik körül egykori káplánjai, ott 
van üDnepléaén a vármegyének minden azámottevő alakja 
éa kiirül fogja  hivainak maleg, rajongó azeratete. Ez az 
áitalánoa szeretet még egyszer megható módon ia nagy 
méretekben nyilvánul mag akkor, amibor 1936-ban 55 ivi 
iáradliatatlan lelkipásztori munkásság ntán nyugalomba vonul. 

Íme Bálint Lajoa életinek külső kerete i s vázat Ez 
is :ínyes, azép és iölemelő, de mennyivel azebb, ragyogóbb 
az a tartalom, amivel azt az 55 évet megtöltötte! Akárhova 
in insnt. az alkotáa láza havitette, mindenütt gazdaságokat 
rendezett, palotaazertt plébániákat emelt, olyanokat, amilye-
nek ('síkban addig nem voltak, virágzó, rendezett egyház-
mjzaég; életet, rendet teremtett. Céltudatos munkaterv, nagy 
Kz-rvezfl  éa rendező tehetaég. lelkiismeretesség i s pontosság, 

uin esztétikai izlés jellemezte minden munkáját. Nemcsak 
•'! v-zni tudta a külaS azépet, hanem azt meg is tudta való-
vtatii. Valóságos tervező tehetség. A sok u j plebániaépület-
ii á! aemisak tanácsokkal szolgál, hanem a legtöbbjét maga 
tervezi ia a kivitelnél mindenütt ott van gondos szeme ia 
'akhtrrfos  érzéke. Minden munka, ami kezéből, tolla alól ki-
frül.  legyen az egyszerű megirt levelező lap ia, — magán 
'•'iaeli a forma  azépsigit ia ezzel Bálint Lajoa nemes egyé-

Méltán sajnálja püapöke, amikor az espereskerület 
"i«!l távozik, mert ezzel az egyházmegye legmintaaserübb, 
Kg|iontosabb tőespenae hagyta ott munkakörit 

llálint Lajoa lelkinek, jelieminek miltó külső kipe ss 
<-gyen»̂ , imponáló, gerinces tartás, amelyet 81 iv súlyos 

t-: be sem tudott meghajlítani. A meg nem alkuvó gerinces-
i g . őszinteség és egyenesség volt lelkinek legjellegzetesebb 
luiiása. liátBÖ gondolatokat nem ismert, őszinte volt sokszor 
* nyersesslgig, mindenkinek megmondotta az igazat, mig 
-'ikszor a püspökének is. Nem kereste aoha az olcaó dicső-
""pl és népszerűséget és mégis ennek a tértinek csak tisz-
'-Ifli  voltak. Mert mindenki tudta, hogy aranyból van a szive, 
'"'Sí ha szigorú is misokhoz, legszigorúbb önmagához i s 
•'•'u-iig a közügyet tartja szem előtt Irigység, nagyravágyáa 
i -m lakott benne, önmagát nem becsülte tul, sőt sokszor 
"•íi'M is szerény volt minden álszerénység nélkül. Örömmel 
élezte tel misokban a tehetséget i s kiválóságot Különösen 
UÍKJ szeretettel karolta löl a fiatalokat,  buzdította ia jó 
unit sokkal látta eL Az 0 plébániája volt as egyházmegye 
'egjobb kápláni stációja. Itt rendet, munkásságot lehetett 
'•Dúlni és a principálisban atyai jó barátot találni. Semmit 
sem utált inkább, mint a nyegleséget Nem szerette a cioo-
mát. frázist,  szószátyárkodást, annál-inkább a terméazetessé-
K«t, anélkül, hogy barátja lett volna a Csíkban mig mindig 
HenkezS parlagiasságnak. Bálint Lajost mindenki ugy ismerte, 
>mut igazi urat az angol .gentleman" szó értelmében. Akik 
«lőtt kinyílt a szive, ások sok kedvességét, kedélyességét 
» jós igát élvezhették. Magyaros vendigasoretet, a szegények 
iránt való igazi részvét jellemezte. 

Ea ha a nagy szervező, mintaszerű főpapot  siratja as 
•géaz egyházmegye, mi eat a nameslelktt, aranyazivü atyai 
|0 barátot gyászoljuk. Családja azt óhajtotta, hogy a ayuga. 

lomba vonult főpap  körükben töltae al hátralevő iveit, ók 
akarták azokat figyelmes,  győngid szeretetükkel nyugalmassá 
i s dnriisaé tenni. Már sikkor tudtuk, hogy nem szivesea 
hagyja itt munkásságának tori', de nem akarta szeretteit 
megszomorítmni. Azonban igy ie mindvégig megőrizte függet-
lenségét, önállóságát, terhére nem akart mig rokonainak 
sem lenni. De mindig idogenutk érezte magit szülőföld  .in, 
ahonnan olyan régen kiszoka.'-. Mind erősebben növekedett 
benne a kedves Sumnlen (Soa<yó) utáni vágy i s legutóbb 
is arról levelezett, hogyan tn .'pa ide visszajönni. íme, most 
visszatért I Stílszerű az let, volna, ha megyeezerte híres 
fehérlő  vai hozzák vissza leket* koporsóját, amelyek annak 
idejin itröpitettik a Hargitán. Megjött, ott van kiterítve a 
Szentpéter tomplomban, amelynek szokatlan, diazes szépsége 
ia ss Ő ízlését dicséri. Szomirnau búgjanak Sumuleu (Somlyó) 

•ses harangjai és e hangok, a mi gyászénekünk, tájó 
szeretetünk kísérje el shhos a nyitott sirhoz, amelyet már 
oly régen kijelölt magának. Eg/kori hiveioek hálás azeratete 
i s soha mag nem szűnő imádsága tegye számára könnyűvé, 
édessé az örök álmot a suömleni (somlyói) póétikos teme-
tőbea! Dr. Cs ipak Lajoa. 

D. a J Kr.l 
A Fslcalki Ejpareakertlet papaága mélységes fáj 

dalommal tudatja, hogy vo<> főespirese  Méltóeágoj 0» 
Főtisztelendő Bálint Lajoa i. prépost, ayug.főasperes-
plébános, életének 81-lk, átfoaóp-piágának  58-U évé-
ben, a haldoklók saenlségoivel ellaiv-; rövid szenvedés 
után, felyé  éri március he 10-én halhaUtlaa lelkét 
vlasasadta Teremtőjének. 

Kihllt perhlvelyét a sékelykereezturl rém. kat. 
temp'ombaa vépstl gyászszertartás után, folyé  évi 
március 12 én Cjlksomlyéra ssálUtva, folyé  évi már-
cius hó 14-én d. e. 10 énkor temetjük aa ottani teme-
tőbe, ahová másfél  éves nyugalmából mindig viasaa-
vágyott 

Több mint 66 éven csiki lelkipásztori munkájának 
emlékeit emberek sokasága s egyházi éplletek nép-
sége hordozza magában. 

Isten hozta halva Is h főidre,  melyért salve oly 
nagr Meretettel dobogott. 

Emléke 9 ayugs!ma áldott I 
Buauleu—Cslksomlyé, 1988 évi március hé 10 én. 

A kerületi papság. 

Krisztus panasza III. 
Kodves Tjetvéreim I Ti engem U;nak hívtok a 
követtek engem. 
1. Isten aa embert as őrük boldogságra rendelte, 

Kijelölte parancsainak u ját, melyen haladva, célt 
érhet Már as első ember letért aa egyenes útról s 
rövid masgyéra lépett hogy hamarabb célnál legyen. 
BaJaoa, rossaul saémitoit nemhogy előbbre haladt 
volna, haaeaa teljesen vÜMiacsuiaott Jött «a Ur Jlsits, 

láttái hogy hiába való aa ember minden 
én segített Rálépett a sseavedée útjára: 

Betlehemben születik, mindjárt Egyiptomba kell futnia, 
ian vlssaa Nanaretbe. Mir a kezdet Uy nehéa, milyen 

súlyos less a folytatás  és a vég- Hvmiac éves korá-
ban tanít, gyalog teád meg aa utakat, egyaarr llt 
eaamár hátára, mikor Jarussálembe bevonult, da ennek 
Is megadta aa árát a kerosstei, eat a nehéa snlyoe 
keresztet maga kellett, hogy felvigye  a Q jlgota ormára. 

Sokféle  ut van: országút, mely szilárd, kemény 
alappal rendelkealk; megyei ut, ea már nem oly ke-

ény a tartée; dOIŐut, alnca semmi alapja, a szekerek 
iposaak ki neki vágást Irányt. Van keakeny éa tágas 

ut. Manapság hasanálatos a mDut, eat cementből vagy 
betoabél késsltik, vagy intik. 

As Ur Jáaus a keekeny utón haladt keressttel a 
Kálvárián. Mag ls hagyta kővetőinek, hogy a keskeny 
ntoa meqjanek, mert csak ea vezet aa életre éa keve 
aen vannak, aUk aaon haladnak. 

Nézzük csak a saenteket 1 Milyen nehéa utat 
tettek meg. Rjgia a d'caóaég atja. Tale tövisekkel van 
rakva. Ha Krisztus hánmaaer e<*aett a keresetűtől 

it mondjanak aa Odvöaültek? Őt többször megbot 
lotlak, eletükben több akadály adódott, több szanve-
déssel találkostük. 

Krlsatna útja a parancsolatok teljesítése. Nehéa 
azoknak eleget teuL Be matatja, hocy nem könnyű 
a meunyersaágba Jutni. legyen aem adnak semmit — 
A keraaatut mutata, hegy aem mese Jiius ssenve 
dése. Aaért mondotta, hogy múljék el téle e pohár, 
aaért éreate oly egyedül állónak magát éa felsóhaj-
tott: Éa Uram és én Istenem, miért hagytál el engem 
Ha n ml életutnukat ls oly Békésnek, elviselhetetlen-
nek tartjuk, mit saéljunk a Krisztuséhoz, mikor a ml 
keroaatünk cenk aailáak as ö keresztjéből ? 

2. Ha Jóm n helyes Ut akkor jeges a sséki 
tőréne. hát akkor miért msi követtek s aem jártok 

A saa embere u j a a hossau utat, rövidíteni 
darabos a£, egye-'S&& 

rozottan éi bátran hangoatatja: Követlek Uram. bár-
hova ia mész. Ligtöbbea azlvesen elkísérik Káaába s 
a többi jé helyre, táborra Is, ahol Jésoi kitüntetése 
fényében  sütkérestek e ahol királlyá akarták keroaámi, 
de elsietnek onnan, abol a hegyről le akarták taszí-
tani. Síknak Imponál a virágvasárnap, de nagypéntek-
ről nsm akarnak tudni. A tízparancsolatból kl sserat-
aék hagyni a hatodikat éa hetediket, as anyaszent-
egyház parancsaiból késs őrömest kitörölnék a bérem 
utolsót. Ssó ral műutat késtitenek maguknak s a vallás 
törvényeit a saját fejük  után, kényök-kedvök ssorlat 
alkotják meg és álUiják öasse. Legtöbbje a saját aka-
ntát követi s nem éhajt maga felett  nagyobb urat 
ellsmeroi. 

A korosat, sseavedé] ismeretlen fogalom  a XX. 
ssiaadban. M ndea igyekesettel arra törekednek, hogy 
a ssenvedést eltüntessék aa ember életébő*. A testi 
k'uokat iajekdékkal oiéraékettenltik. Saegényaéget, be-
tegséget, csapásokat, halált szeretnék zsámttsol a föld-
ről. Mindent könnyűvé teoni — ez a vesérelv járja 
mlndenfeléb  Bolondságnak minősítik a kereeztet, lomb-
talan, saáraz fának  tartják, ami mély vágást hagy a 
vállon. Nekik nem kell elyaa Krisztus, aki öamegtaga-
dást követel. Nem szeretik a keresstutat, mert sokssor 
lehet elesni s a térdet feltöri.  A nagy lelkek önsanyar-
gatásal hihetetlennek tünnok fel  előttük, aaért nem 
lehet otáoozut, sőt az egészség révására Irjtk. Azért 
«an annyi boldogtalan ember, mert nem Krisstus Urunk 
nyomdokain a parancsolatok utján Járnak, nem as ntoa, 
hanem aa utoa kívül haladnak, Így aa örök Rómába 
soha sem ének eL 

Ti engem Útnak hívtok én nem követtek engem, 
a * jártok azoo. 

Noha egykoron örökre elkárhoztok, ne okozzatok 
•ogeml Moodd, talán ok nélkül panasskedlk aa édea 
Jwu? Nem Igazéágee a panasza ? 

Kriastuaom, követal akarlak utadon keressttel 
váílamoa életem végéig. 

A lelkek békéje. 
A tnM nspoa az onzíg öasaeB tempiomaioan 

könyörg ŝeket tartanak a lelkek bét éjéért, a gyűlöl-
ködés gyHkeres kiirtásáért. A pátriárka minisaieretnök 
pásztorieveiét fogják  ismertetői as ország öasaes templo-
maiban, melyben nyugalomra, testvériségre s a törvé-
oyek ée hatóságok Iránti tiszteletre hivja fel  hivőit. 
A pásztorlevél sserínt mtodeo keresstéoy át kell éresse 
enoek a fe  hívásnak Igazságát s as össsea egyházak-
nak bivatáüsaerü kötelességük, hogy aa emberek kösött 
as evangelluml Igasaágokat hirdaasék.' 

Fájdalmas érsés — mocdja a pásatorlevél — 
hogy » románok harcoljanak egymással, midőo a nem 
román állampo'gárok egységesen küzdenek érdekeik 
mellett Ei; nem lehet türnL Mellénk kell álljon aa 
egésa egyház, papság és Matoalunl kell aa öseaea 
állampolgárok lelki nyugalmát Bsért — fejaai  be a 
pátriárka pásztorlevelét — rendeltünk el mai napra 
Ünnepélyes Istentlszte-etet összes templomainkban. 
Lássa meg as egésa románság és polgárság, hogy nj 
törszak nylit meg: a taBt«ériaég, aa evaageiiumi sae-
retet korsaaka aa égisz ornág terliletéa. 

Iţy «an. Éneket mocdja, óhajtja az orsság lelki 
vezetője. És természetesen ml is 
reménykrdéssel as evaegéiluml saeretet földi  megvaló-
su ása Iránt a templomainkat kinyitjuk as Ocnep srá-
mára Voltaképpen egyebet máskor sem csinálunk. 
Mir den vasáraap becsületesen felkeressük  templomaink-
ba* a kösös Krlaaiumnkat Aki aa ortodox hivatalos 
vallás számira oek ugyanazt aa evaogeiiumet hirdeti 
mint neküok. 

Mi Is imádkozni fogunk  esen a napon a lelkek 
békéjéért, a sasretatért. Ei mert egyrj olyan időket 
éltünk, amelyben nekünk igazán nom járt egyéb a 
«yülöletoél, ez irt a szeretetet megtudnánk becsülni 
Igas lélekkel Is fogunk  Imádkozni érte. 

De mindenkinek eat kell tegye. Éi nemcsak azért, 
hogy a lelkek a nemzeti kizárólagositág körzetében és 
egymás Iránt békéljenek meg. Krlaztua sem ismerte 
est a helyhes kötött klaajátitott szeretetet. Azéri k>:!l 
Itt őszintén Imádkozol, hogy as egéas orsság terü'etén 
élő lelkek felssabadu  janak abbéi a gyilkos gyüiöikö-
désbői, amely azinte-űinte katasztrófába  sodorta. 

Egyébként mlaket aem aagyen kell a szeretet 
hirdetésére sarkalni. A tollat két évttsede forgatjuk 
'aen a területen. Tisstén a meggyőződés tisztaságával. 
Felül emelkedve minden alacsony indulaton dolgosunk 
as emberi megbékülés nagy müvéért Msrt véres Idők 
szörnyű pusztításaiban tanultuk meg, hogy érdemes. 

Igen sokszor ugy nézett ki a helyzet, hogy csak-
nem magunkra maradtunk abban a gyűlölet sodródás-
ban, amely felgöngyölat  látssott minden jésaaságot. 
A gyűlölet legvadabb pergőtűaelbea sslnte as együgyű 
Jámborság esselősaégével megmeradtnnk a saereiet 
vonalán. Éa saa Is hlsaüak abhea, hogy egyetlen kl-
veaető ut a nagy lélek-kavaredéabél, 



1-ik oldal. 
Ai, amelyiknek ţ\ akorlatoaltásáért most vasárnap 

könyörgések lesmek as öaazea templomainkban, amelye-
ket két eaer esstendö megpróbüíitésai tépnek, szag-
gatnak éB mégla megmarad aa Idők végtelenségéig, 
mint aa emberi együttélésnek, a békének, a aaeretet-
nek alaptörvénye. 

Nem kell Itt aemmi egyébért könyörögni csak 
aaért, hogy eat a törvényt aa emberek helyeaen értel-
mezzék. 

CIPÓK 
m i n d e n ^ l v l t o l t o n . 
áJJLajadLóam. é r l s e z x i e l s 

a tavaszi szezonra 
Női trotenr-árnk, isck cntilop 
újdonságok, férfi  luxua-clpŐk es 

* gyermok-cipők 

nagy választékban 
Látogaaaon el aa üzletbe. bogy 
kellőén tájékozódjon — mlod>n 
vétálkényaer nélkül — saivesen 
látják 

a- 3a. cL © 1 aa. s l 1 -
1—2 

Eo csíki székely ludós amerikai kitöntetese. 
Ábrahám Ambrus dr. premontrei kanonok, 

egyetemi m. tanárt, a szegedi polgári iskolai 
tanárképző tudós professzorát  értéksb elisme-
rés érte. 

Az amerikai Gatholic round table of  ecienca, 
amely Amerika katholikus társadalmának egyik 
legelőkelőbb tudományos testülete, tagjai so-
rába válaBz'otta. 

Dr. Ábrahám Aiubrus csiki Bzármasáeu, 
tuBnádi BzUletésO, aki a helybeli főgimnázium-
nak volt jeles növendéke. Tudományos felké-
szültsége korán előkelő helyet biztosított nevé-
nek. Állattani kutatásai hírnevét megalapozták 
s ma nemzetközi vonatkozásban is elismert. 
Dr. Ábrahám Ambrus ma egyik legkiválóbb 
neuroiogus, akinek munkássága a szervezet 
testi és lelki működésének zavarai körlll végez 
értékes tudományos kutatáBt. 

őszinte örömmel tölt el DR. Ábrahám 
Ambrus sikerének ez a hire. Nemcsak azért, 
mert csiki székely voltán keresztül neküok is 
jut valami az elismerésből, de mert ez a meg-
becsülés a maradandó értékű, az emberi hala-
dás javát szolgáló tudományos munka által 
történik. Lapunk, amelynek hasábjain olyan 
Bokszor vetülnek ki lelkéből a fajához  ragasz-
kodó gyönyörűen szárnyaló gondolatok — kü-
lönösen szeretettel és büszkeséggel emlékezik 
meg Dr. Ábrahám Ambrus öröméröl. Mind-
nyájunk öröme ez a jó hir. Éj sok lelkesedés-
sel tölt el, hogy végig közvetíthetjük a mi 
Csikországunkon, amelynek hegyeit, völgyeit, 
súgó patakjait Nálánál senki jobban nem szereti. 

C S I K I L A P O K 

Vaida-Voevod  Sándor  kisebbségi  miniszter 
lett.  A nemietl egység kormánya Vaida-Valvod Sindork 
bízta mfg  a kisebbségi Bjyek l»gfőbb  ellenőrzésivel éa 
intezéBóvol. Valda kótaegtelen ismerője a kérdésnek. 
Tapasztalt, komo y politikai eulya reményleni engedi, 
hogy kezében a kisebbségi kérdés igazságos ntra, a 
leikek békéjének kerékvágásába kerül. Vaida mögött 
olyan mult van, amely az álmok ideálizmoBától kezdve 
megjárta a falc  .ősség legmagasabb határalt. Bs ez a 
mult bizonyára m?g'udjs találni az igazságnak azt a 
szellemét, amelyben a kérdést az együttéléB javára 
rendezni lehet. 

A kö'tségvetér.  Ae egyes nsinlrzter UTtofcnak 
március hí 15 g keţziiik e>. e kPU*égvstógBike». Az 
4)taléno3 kSitaa^vft^t  s p^nzlsjymlrî siwlum ẑu'.án 
dolgosa ki é" aan*fc  vég^z >gjt as Ősiség? elnöklet» 
ia-llett öaaaa'ü.fi  mirii-fKtertanáct  állapítja meg, 

A kormány  falu  munkája.  A román lormásy 
nagyszabású munka programot dolgozott ki a fain  ér-
dekelnek megvédése ciljábél. Kliönöaen n«e? gondot 
forditanak  a 'táraadalml betegseuek lakikdífiire.  vala-
mint a falusi  lakósság táplálék feljavltássnak,  a masó 
gazdaság fejlesztésének  emalfe r̂e. 

A epaorol kőzéSrsaságiak  elsüly  esztették 
Franco  legnagyobb  cAtah»joj»t.  A műit h^rn a 
P i'oa-fok  oíú  t nagv tanperl csata zsjiott le a köater 
SKiiágt t píByniok CB Franco fiíitija  között. As iiiLözat-
bea torp'dó rre és -.'iiíüiy'dt a „BiieurBí." ekvü csata 
osjó, a felkelők  icoagyohb h. rebgys-ge. — Amint 
több o'da.ről ií megnrösl.l s tUágSK)'-*, Siovjeforoíz-
orBzág e'hatúizta, Lo^y nagy monnyi tyü h-dUny; go; 
;ii d a veroa Spanyolország tii^oga-.á'árf.  Ezu án 150 
repttíőgépet, 200 ágyút és bstesstr gépfegyvert  utaltak 
Ui a különböző orosz fegyverraktárak  hí), amelyeket 
már el ia szállítottak a spanyol kormány csapatok 
réezcre. 

A német haderő bevonult  Ausztriába.  Március 
hó 11-én éjjel a n ruet had-ró meg*ozdte bevonulását 
Ausztriába. A ném t̂ haderő Síherdiegnel—Panbauná: 
işpte át az osztrák határt s az;t« foiylk  a birodalmi 
Ci pitoit bevoíU ása. A bevoiiu ás e lea Aoj(;ii éa 
Franciaország követei u-jáu eréíyes tiitakozáaat jelen-
tette be. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A háztartásoknak  hamisítatlan,  tiszta mézzel való 

egyszerű  ós állandó  ellátása. 
bos'-EU míir mlndtnil áisal amúgy 

is ipme'í magyarázatokat füsuünk  nzaa általános cisg 
bogy ma nemcsak a városi, henem a 

falui  i hnzteriA ôknak egUk le&foGtosanb,  iegígérzse 
gesebb, szinte liéPttaMsttrirben bzúkaegleto a mea. 

Ssjnoe, hogy a ingnek rtcd acres fogyasztása 
nem érte n)"g <1 aat a tartókat, ami n plink normális 
éíeftasdardja  mellett nemcsak kívánatos, hanem elen-
gedhetetlenül Bíütség:;e ls volna. 

Ha ennek okát vizsgáljuk, a gátló kö.ülmSnyek, 
gagdsaági életünk Bzervezetlenaégeban keresendőit es 
találhatók meg. 

A mai magsa mézárak mailéit, népünk nlnca 
abban % heiyz 'tben, bo;í? mázjattkségletát pénzért vá-
sárolja meg, viszont mindenki nem lehat msá tsz , hogy 
szUba»g!eiét m»gs áliitaa elé. 

A méhtonyéBztés különben is olyan ági a gaz-
daságnak, aisoiyiV, a vele járó sok pepecselésre *liandó 
elfoglaltságra  Ib felügyeletre  va-ó tekintettel ^ppan a 
legcagyobb munksidőoc.i, ilcj!bfn  nem igen flaiiódlfe 
ki, m°rt a gardát elvonja rendi-» mindennapi munkájától. 

Mi volna bát a teendő? Hogyan volna Uheiseges, 
bogy külön famdaág  és költseges kisériotezés nélkül 
is, minden háztxrUs közvetlenül láthassa et magat a 
eaükaéges. tlszip, hsmiaiiatlan, egóazaé̂ es mézael, ugy, 
hogy ni legyen a piacra uíalva? 

Kit a feladatot  esázdúLozik a .C îk* Qjsdasági 
Scövet̂ czet mogo d ir_i, egy Bzö?etkeaetl méhéazet fei-
álliUsával. 

Az olgo&dolás a kdvetkuüő : 
A Bzövetkeauti thgok asUkaéglátük éa tehnt̂ efcUk 

arányában sscn^o.'k 1«; méhcsaládokét, feUaőiogeti 
mennyi i é jbo i . Ea n bsBZ°raés törtan^etii közvetienü', 
a tagok aU&i <*B tört^abetik ugy, hogy a cjaiádokHi 
m<4g-i b 8i:)V' UnE.t szerzi be a ii.gük hjlyeu. Ez 
u'.óbbi t-íatben a b E£erz«ai árat megterítik a szövei-
k^zetnek, akiknek pedig már v»n pár mebc-jaládja, 

a ra''ir maglévőn»! sáraulaak. 
i r igy osaa"toboreoit, előreláthatólag 100—200 

ceslád dZKküaertt ke>!<iiáei-re u Szövetkezet ssakkepaoiţ, 
felelős  tuoaéezt alKalionz, aki vagy bUonyoa szazaié-
kor, vagy készpénz dotációt élvez, esetleg a kettői 
kombinálva. 

Az alkalmazott sziN-d ideĵ bac egvs 'gea kaptá-
rokat Lészit, EB tgéra m^eazet n^yaégeshéae céljanói. 

A termelt és a Szövetkezcteu keresztül nagy 
részt detallban úrtékreitett m ẑ arából levonásba hoza-
tlk elEŐaorbin a kezelési köitseg. A többi méz a tagok 
között, családok arányában, termeszeiben fog  felosztatni. 

Atinek tübb jutaléka leBz, miut amennyire ház-
tartásán ük Baüíaége vt>n, fölöslege  a Szövetkezet által 
készpénzben váltatik meg napi áron. 

Kezdetben a méhcsalád-táraaeág Llĉ lt vegyes 
leBz, mert a méhöszetben mindenféle  rendszerű kap-
tárok, sót kasok ls Ieaanek. de lassan áttérünk a leg-
jobban beváló egyBéĝ B kaptárrendaaerre. 

A Szövetkezet ez utóhbi megmozdu'ása már erő-
ben felkeltette  a köaónaég érdeklódéeet úgyannyira 
bogy már felhívásunk  kibocsátáBa élőit la sokan be-
jelentették társulásukat. 

, á méhgaadálkodéz fenti  formában,  hogy mindenki 
áital igmerl módot emlltiünfr,  ugy történik majd, m'.ot 
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a juht*ny4;zi46nM, »e-ftl a feüiönbaégge!, bosy itt 
juhtej-turó helyett a tagok m/n*t kapnak; kü ünbség 
leaz m ĝ s« ls, bo<cy n*m Loll külön kezelési dijat 
ttwtnl, mint ahoeŷ n a juhgsrdáltodAínál n l^aló  és 
pánztorbéreket kBlon kell megtéríteni, továbbá pe. bogy 
a betársulás után aa örazes méhcsaládok a tagok bnnöa 
tulajdonába mernek ét » igy uyy a szaporodás, mint 
az eBetlegos károk is arányosan oszlanak meg. 

Amint az egyeégea rpndsserU kaptárok eltéaiiil-
nek, az összár csa'édok á t é píttetnek ezekbe a a 
t»g.ík az eredeti régi kaptárokat visszakapják. 

A „C<lk* O >rdiflSgl  Szövetkezet ezqn ujabb osz-
tályának beveptésAcM esry fontos  lópás történik a n̂ pi 
ţaid.v'kodda t'-rvaaerli hesrervezíBi terén, arai uj'bb 
p iidái iesz hi"ftt'*a  nyojtani, a C*i» hoz hssrn'ó viseo-
nyok melói t távo-a»<bi n̂ pkÖBÍaB g^kn t̂. is. 

M -rcurea C/uc, 1938 évi március bó 4-ín. 
—6 —D. 

Felhívás  a közönséghez.' 
A .Ciik"  Qaídasifri  Siővntkezot  folyó  év 

tavaszán beszervezi a méhészeti osztályát.  Ennek 
tagja lehet  a Szövetkezet  minden  tagja, aki egv 
vagy több méhcsaláddal  társul,  a közös mébgur-
dasághoz.  Részletes  felvilágosítást  nvujt a Szövet-
ke?et  veze:ö*ége, ahol a betirml.^sre  is jelentkezni 
kell.  (Str.  Briliar>u No.  14, Szövetkezeti  székház). 

Szeretettel  várjuk  a jelentkezőket. 
„Ősik'  Gazdasági  Szövetkezet. 

Országos MezőpzAasáni Kiállítás és 
TesyészállaM BoűapesteD. 

Az Országos Mevögazdasági  Kiállítás 
látogatóinak  elszállásolása. 

A mArc'ui 23—28-án rendnzjndó negyvenhetedik 
országos M?r6gsfd-  FiAf;l  KlélliiíiB re TenyéBzáilatvásér 
látogatóink o í̂̂ i'áiolÁ^Hí * ki4Uit4i rendező biao't-0A^anak feíítí-rsséra  PK v̂bi>n Bud-pest Saikf-p-
fő  áros ld 'genfr.rxalnl  HísíuId vállalta magára. Ai 
olaaállá'oláa elBÓaorbaü a budspeBíi EaáHodákban *a 
penz'ófeban  történik, ahol minden':! igé»vinek meg-
felelő árbi*n Sr-pb̂ t vállán éa «HMást. V.déki tanul-
mányi é« gRed..csoportok o'Cíó csoportos «Iszálíniolá-
sáról haacn'óképp'-n ne fel»  ő goodonkodás történik 
Ajánlatos, bogy a biáHUás látcgatói szállás Igényüket 
m*r jó előre hpĵ lsaia^k Bud-pa^í Síékeafővároj  Ide-
genforgalmi  Hivatalánál (Budapest. V., D^ák Farsuc-
ucei 2 telrtfoiHBíin  interorbán 18—12—13), amely 
eiíeke: po tsfordu  tával elintóíi ói választ ad. 

A M'zvhr Kiíindsrlóbat és Vi.iBzsvíndorlókat 
Védó Irodán ok a keleti pályaudvar melletti otthonában 
(Budapest, VIII, Fiúnál ul 4), ugyancsak kaphatnak 
csoportok HS egy eaek is éjjeli elojsálliBoláat. A a Irodá-
nak aa érkezési iegolábt* öt mippal megelőzően kelt 
jelezni. 

A kiáliiíáí alkalmából «nged -lŷ zett 50 szándé-
kos u aaáfíi  kúdMita-ayra jogosító igazolványok 1.30 P 
postabélyeg bakii dése ellnnébpn a kiállítás rendező 
blzotts »gáná; (Budtpr-st, IX, KSztelsk-ucc» 8) kapha-
tók. A szomuAdoB áilamoibaa biztosított utazáal keJ-
vezmn.iysk iţţdaşh^vâtuî-sra jogositó igazolványok a 
vásár külföldi  megblzotíainál ls beszerezhetők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A t a l á l m á n y . 

A találmány rendszerint valami okos dolog.Egyet-
len kivételtől e tekiitve emberi koponyákban bzüish 
meg. áeutáo tömegcikk I9» belőle. Áldásává, vagy 
mérgévé válik a haladásnak. — L; leh°t se"get:'i. 
Enisi 'rias miaden fij  ája a jót akarás méhében fogam-
zik. Elindulása pillanatában minden t^lilmány maga 
angyali tisztaság. Ciak késóbb az ember kezében válik 
torEsaU'öttí. — Ott van mondjuk n rjplilé3. Aho^y^ 
kioée 'ijy mied^n ;..ényelemmei berendezett lé t̂ pzáilod̂ . 
Miga aa embfiri  sgy rsmeke — Ahogyan feísaáliaí-M 
k̂ sê n áll egy 3 tnotoro', g^ppuakáktal. kisebb kali-
berű ágvu'tal fia  több m termazaás boi:bákk»l diau-
;ett lavegő cíod-». Jobb ns la biszéljíak róla. — Vs? ' 
vojry .k a rádiót. Es a hulllmfogdo-ia  éter fej  d '̂era, 
légköri zavarokat caar.ogó drót labirint micsoda ezédü 
íetez igíreie a uchnuának. — Nem kell hozzá ca*-: 
két jó Hzomaaéd nyitóit ablaknál Bzórakosó, a hoaszu 
éa rövid hullámokat fri's  l»vegfi  körítéssel fogyaszt'.) 
étvágya, vagy »z app^rtiu-on csukló gvaknrlatoknt 
vngíö sport Batcvi'dr1 ye. Mondom, hegy ezőrnyübb meţ-
próbá tat«s l RZ i-eőlií, rcint a l6vérn»rok tankká aíj»-
aodott éa gţiltrolâi szolitáiatába szegődött bármllye i 
?»pj4tétöményéből. — V«gy folytassuk  a telefonoa. 
Hová fejlődött  az pgész tekfonla  egy jól szabóit tele-
fonos  kiBV-szoay du;attyu^f  seTő mUvész* táb<?n M íyen 
rnelód'áVat tnd az kicsalni az Idegrendszeredből. A 
4Z0mBZ'dodoBh a zongora vívmányán való napi cyoc 
órát Bkálázó cBoda gyermeke elbújhat mellette. —D 3 
folytathatnánk  tovább rzt a sorozatot. Egyre Inkább 
meggyőzőbbé világosodik benne az a tetei, bogy a 
ixveudu'asasgu Idők embere boldogabb vo t a post» 
kocil kiegyensúlyozott döcögéséuek idejében. A talál-
mányok villámtempója nem vitte egyálta'án közelebb a 
megnyugvás, a békés élet céljához. Nem BZÜkBégea 
bővebben érvelni. 0:t van a világ, meg kell nóanl ml 
lett balőla. — P^dlg már aa első feltaláló  is a világot 
blaonyára nemis saándékokkal eroaatette göröngyös 
útjára De hát azomoru, minden találmánynak ez a vége. 
— Bemmivé válik, eltorzul aa ember kesében. 

— Házaaság. Dr. Barbovlci Józaef  és Popper 
Brssl folyó  évi március hó 18-áa háaasságot Utóttok 
Míicurea Cluc (CalkszercdibaD). 

Március  15. 
1848 mároiua bó 15-én érkezett  el a magyar 

nemzethez a szabidéig,  testvériség,  egyenlőség 
jelszavának  francia  földről  elindult  vihara. A rem-
zet talpra  állott,  bogy lerázza magáról  a Habsburg 
uralom önkényét.  PetőB  gyújtó szaréra  a magpar 
nemzet belefogott  abba a dicfőséges  harcába, 
amelyet  a 48 •as események címén  ismer a törté 
nelem. Jól  tudjuk,  hogy hová vezetatt  ez r nem?eíi 
küzdelem.  Elbukott,  az orosz segítséggel  felgöti-
győlidött  és kiszolgáltatta  a nemzetet a legsöté-
tebb bosszú önkényének.  A stabbdfég  küzdelmek 
minden  nép életének  felemelő  büszkeségei.  A tör-
ténelmi távlat  még inkább megszépíti  azokat,  el-
békiti  a viharzó eseményeket  és m*gm*rad  belőle 
a mi örök  emberi: a csodólat  és tis-'telet  érzése « 
szabadság  gondolatának  bősei  iránt. Ezeket  minden 
nemzet dédelgető  szeretete  beírja  történelmének 
arany lapjaira A késő  utódok  kötelessége  pedig 
az, bogy forgassák  szeretettel,  megbecsüléssel  eze 
ket  a lapokat 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
. Hegjelent  az állampolgársági  törvény végre-

hajtási utasítása.  A Mon. Oficial  március 9-ikl saamá 
ban megjelent aa állampolgársági rendelettörvény végre-
bajtáal utasítása. A végrehajtási utasítás zsidóknak 
tekinti mlndaaokat, akik 1918 december 1 én Uraellta v o U a t . mégha utólagosan más valiéara ia 
térlek U. —Aaok a asidó polgárok, akiket aa állam-
P»}**™**! ™lzlóra kiírtak, a listák klfüggosztéaétől 
számított 60 napoa belül kötelesek Igaaolé okmányai-
S Î l^lróaághoi benvujtanl, amelynek körié-

történt. E« na 60 nap, városunkban feb 
rair^M tői aaámlt, amikor Uaaasmltrs kifüggesztették 



11. mta. C S I K I L A P O K 8-lk óllal. 
— Mároiua 10 én bevonatnak aa njonook. 

M4rc!m 10 án megkesdődött aa uJoncoV bavonuláaa 
A katonai elékópaés szellemének dicséretére legyen 
mondva, a bevonulások a legpéldáaabb resdben foly-
tak le. Öröm volt nézői aat a fegyelmet  és rendet 
ahogyan aa Ifjúság  bevonulás* történ*. R;y«s oiőképző 
a!aVulatok menetosalopban hostak be a katonasorba 
kerülő fiatalságot  és átadták a csapattestekliez Irányító 
tátonal ha'éságnak. Végre megasünt as a? orditozáí, 
bevonuló legénykedés és elmaradhatatlan részegeske-
dő, amely eddig annyiszor megbotránkoztatta a várost. 

— Orvod hir, Dr. Bwkovics Jtasef  orroi, folyó 
hó 13-tól három heti saabadságra utasott éB r and elé 
gélt aprl'is hó 4 éc újból megkezdi. 

— Begistru Speolal pentru oomerolanţi de lemne 
laj miau) a Viki -nyomdábau kapható. 

— Leegett a aaentkiralyl malom. A AI irton & Co. 
talajdonát képezi SSaoralenl—oslkszentkirályl malomban a 
n,ult vaaárnapra virradóra tQz ütött ki, mely a malom teljes 
berendezésé» és as épületet tökéletesen elhamvasztotta. A kár 
több, mist egymillió lej. A malom ezzel szemben oeak fél-
millió lejre van biztosítva a Fonelera Agriooia biztosító tár-
saságnál. A társasig már megkezdte az egész kár utánbeos-
lusét Minden esetben figyelemmel  várj na, hogy a biztosító 
társasági k miképpen viselkednek a felekkel  szemben a kár-
uiegtéritések esetében i s melyik hogyan teljesíti kötelességét, 
a b.jba jutott emberekkel szemben. JOvó számunkoan Bizo-
nyára már abban a helyaetben leszünk, hogy közölhetjük a 
l'.-noiera álláspontját ezzel a tűzesettel kapcsolatosan. 

— Bioskásaa. Balogh Sándor éa Lakatos József  B&r-
zava (borzsoval) lakósok egy átmulatott éjszaka után, része-
den hazafelé  menve, összevesztek. Az alkoholtól felvidított 
pajtások veszekedése dulakodássá fajult,  melynek során La-
katos Baloghot megbioskázta 

— Aa udvoiló miatt. Kováoa Iatvánné Cftiţa  (oslk-
karczlalvl) lakós leánya kíséretében behatolt szomszédja, Zá-
goui István lakásába ea annak Aranka nevű leányát aiapoaan 
lieiyben hagyta. A két harolaa f  héinép Így bosszulta meg 
magát, mert állítólag a szomszéd lány elosábitotta a Kováos 
lány udvailoját Magánlaksértésért eljárás Indult ellenük. 

— Meghívó. A Mercnrea-Ciuc (csíkszeredai) 
Kereskedői Kor ovi rendes Közgyűléséi 1V88 evi mar-
Cius ho 26-an (sikortelenBég esetén áprius ho 3 an) 
dsiuian 5 trai kezdettel tartja meg a Kor heiylBege-
Dtn a következő tárgysorozattal: 1. Kinoki megnyitó. 
2. Titkári jelentós. 3. Szamviasgáló bizottság jelentene. 
4. Altaianos tUziujitas. 5. Indítványok. Aa emúkaeg. 

— Halaloaaaok. Davik Elek nyűg. bírósági iroda-
ueat 69 eves korában, folyó  évi március ho 6-an meg-
bán varosunkban. Temotese 8 an volt igen nagy róna-
vét mellett 

— Ambrus Imre volt cipéaameater, a Hitelssövet-
keielnek 20 evlg könyvelője, egyhazának 60 evig nü-
B6gea alkalmazottja, 73 eves korában, fo.yó  ovi már-
ciuj hó 8-án elhunyt Sancralenl (CaikBííntklrályon). 
Emuayia» neje szül. Simon Martna, 10 gyermeke, 9 
unokája es nagyszámú rokoasaga gyászolja. 

— Apponji Karoly helybeli szuosmester, 78 óvea 
korában, folyó  évi március hó 10-en meghalt. J j em-
b«r voit. Becsületes, szorgalmas elete mintaképe min-
den idők Iparosának. Bsive utolsó dobbanasaig a mun-
kát tartotta elete lényegének. Ideális lelke meg a alr 
feií)  hajié öregaég napjaiban la telve volt ennek a 
munkának ritmnaavat. A céhbeli idők boldog egyen-
tuyat Boba nem veaaitetto eL Benne a dal éa munka-
kedv együtt maradt akkor is, amikor aa időkből ki-
veetíitt a munka céhea becsülete éa jólétét nyújt o 
bicoasága. Egyenesen megnaté, ahogyan uio.so parcetg 
ragaszkodott a muskának a dasos tanaimáno*-, auogyan 
cem tudott klbékiLni még az öregségnek kijáró pihenés 
oyugaimának gondolatával aem. Csak a halál india 
kivenni keaebői a munka aaersaamo:, amelyet egy 
hosstu életen keresztül annyi btcaüietUl forgatott  nagy 
cia.adjáért éa ameiy a társadaiomban is méltó tiszte-
lttel biztosított szamára. Temetése március 12 én voit 
varosunk és vldeke társadalmának nagy resavetelével. 

— Gyomorfájás,  szekrekedes, rossa emésztés, 
liu'uvódás, saedbies, hányinger, vérnyomás, epe es a 
cs.esaiorna rendelleneBHegelnoi, teljes gyogyuiaat nyújt 
t> Dr, Foidos-fele  SOLVO pirula. — 1 doooa 20 lai, 
miodea gyógyszertárban. 10-10 

— SOCIETATEA DE VANAT0.4BE DIN MER JÜHEA-1 ÍL'C va ţinea adunarea generala in ziua de 19 Martie a. o. 
iac In oazul ca adunare. nu va fi  In numflr,  ea se va ţinea 
lu z aa 26 Martie a. c. cu ort oe număr de membri prezenţi, 
ia oi a 4 p. m. !n looalul (Jerouloi Comerolanţlor, ou u-mft-
ţaarea oraine de zi: 1. Detehiderea adunArll prln Preşedinţe. 
2. Riportul secretarului. 3. Baportul Comlietulul de Uontrol. 
4. Intoomlrea bugetului pe anul 1938. 5. Alegerea unui membrn 
io Consiliul de administraţie. 6. Desbaterea apelului înaintat 
de dl membru Dr. Lrőaa Petru, referitor  la v&nfttoarea 
CQ c&;m. 7. Propuneri (Ele se vor Înainta In aerla Dlrecţluael, 
i-n 3 zile Înainte de adunare). 

— A merourea-Ciuoi vadáss tá r saság folyó  évi máro. 
iáén hitározatképtelenség eaetén mároins 26-án d . i 4 órakor 
tartja evi lendes közgyűlését a „Kereskedői Kör" helyiségé-
i n , a kovetktzó tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit-
tarl jelentés. 2. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4 Az 1938. 
evi Költségvetés megállapítása. 5 Egy igazgatósági tag meg-
választása. 6. Dr. £.rőea Péter tag felebbezeaének  tárgyalása 
a katyával való vadászatra vonatkozólag. 7. Indítványok. 
Ifczuk  3 nappal a gyűlés elitt Írásban beadandók as igazga-
lósághoz. 

— Vlráglopáaaal vádolta. Ambrus Imre Lunoa-de-ans 
l^yiinesfolsdloai)  gazda nyilvánosán azzal támadta kl Görbe 
1-onat, hogy kertjeoól virágokat lopott. A bíróság eldti nem 
tauta uUu éiUtéaait s egy hónapi elzárásra és 2000 lej 
pénzbírságra Ítélték. 

— Elitéit Tarekedók. Székely Károly, Székely Dezső 
«9 tinzás Antal < loeu—osiosól lakósok mult év júliusiban egy 
tjszaka behatoltak haragosuk, Kelemen Fülöp házába és annak 
'eleségét összeverték. A tárgyaláson tagadták a tett elköve-
ceaet de a tanuk ellenük vallottak. Székely Dezsdt 9, Busás 
Antalt 6 Székely Károlyt 3 hónapi elzáráua Ítélték. 

— Dj orvosnő városunkban. Dr. Ssász-Lujetohl Alezand-
Iina, a Varad—derűt koiház volt orvosnője, rendelőjét a 
^telan-cel-Mare (Mlkól-ueea 2Z  számú ház emeletén megnyitotta 
rtendel délután 5—7-ig. 

— Kossonoinyilvánltaa. Mindazoknak, kik fe-
lojtnetetlen férjem,  Karda Qeza. illetve édesapánk 
«iveastase alkalmábél réssvétükkel felkerestek,  vagy a 
tünetesen rézst vettek, ezúton mondunk háláa kössönetet 
Lasci ds-zui, 1988 évi márclm 1. A gyászoló család. 

— Fosztogatta a vasúti koosttat. a Ghlmesf&get 
(gyimesbakkl) állomáson a vasúti közegek egy oukorrsl meg-
rakott koestt feltörve  találtak. A vagon leplombált ajtaja (el-
volt szakítva s abból 6 zsák oukor hiányzott. A nyomozás 
rövidesen kiderítette, Hogy a vasatl koosl tolvaja Eftlmiu 
Constantin brustnlroasal (Baoan megye) UletdségQ vas ti 
fékező,  akit letartóztattak és átaúták az Ogyészségnek, amely 
vizsgálatot Indított a fékező  bűntársainak kézrekeritésére. 

— As eloraot*: dlssnó miatt. Fodor István 35 éves, 
Virág Károly 46 éves és Fodor János 41 éves Uluos&nghRorgha 
(esikszfn'györgyi)  lakóiok 1936 december 9-én kioailt.&k az 
erdőbe Kjráosony Fereno gazda jól hízott kooáját b ait ott 
lelőtték. Bjazaka aztán hazavitték a lelőtt disznót, azt meg-
perzselve, megtisztítva, egymáa között felosztották.  A bíróság 
a leleményes disznóvailászokat egyenként 2—2 évi elzárásra, 
5—5 ezer lej pénzbírságra éa 3—3 évi jogvesztésbe itélte. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazoknak a rokonainknak 
és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen  férjem,  illetve drága jó 
édesapánk halála alkalmával nagy bánatnnkat részvétükkel eny 
httent Igyekeztek, hálás köszönetet mondunk. 

Ozv. Dávid Elekrié és gyermekei. 

— A lefoglalt  tárgyak eltüntetése miatt. Kósa Pitar 
Tomeştl-i (oslkazenttamásl) lakóanil mult iv augusztus 16-án 
árverést tUztek kl logerős bírói ítélet alapján, mintán előző-
leg foglalást  ls esiközöltek nála. Az árverés napján a lefoglalt 
tárgyakat sehol sam találták a ezért eljárást indítottak ellene, 
melynek Borán a bíróság 6 hónapi elaáráara éa 2000 le) pénz-
büntetésre Ítélte. 

— Bigamia miatt reljelentették. Salamon Erzaébet 
Paulecl (oslkpálfalvl)  menyeoake feljelentést  tett az Ogyész-
i^gen Eder György bukaresti lakós ellen, aki pár héttel ez-
elAtt feleségül  vette. Utólag kiderült agyán ls, hogy Eder még 
1931-ben házasságot kötött Törzsök Bebeka Crasna-severlnl 
lánnyal, akitől nlnos törvényesen elválva. Eljárás lndnlt a 
házatságszédelgő férfi  ellen. 

— Jutalom. Csead Imre topbţa-oiuoi (osíktaploczal) 
lakós mult szombaton a Topllţa-Cluo—IL-Cluo-l erdőhlvatallg 
vezető uton elejtett egy barna bőrtárcát: amelyben nevére 
szóló nyngták, okiratok és marhalevelek (olnknsok) vannak. 
Kéri a beosületes megtalálót, szíveskedjen a tárcát az Iratok-
kal a Vákár-nyomdában átadni, a miért 500 lej jutalmat a 
tároa el'enében ott kifizetnek. 

GYERGYÓI ÉLET. 
A gheorgheni-i (gyergyószentmiklósi) 
gazdák megfelebbezték  az eddigi forgó 

rendszer megszüntetését. 
Bors Ciuc (Caik) megyei gpidaaági felügyolő  folyó 

hó 5 én meghivasra kiszállott Gyergyóssentmifclósrs, 
hogy az itt évszázadok óta f«nnáiló  éB jól bevált forgó 
rendssert ssüatsssa mig. TíkintstM, hogy az ezan 
alkalommal hozott megszüütitő hatărez t̂ a gazda zö-
zönség legnagyobb réssáre sérelmes, ezórt azt a törvé-
nyes határidőn belül megfelebb  >zté̂  aa alábbi Indokok 
alapján: 

1. As 1937. III. 22 én a Mon. Of.  67. aaámában 
megjeleni uj M*aőgazdaaági Tőrvény és az ogyneaen év 
október 12 én ugyancsak a HlvataloB L*p 236 Bsámá-
ban megjelent végrehajtási utasliás 9. szakasza világo-
san kimondja, hogy tagodtanl éa a 16. szalasz értel-
mében vetésforgó  megváltoztatás csak abban az eset-
ben lehetaeges, ha az egyénenkánt 10 hektárnál kisebb 
egy birtoktestben nem tagosito't birtokkal rendelkező 
birtokosok 66°/t-a, akik az ezen onztáiyba tartozó bir-
tokok összkiierjedtjsének legalább 51°/«-ban birtakosú 
beleegyeséüüket adják, vagy ha egy ^üaség vagy tanya 
föídmiveiőin̂ k  66°/,-a beleegyezik abba, bogy az egjsz 
község részere egy mttveleal terv készíttessék nagy 
darabokban elosztott vetésforgó  érdekében, ez a terv 
kötelesé aa illető egésa kÖBBégre vagy tanácsra. 

Azonban Itt eaen megkérdezés, ami nagy gyűlés 
keretében kellett volna m?gtör!ér-jen, nem történt meg, 
mert as érdekelt feleket  még meg sem kérdezték, bogy 
egyáltaiában akarjü-e, vagy Bem, hanem 9 embert 
oenivtak, akiknek egyBserüen bejelentették, hogy a 
régi rendszer meg van Bzttotetve. 

Tehát a fentiek  aaerínt a m?gazttntető határozat 
önmagát érvényteleníti, m«rt an pgéBZ ügy elintézése 
a torvenynek fentemlitett  szakaizs erceimében semmis. 

As uj Mezőgazdasági Törvény megkívánja a rálio-
nálisabb gazdálkodást a minél több termelést. Nskttnk 
gszdaknak ls aa a osljs, mert sa'át erdekhk ls est 
kivánja. ázonban ppeclailsan e gyergyói birtok elren-
deződ )B olyan, hogy váltogazdaikodás nélkül ezeken a 
részeken nem tudnak meglenni. 

A birtokok ncgy része hegyi: kaazálók, szántók, 
amelyeket máskép nem tudaak megtragyáataíni, mint 
juhnyájak kihajlásával, kosarsztatva. Azart hBtár meg-
teremtése ezt a lehetőséget megvonja, ami a birtokos 
teljes klBOvanyodását, elmohásodásái vonja maga után, 
aminek követkeatében a birtokok teljesen tönkremencek, 
müveietlenekké válnak. Dj maga ntán vonja népünk 
iessegónyedését és eaael követkeseskeppen az allam 
károsodását la. 

Eteket a kaszálókat és Bzántókat, ami az ÖBSzbir-
tokoknak évenkint Ve át teszi kl, csak ugy lehat kar-
ban tartani, ha váltakozó rendszerbon minden második 
évben részletekben trágyázzák, kossraztatássai, mert 
má-'kep még lageiőnek sem alitalmasok. Különben la 
2—3 egyéni eidc»l.eidrt nem lehet eti nsm szabad sssrek-
uek a leitxls'.uociajat tenni tönkre. 

A váltakosó rendszerbe tartozó BBántó birtokoknak 
is éppen a trágyázás szükséglete miatt keil ebben a 
rendszerben maradniok. 

2. A lakosságnak egyik főfoglalkozása  a juhteuy i?z-
lés, amelynek felkaioiasa  szintén az államnak egyik fó 
eóikltüzése. Ez a juhtenyésztés van alapjában megtá-
madva az uj helyzet véglegesítése eseten, mert gaz-
dáinknak nam áll elegendő legelő rendaikezésér̂ , hô y 
a tulajdonát képező 5—6000 drb. juhot elhelyezhesse 
annál 1b inkább, mert a szarvasmarhák részére is kell 
legelőt fenntartani. 

Az erdőlgazgatóság á>tal beültetett területekre 
hiába kérnek legeltetési engedélyt, nem adiak. Más 
elegendő legelőnek való hsly pedig nloca. A „B- rdocs* 
és „Muacai" havasok kényszerbénetben vaiinak kiadva 
a bekáslaknak, minthogy Békás közsrg^n tul terűinek 
el. A város által hirdetett Talár havasi legelő olyan 
drága, hogy a legeltetés itt valósággal fényüeéi,  dj 
et.ői függetlenül  is kevés, mintegy 100 drb. szarvas-
marhanál több nem ól meg rajta. 

A CBanódl ültetvényesen elférne  két nyáj, a cohár-
din 1, a nyárádin ketté és a Forenczy patakán 1, ami-
hez hozzávéve a meglévő legelőket, igy a juhtenyész-
tést fenn  lehetne tartani eseken a területeken, ha az 
erdőigasgatóság megadná a legeltetési engedélyt. Ds 
tekintve, hogy erről a réasről engedély megszerzéare 
még kilátás Bem lehet, Így ebből aa okból is megsaün-
tothetetlen a forgó  rendsaer, mert a rendea havasok-
ban nem férő  juhnyájakat eaeken a nyomásos helye-
ken kell jártatni. 

Tekintve aa ogynyéleadoa nyomásos területet, 
amelyben utévégtU a nagybirtokosoknak la mag van a 

haszna, mart ugyanakkor az ő földjüket  Is trágyástas-
sák B több a hasznuk ezzel a rendszerrel, mint a nyo-
másos rend megszüntetésével. Ha padig csak azért 
akarják a megszüntetést, hogy a nincstelenek ne tud-
janak legeltetni, akkor kerít tessék be a birtokaikat s 
Így a maguk részéről megszüntették a vagyontalanok 
tolakodasát s a nyomásos rendszert. De ugyanakkor 
sem nekik sem másnak nem áíi Jogában ugy ne össz-
lakosságot, valamint ez államot a törvénynek félrema-
gyarazásával, vagy psdig teljesen figyelmen  kivül ha-
gyásával megkárosítani. 

Tehát a fentirtak  vll*gosan bizonyítják, hogy itt 
kifejezetten  Gyergyóaaentmlkléaon nemcaak a lakóaság, 
de az állam érdeke la a régi rendszer fenntartását 
kívánja meg. 

Máakülönben is, akik eat a rendssert felállították, 
belátták annak szükségességét, egyébként nsm létesí-
tettek volna annál is Inkább, mert as teljesen hlbetatien, 
hogy lennének emberek, akik minden áron egy évi 
haszonvétel a.án két évben akarnának adózni. 

Az ezen a részen levő rendszer ezükuége mellett 
blzonylí meg az ls, hogy az ÖBszeB művelhető földek 
egyoyolcada eBlk évenkint nyomásos rendss^rbe, a többi 
bent van a rendes vetés mezőbe, mint olyan, amelyik 
az uj törvény szellemének ls megfelel.  Ezért az érde-
kelt gazdaközönség kéri a gazdasági vezórfelügyelősé-
get, hogy a forgorendszer  megssttntetéséről hozott hatá-
rozatot semmisítse meg, mint a helyi vlB?ocyoknak 
nem megfelelőt  és egy általános nylit Baavazást ren-
deljen el, ahol az érdekelt gazdák megtehetik nyilat-
kozatukat jövőjükre vonatkozólag, annál is inkább, mert 
a törvény 1B ezt irja eíő. (—aay.) 

H Í R E K . 
— A magyar konaulátus saünete. A cluji 

(kolozsvári) Magyar Királyi Konaulátus a március 16-iki 
magyar nrmsotl ünnep napján nem tart hivatalos órát. 

— Bosszul gazdálkodtak a kősség pónsável. Nagyon 
kényes dolog a közvagyon kezeléae. Soha aem tud az ember 
elég becsületes lenni ahoz, hogy a rossa lelkek meg ne gya-
núsítsák, Hát még aztán, ha e gyanutltás nem Is alapnélkOli. 
Sajnos, a mai világban legtöbbször ugy van, hogy nem zörög 
a haraszt, ha a szél nem íujja. L&zarea (Szárhegy) községben 
ls vizsgálat Indult a volt községi tanáos bírója, 0 áh Antal 
és 3 tanácsosa, Beoze Sándor. Lőrlnoz Károly és Kozma Gás-
pár ellen, A vád az volt, hogy a bíró a tanáososokkal karöltve 
elszámolta a község terhére egy vagon szénának az árát, de 
nem vett szénát, hanem a pénzt elosztotta a tanáososokkal. 
A tárgyaláson a vádlottak tagadták a terhükre irt bilnose-
lekményt, de a bíróság a tanuk kihallgatása és a pénztárnapló 
megvizsgálása után. melyben 10 ezer kg. Bzéna elszámolása 
szerepel, bebizonyítottunk vette a vádat a a vádlottakat egy-
egy évi elzárásra Ítélte, amelyből Beoze Sándor bQntetéiét 
három évre felfüggesztette.  Vádlottak az Ítélet ellen felebbe-
zéssel éltek. 

— Egy aaál fát  lopott. Bíró Vanoel Gheorghenl-i 
(gyergyószentmiklósi) munkás mait év julius 8 án egy szál fát 
lopott Ábrahám Izsák ditról fttxészgyárától.  Tlz napi elzáiásra 
Ítélték. 

— Gondatlanságért elitéltek. Megem'ékeztünk annak 
Idején arról a tűzesetről, amely a mult év jallns 19-én Voş-
lobenl (Vasláb) községben Pop Grlgore odavaló osürét elham-
vasztotta. A nyomozás akkoriban azt állapította meg, hogy a 
tüzet Kémenes Balázs gondatlansága okozta, ki a közelben 
tüzet rakott és nem vetett számit azzal, hogy a szárai faal-
kotmányt ls meggyújthatja. Most a biróság Kémeaest egy 
hónapi olzárásra, 20U0 ej pénzbüntetésre és 4U,000 lej kár te-
lítés megfizetésére  itélte. 

— Ösaaeazidta a aaomaaidját. Blénessy István gheor-
gheal-1—gyorgyóBzentmlklósllakós 1936 ban nyíl.ánosan össze-
szidta Tordal István mészárost. Bágalmazás miatt 6 hónapi 
elzárásra és 3000 lej pénzbírságra Ítélték. 

— Fejesével fenyegetett.  Oláh Sándor L&zarea (szár-
begyi) lakós mait év április 4-én valami birtok miatt össze-
kapott Oláh Istvánnal a azt fejszével  fdnyegette  mjg. Élet-
veszélyes fenyegetés  miatt egyhónapi elzárásra Ítélték. 

— Két esatendö egy emberéletért. Mindenki emlék-
szik még arra az esatre, ami az ősszel történt Gheorgheni 
(Gyergyószentmtklóson), Dr. C&mplan ügyvéd házábau. Mu t 
ev november hó 27-én este az ügyvéd Maiaras Mária és Csíki 
Agn-s nevü szolgálólhoz vizltába ment Baoze Gergüly 21 éves 
legény. Később odakerült Kéinenea Fereno 24 éves gy<irgyól 
legény la, aki sz:ntén v.zitába készült aznap este. A két lány 
nem engedte be, mire Kémenea zakatolni kezdett. A zörge-
tésre kijött aztán Beoze Gergely éa ugy nyakon szúrta vetély-
táraát, hogy az azonnal meghalt. Beozét a törvényszék két évi 
elzárásra, 2000 lej pénzbüntetésre és 15 ezer lej kártérítésre 
ítélte. 

— Megssfint  as eljárás Slpoa Sándor plébános ellen* 
Még az 1932-őa ezanátorválasztások Idején Indítottak eljárást 
Slpoa Sándor L&zarea (Siárhegyl) plebáuoa ellen azon a olmen, 
hogy államollenea klfejezé  .eket használt a karhatalmi paranos-
nok ellen. Azóta húzódik az ügy, melyet örökösen elnapoltak 
a bizonyítás kiegészítése végett. Most aztán jüftlmiu  kapitány, 
akkori karhatalmi paranosnok, ügyvédja utján értesítette a 
bíróságot, hogy a plébános ellen beadott feljelentését  viaaza-
vonja. Egy az ügy lezárult. 

— Bletvesaólyeaen megfenyegették.  Özv. Domokos 
Jula alfalvl  lakós feljelentette  fiát,  Domokos Mártont és annak 
feleságéi,  mart életveszélyesen megfenyegették  i s megverték, 
A verekedők allén megindult as eljárás. 
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„UZU" 
Societatea anonimă români pentru industria lemnului şi a moraritului Sânmărtin-Ciuc. 

Convocare. 
Acţionarii Societăţii »Uzu«, sunt convocaţi la sediul ei din Sânmârtln-Cluc pe ziua de 26 Martie 1938 în 

adunare generală ordinară 
la ora 10 dimineaţa, cu urmAtoarele ordine de zi: 

1. Apróbarea raportului consiliului de administraţie şi raportul cenzorilor. 
2 Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi perdere incheial la 31 Decemvrie 1937. 
3 Descărcarea consiliului de administraţie şi a cenzorilor de gestiunea lor pe exerciţiul 193/. 
Acţiunile fiind  nominative, nu trebuesc depuse. 
Neintrunându-se numărul prescris de statute, adunarea se 

1938 in aceiaşi orâ şi cu aceiaşi ordine de zi. 
Bilanţ Încheiat la 31 Decemvrie 1937. 

a ţine cu ori-ce număr In ziua de 2 Aprilie 

Cassa, Efecte,  Taxe, etc. 
Mărfuri 
Conturi-curente 
instalaţiuni 
Transitorii 
Profit  şi perdere: 

rep. din 1936 
perd. p. 1937 

978.791.05 
87 862.50 

41.575.48 
1.995.496 — 

868.336.50 
2 307.000.— 

70.273,— 

1.066.653.55 
6,349.334 53 

Capital 
Fond de rezervă . 
Fond p. creanţe dub. 
Efecte  de plată 
Bancară 
Conturi-curente 
Transitorii 

2.500.000.— 
65.393.— 

103.698.50 
1.000.000 — 
1.015 500,— 
1.644.524.03 

20.219.— 

6.349.334.53 
Preşed. Cons. de adm.: 

H. Brflller. 
Director: 

O. Routll. 

Convocare. 
Toţi asociaţii Băncii Populare Mercurea-Cluc 

şi Jur, Societatea Cooperativa de Credit şl Economie, 
cu sediul In Mercurea-Cluc, judeţul Ciuc, cei înscrişi 
in cel puţin 3 luni înainte de 11 Martie 1938 sunt 
convocaţi la 

adunarea generală ordinară, 
care va avea loc în Mereu rea-Ciuc , In ziua de 
26 Martie 1938 ora 3 d. m., in sala casei Compose-
soratului din Mercurea-Ciuc. 

Ordinea de zl: 
1. Aprobarea bugetului pe anul 1938. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi 

pierdere pe anul 1937. 
3. Alegerea celor 6 administratori. 
4. Alegerea celor 3 cenzori titulari şi celor 3 cen-

zori supleanţi. 
5. Eventuale propuneri. 

O b s e r v a ţ i e : 
Dacă la ziua convocată nu se întruneşte acest 

număr din asociaţi, adunarea se va ţine la 27 Martie 
1938, în acelaş local, la ora 11 a. m., când va putea 
lua hotărâri valabile, ori care ar fi  numărul asociaţilor. 

Mercurea-Ciuc, la 11 Martie 1938. 
Banca PopularA Mercurea-Cluc şi Jur, 
Societate Cooperativă de Credit şi Economie 

ss. Sztankó. ss. Dr. Daradics. 

2 drb 18 hónapos tenyész-igazolv-nnyal ellátott 
symenthali b ika e l a d ó , Gecző Istvánnál, 
Topliţ* C uc. 

Egy külön bejáratú bútorozott s z o b a kiadó, 
Strada Rsgelo Ferdinánd 59. 

Romanul éa számolni tudo ügyes fiat  tanuló-
nak felvesz  vegyeskereskedés. C u a kiadó 
hh*ír.lban. 

Hirdetmény. 
A csitciicsól közbirtokosság IgsagatósAgí ezúton 

érteaiil azorni a válUUoüókat íS építeni óhtjtó vllla-
u'ajdonoEokat, a-ik a hargitai fürdő  a épi«»oi száedó-
sóznak, bog/ az 1937—88 évi fenyves  vágt^r, ame'v 
a fürdő  tóiókt v»n, oyllvBDJS érverésen 20 —50 n.' 
csoportokban elárvereztoii. 

Akik eaan árvoríSHn r>sz« óhajtanak venni, igé-
nylikat a közbirtokouág Igazgatóságánál jelent lók ba, 
aogy az árverésre meglegyenek híva. 

C c;u—Caikca'.ció, lg38 évi má-cius hó 11-án. 
Az igasgatoaeg. 

Egy köteg  kulo*  találtatott.  Jigoj usjdonoia átve-
heti lapuik nţotrdsjâban. 

Fajtiszta igazolványos symenthitü bika eladó 
Dr. Ciikó Isiváonál, Misentea (Mindszent). 

T O s m e n t e a p e n a a s e k r ó n y o k bármily nagyságban és 
k e n i p e n z s s e k r e n y e k megrendelhetők P n s k á a 
j a v l t o m ü h o l y e b e n — Ugyenoda kerestetik egy 
használt 250 n /m. cuc'tâvolsâţu vaseístergapid. 

2—i 

Hirdetmény. 
A M:rcureaCuc (csíkszeredai) L?gí»ló 

társulat Igizgatósága, az apaállatok tartására 
árlejtést hirdet 1938 évi április 1-tól 1939 évi 
április hó l-ig terjedő időtartamra. Ajánlat-
tevők árlejtéei ajánlatukat folyó  évi mátciiu 
hó 25 ig Holló Qábor legelőtársulati elnökhöz 
adják be. 

Előnyben részesülnek azon ajánlattevők, 
akik kötelezik magukat a Székház udvarán 
lévő gazdasági udvarba való beköltözésre, mely 
gazdasági és lakó é.pületek a Legelőtársulat 
által díjmentesen adatnak át használatra. 

Merourea-Cíuc (Csíkszereda), 1938 évi 
március hó 1 én. 

Holló Qábor, 
2—8 legelőtáraulatl elnök. 

I 

NÖL<jyKÖZÖNSÉ<a FlgyELtyÉBEl 
Ugy a halybell, mint a vidéki hölgy-
közönség tudomására hozom, hogy a 

Szabó-féle  női fodrásnatából  kileptem 
és a romén glmn.-mal szemben levfi 
B O C B I E O I K á r o l y 

„VICTORIA" nevű fodrászatába 
a női fodrászat  vezetését atvettom« 

ahol a nő t f o d r á a s a t b a n  vágó 
munkákat garanolával v á l l a l o m . 

Örökhullán I Vas-és vizondjlálásl Manikűr ! 
Haj'estés bármely árnyalatban. 
AnagyérdemQ hOlgy közö nség továbbl 
szlvea pártfogásit  kérve, tisztelettel: 

NAGY ANNA. MercureaOiuc. 

• 

I 
I I l 

ELADOK: jó áüapatoan levő használt ablatoV, ajtók, 
ta&iirikiüahníy <sa egysaerilbb bútordarabok. Uer-
cnroa-Cluc, 1. C. Bratianu 10. ezám alatt. 2-3 

MEGHÍVÓ 
ASzépvIzI Első Takarékpénztár Részvénytársaságnak 

1938 évi március hó 25-én 
délután 3 órai kezdettel 

az intézet helyiségében tartandó 
XX-ik é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó, a szavazati jogok igazolásá-

nak számbavételére 3 tagu bizottság, a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 

2. Igazgatóság és felügyelő  bizottság jelentése az 
1937 üzleti cvről. 

3. A zárszámadások előterjesztése; az évi mérleg 
megállapítása és határozathozatal a felmentvény  meg-
adása tárgyában. 

4. Indítványok: az intézel működésének folyta-
tása önállóan, vagy más pénzintézetbe való beolva-
dással ; esetleg az intézet felszámolása 

Az alapszabályok 17. § a értelmében a határozat-
képességhez legalább 2000 részvény képviselete és 12 
részvényes személyes jelenléte szükséges. 

Frumoasa, 1938 évi január hó 15-én. 
Igazgatóság. 

Príma Cassa de Păstrare din Frumoasa S. P. A. 
Bilanţ la 31 Decemvrie 1937. 

Debit: Cassa in numerar 77.615,— Debitorii 2.533 480 — 
Pierdere din anul 1936 56.441,— Cheltueli de 
administraţie 71.704.— Total 2.739.240,— 

Credit: Capital social 1.750.000,— Fondul de conver-
ziune 35.856,— Depuneri 872.451,— Cont-
curent 31.159,— Conturi diverse 12.707,— Do-
bânzi 37.067,— Total 2.739.240. 

S V s n ó g ^ p a k , ^ 

^ L U u t i ó a z o k ff 
| > G t ş r s r a l c l c o c s U E 2 

H OetkSMnda-II.-Oiao, Or. Zakarlia Testvérek has. J * 

v v 
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ELiDÓ 8a:martlo (Ciiks7eetnaártonon), a fâillH'o^OB 
ur Ultasan egy nagy firaeoufábói  épült CSÜR. 
E dekiídol lehet Sumulcu (Ciikaomlyór) özv Ja-
kab Antali,é  ÉaoárDéoáJ. I—3 

A S&ii&bru (c^ikezenunirei) Budös-f t trdón 
m fi.  parc iliázott vilin te'kek és kéez v i l l á k 
i olcsóu eladók. Érdeklődni Qábor Áronnál. 

Hirdetmény. 
A Mercurea Ciuc (caifeBzeredai)  róm. ka'h. 

Egyház tulajdonái. kepenő s a . B a r a n c s " 
dUlöben fekvő  1 bőid 1200 • öl területű 
szántó, 1938 évi március hó 20 án 
d. u . 4 ó r a k o r , a Kizbiriokossúg sz-íkhizá 
ban nyilvános arveriaen 0 egymás után követ-
kező évre haszonbérbe adatik. 

Mai curea Ciuc. 1938 évi március hó 10-én. 
Gondnok. 

„OSIEI L A P O K " 
Politikai, kösgasdaaágf  éa aiéptrodalmi hetilap 

mu. a»t«sl -
bgeai svra i.vl I6u Félévre , 80 -
Negyedévi* . 4u.~ KflUMdis  egy éri* , 864 
Példányonkénti Ara 3 Lel. t« i saauat 

Hirdetést dijak a isjolasóbbaa számíttatnak. 
tf.s>iratok  n*in adatnak viaaa>. 

Nyílttéri inilam»u/4> <i<« tniMkli t Lat 25 -
Kiadóhivatal: Haronrna-Olao. I t n d t I . O. Bratiann BS 

IX***X*X**ia**3OÜIÜI0K*B 
* B Ú T O R , * 
H Ujabban készültek különböző g 
ts szép és tartós bútorok, ss 
£ olosön kaphatók, X 
? Nagy G. Józsafaal,  Oiuo-Jigodin, & 
H e s a t l e g r r é s z l e t r e l s . 3-b ? 

• *xxxxxxxxi:ixxxxxxxxí 
A Transylvania vendéglő 

felvesz  abonanBOkat, 
úgyszintén házhoz kihor-
dásra ád elsőrendű étele-
ket megegyezés szeiin'. 
Szíves pártfogást  kér: 

VASS áÉZA VENPÉáLŐS, M-CIIK. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatorlomi módaaor 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

SPRENOZ GIZI. M.-Olno. 
Str. I. Q. Dnoa (Olmnáatnm-noea) ISO. 

RvsmtMI Vákér k h m l ü t t a , K w t m ^ l H 

Nemzetiszínű zászlók 
iakoléknak köaiégházaknak 
kereskedőknek magénoaoknak 

állán tóan kéasea raktáron in rendelésre birmltyen 
nagyságban kisi l tek. — Dgyasintén nagy késsiet 

premilítár sapkákban. 
Tisztelettel: „Keztyü Királynő" 
'—ti Oroaaberg F., Herourea-Ciao. 

i w w y w w y y w w w y ^ ^ w w w y w ü 

MODELL KALAPOK 2 
tia mapoaként n j formák  olosó 
árban, zn.«fft*)Kla.tfa.«t4»  ^ 

VRNCZKL TANÁRNÉNÁL M 
Ugyanott kósaftiaok  zDiztdeu- ^ 

î ţ - nomft  női kalapok euőrendű ¥ 
l anyag koaaáadáaával. Kdâ wk M 

ItaJakttáaa a legrövidebb idő alatt, fi 
Mertmrea-CIne, I. a. Bratlaau (Oimaá- U 

^ sium)-aooa UI. aa., a SArhái kóaelóbea. ^ 
• w w ^ m m m m m m m s m r w w w w w w w M i t M ^ M ^ ^ ^ M ^ ^ t j a ja A j m u a ^ a * 




