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A példát követni kelll... 
; ̂ ţ .---a p.laiuH meg 8 •nlominlc-OE(CsikBaent-

loxo t*on * .V;'Joria* álta'ánoa gazdasági Bis?veíke-
A? uj, «mint es események igazolták egâţnacgas 

|»-a«s '••fktt'st  cMfeit«zé»e  M vo t, hogy a tzikoly 
uio aioden iránya ée voaau szükségletét faiöieijs  a 
h c-Qietes munkával jobb és egésaaegesebb irányba 

•el'- » régi utakon botorkáló gazdasági életet, áz 
llVtú'at v»3ároa? mogtartott kösgyűlése aat lgtzilj», 
JOÎV M ' a o i M , a ® e K á a i embereket kivánó 
•rue'f»  * lf?jobb  uton halad. A CJlkBzentdomokosl szö-
Uik-zM vérbősége világosan látja a megoldásra váró 
fai'  ditiVs*. riad vissza tő Qb, hanem a legelő-
j . v : áv i i a méisógetés éa fakitermelés  éB feldolxoaá-
DBVre zül a vámörléeig minden vonalon igyekszik 
betültesi » hivatását. 

Bátran állítjuk, hogy a vasárnapi közgyűlés uj 
Hikasil ojtott mag a Csiklz >ntdomokos gazdasági 
sittében. Miki László E. G. B. felügvelő  jelenlétében 
nn>*»'aMo<ták tz"> a gezdtkört, mely a szövetkez-si 
k-reteia belli1, a ízi vetkezet anyagi támogatáaa mellett 
betolt átalakítani a 7 000 lakósu krzíég gazdasági 

és ss IdSk éB a körülmények, sót egyre jobban 
jehotkeió gazisBágl kéay.'ZjrÜBégnek megfelelőan. 

A f*?yelr.rzetten  lefolyt  k?z>yü!és azt Is k!dom-
r.oriict!*, bô y n saékely társadalom trz' a ráváró fe!-
íHatokftt.  Tisztában van azzal, bogy as erdőgazdiüko-
dásbKO Ur tátong s egész gazdasági életét át kell han-
fn'ci',  Tudj*, hagy ebben ss Irányban kell ötzponío-
;;.r;i» minden rPiidelNeéiire álió erő;, ha simán akar 
Mju ni e?ylk térről a másikra. 

Karda Ferenc dr. ssövetkeseti elnck-igasgató m ĝ-
vltA b»szédébtn rérc'etesen vádolta a megye, de 

kin. •Ss'-n Sindomlnlc (CslkssíDtOomoko*) gazdasági 
t y- re', Mjgá:!apito*ta: az erdőgazdálkodás vége frlé 

d-if.  Riv.ddcan ahol a ponthoz ér, emlkor egy 
50—GO » T Mtermelésl MÜOBÍ á!l bs a faütermele* 
i-ré.i. Miből él ez «l*tt as idő alatta kiz»»g, ha láe-
j >Deo nem gcodoUozik a jövőjén ? A kérdaa-e faluit  le. 
a-m vn ú d̂ iivi ikezüt, hofcy  a rsnd.sleeésre niió 
erek '.'dm'<iriiÓ3íír;l átB-'fitsfi  a laVoaságot a kezdeti 

a erőt éi kitartáat adjon aa r̂dógazd»«ág 
r jv'.<ári sz államnyépztés éa meaőgacdaBágl téren. A 

jövőbeni munVája leginkább az egyre s«r-
fó-ehk.>n  jelealkeső gazdasági áthangolái terén fog 
I n » ? ; ini. 

Ui zle;Me*> vázolta a tennivalókat. Köszönetet 
r.io- d'j;- íit E. G. E. voz'tősíg-jn-fe',  hegy ĝ gtttógérfe 

8 cs li tz«ke!v gazdatár^adaiocinak R a jövőre 
s ivo ls támogatást k ?r as egyesület részéről. 

Az igazgatósági jelenten sirán domborodott d a 
.Viktória* aeöveticz >t B&i irányú b amint a kéaőbcen 
• oli'a-ott mérleg számai bizonyították — eredményes 
usoskája. 

A füréi  z icem 3.190 munkaórával 16.000 köbmé-r-r fát  vágott fel,  Bevezette a bérvágást s ezefll  elérte, 
'«.y a Bzék*lyek i« nagyobb tömegben vihetnek piacra 

me'ynsk elbeíyeiéaében Bzlntén jel-n>ó3 vzr 
t ^ il!:vt a ^zwatteeset A bérvágásokat tovább 

• > yuKsk, í.01, ha a szükség uţy kiváija szapor tják. 
l-í' -'kior ujtbb piacokat fognak  keresni as egye-

* 1 hérvagás nlján temelt deszka elholyeziae 
erdrkóban. 

H nüüu'yotza a jelentós, hogy a förészl'z^met 
léüi a Bíövbtteíet, de kilátás van srra, hogy a >u.aj-
actijogát la ru«gfog|a  szerezni. Es Irányban folvnak  a 

s remélhetőleg egy éven belől befejezést 
nyernek. 

A milomiissm 122 vagon gabonát őrölt meg EZ 
' ®u'-t esztendőben. Rísaletcs^n ismerteti a jelentía, 

a malom felépítésé  óta az egépz megyébrn egy 
csípá-.r̂  leeB'ek a vámok. A klzárólafr  üeleti ssámltá-
so,r» . pijiţ mai raojc kénytelenek volUk a szovo.kezet 
''mt'íte'.s h i Igssodsl B igy a szövetkezeti malom as 
tl'0 célját, a tulméreteiett vámok megTendsaabályozá-

— azonnal el ls érte. Ezután klmntatja, kizárólag 
B ténnyel, bogy a községben megfelelő  mUmalom 

jpu.i az elmúlt évben fuvar  éB Időveszteségben köael 
(<> millió lejt takarított meg a köziég. Nem számítva b»«y a malomüsem vámkeresetét a felesik!  piacon 

el a ssöveikeset a ea a körülmény tagadhatat 
fi'lui^860  b 8 f 4 l y á 8 0 l j a  * gaboaa piaci áralnsk a 

, , A vilUnyüsem kereskedelmi saemüvegen nésve 
« aoigot kifogásolható.  Nem hoz a befektetett  tőkével 
vsnyos hasznot As igasgatóság azonban ugy döntött, 

* baladás és fejlődés  szempontjából elsőrangú 
«N-os Szemet továbbra IB fenntartja,  még abban aa 
*Mbea le, ha sommit sem ia 
. . . A Bzövetkesetl méesfiẑ m  minden tekintetben meg-
II1*1•ófakonásokaak.  Eaaél aa laeaanél jól lehet ér-

teDt * deeekatemelóa aoráa keletkezett bu'ladé 
ÍM!1, A.TÍ,9t4ié« l ( « J aulyt fektotatt  arra, hagy 
ttldsn tektntetben veneaiyképH aayagot áUltaen elő. 
A fáradozást  Hker koronásta. mT h óraiig m i a d e a 

részéből érkeziek randeiések a isövitkeiíthez s ott 
tart, hogy aa igénytket nem tudja mtnd*n tekiatetben 
kUléglteui. 

Aa élelmezési l'z9met ráért állították f*l.  hogy a 
muikások-tt jó él olcsó élelemhez jutta-gák. Baa»c aa 
Üzemnek aém cílja a ayerésakedia. Éppen ezért aa 
igaagatóoág elbatároata, ho«y az üaemon elért teljes 
nyereséget vlsesatérltl aaon >k a munkásoknak, akik 
onaaa azsraaték bo éU:-alr v eiket. 

Gyalnüzemet is áilitoi Şal a mult évben a ssövet-
krzet. A modern, nagysz.r^an dolgozó gyalugép a 
fttréísÜMm  csarnokában cy?rt elhelyezet. Al ttsem 
kielégítő hesionnal dolgozik Túglaüneme is van a 
szövetkezeinek. A mnlt évbe; csak n Fzövetkezat saját 
céljaira doigosott. Rsmóny v?.n tzinbait, hogy rövlda-
sen nagyobbuabásu ópitkeaeiek kezdődnek a vldaken 
s akkor taljn erővel kihaimálás alá kerül az üiem. 

Riszleteaen kitér a Jilai tás a legelő ÓB tejüsemre, 
ErdemeB ls megállani egy pl! anztra. A cslkssentdomo-
kosi Bzövetksset világosan lá ja, bogy a jövő egyik leg-
fontosabb  gssdaiágl ága ss állattenyésztés. E célból 
szövetkeaeu legelőt Utesitett, amit a modern követel-
ményeknek megfelelőin  llsiút, boronál ós gondoz. A 
mult évben 60 tehenet legeltettük a mintaterületen. 
Ei as üzem ráfizetenel  sárc't — nzţgeti le a vonat-
kozó jelentén. — Ennek daeéta továbbra is nagy súlyt 
fektetnek  rá, mert köaérdj c a l*<gn.ő javítás és tz 
okszerű állattenyésztés i ei; «1 kapcsolatossn a tejgaz-
daság. A eaövatkezet vsantóiége meg van győaődve, 
hogy rövldeBen n»gy eredni nyakét fognak  elérni ezen 
a t*ren. A jövő kialakításáéi r a jelen pillanatban vál-
U'.nl keil tz áldoz ltokat la, fciss  ez a tz3vetkfz3ti  gon-
dolat egyik nagy cslkitüzíBí is, sőt jövedelmének je-
iî ntőa hányadát ilyen célokra köteles fordítani.... 

Albert György gazda ke esetlen uavakban ismer-
teti a fa'u  elmaradt sllnitm; isztéaét. K rl a szövetke-
zet vesető^égét és aa E. G. í -i, bogy mindent keves-
»ea "ik el zz állatt8byé:z;es f  keresztül a tejgaz-
daság feiianduéae  eérde^be.-*. Kúo! aa oktalan utalás 
ea maa kártevés ellen. Ör t ̂  -'•und -akl a más vagyo-
oát ia ugy, uiint a a»j*t ujíg'vl;. «ládáidig, míg fai 
02UI Ismerik, hogy tz oktalan kártevés az egyik leg-
nagyobb kez is rossz es ki nem irtják — nem lehet 
sió ok- ée célszerű gazdálkodásról.... 

Mtkó László B. G. B. felüoysló  köabovotőieg a 
tejgazdaságról tartott rövid előadást, melynek során 
haogsu'yoita, hogy as B. G. E minden tekintetben a 
gazdsk segítségére fog  nietiíi A hit ̂ szövetkezetek köz-
po.itjtt pedig eziveseo fog  f«lál'.ita«i  ^g/ vajgyirat, ba 
tz iiae<n biztositásához eleagedhttetl«niil wUîrssges 
napi 12—15.000 iiu* tejet kl tudják termelni a gazdák. 

Ezután Kedvei Acdr4e, a felügyelő-bizottság  el-
nöke olvasta fel  a biaottaág jelentését, A ezivetkezet 
ügyvitelét példáa rendben találták. KăBaăaeiet mond 
Karda Ferenc dr. einSk Igazgató éa munkatársainak a 
komoly munkával elért eredményekért. 

Karda Árpád könyvelő réaaletesen ismerteti a 
saüveUezit nyereség ÓB vwzteaég számláját, amiből 
ki'ünlk, bogy 109^78 lej tiszta haasonnai aáru't tz 
1937-ea tzleti év. A itsztanyereségiiel kapcsolatosan aa 
IgasgaióBag aat javasolja, hogy 11000 lejt fordítsanak 
tartalékalapra, 11.000 lejt a most megalakítandó gaa-
dakSr céljaira, 17135 lejt térítsem k azoknak a mun-
kásodnak, aklír a >z ive; kezet utjsn Baereaték be élel-
miszereiket, 27 257 lejt 8°/a os osztalék cimén Írjanak 
a tagok javára, 13.500 lejt jutalmazás címén juttassa-
nak a tisztviselőt, igazgatósági ÓB felügyolő-bisottsági 
tagoknak és 80 000 lejt tartalékolj snak a késeskövete-
lések ssámUjara. A javaslatokat egyhangúlag elfogadta 
a közgyűlés s ugyanakkor meghatalmaiált adott az 
igazgatóságnak, hogy az 1938-as Uileti eiitendőben 
2 620 000 lejeB költségvetés kereteiben valóailBa meg 
a célkitűzéséit. Ha a tervbe vett munkálatokat sikerül 
keresztül vinni a jövő év 188.000 lej tlBita haszonnal 
fog  zárulni. 

Ezután a kösgyttlél ogyhsngulag újra válasstotta 
a klBorBolt tgasgatóságl tagokat éa a felügyelő  választ-
mányt. 

Karda Ferenc dr. réuletsien Ismerteti sz életre-
hlvandó gazdakör saerepét ói mnnknkörét. H angsulyozza, 
hogy az átalakulás előtt álló gaadaaágl életnek elenged-
hetetlenül szüksége le» erre a izarvre, melynek leg-
főbb  feladata  miedent elkövetni abban az Irányban, 
hogy az erdőgazdaiág csökkenésével kapcsolatos eset-
legei lulyosabb megrázkódtatásokat elkerülhessék a 
gazdák. Legköielebbi feladatokként  mezőgazdasági gé-
pek él vetőmeg baaaeraéat, állatblstosltárii es tenyési-
téil islndlkátus létesítését, msiőgez iaiági, állattenyész-
tési, tejguduágl, kertéiiet, gyümölcsöséét, stb. téren 
elengedhetetlenül ssükiógoi oktatások megszervezését, 
csemettkart léteiltését és apaáUatok gondoláiét tttiték 
u . B coikitlséeek mgvalósltása érdekében aa E. G. B. 
a gaadakör rendelkezésére fog  állad. Ugyanakkor tartia 
kötolewégéaok miadea gaada kiavoüen aa B. 0. B. 
soraiba is bolépaL 

Aa IgyviMU elnök ladltvá^rára egykaagt hatá-

rozat alapján kimondták a gaadakör megalakítását n 
eloöknek Kedves Andrást választották meg. 

Mikó Liasló az B G. B. nevében m:gkössönl a 
meghívást a örömét fejeil  kl a aagyazerüen haladó 
munka felett.  Vázolja a maitat a rámutat arra, hogy 
a jövőben köaöe uton kötelesség haladói a közöl bol-
dogalái felé. 

As B. G. B. vezetőaége világoaan látja, hogy a 
székelyföldi  kllilvárgáit meg klU gátolni, mert a fal-
iakból vároaokba igyekvők egyre kliebb darab kenyérre 
leBanek utalva, ügy kell berendenl a jövő gazdasági 
életét, hogy ai örökölt ősi főid,  az erdőgasdaiág csök-
kentett teljeBltménye mellett is biztosítani tndja min-
denkin* k a kenyerét, aki ezen a földön  esületeit. Nem 
kia muoka ea. A oél magvalósítása érdakáben laaian 
át kell Blakulnia mindennek. Minden tónyeiő fontoa 
ennél a munkánál i éppen Mórt mindenkinek ott van 
a helye. 

— A ml munkánk, ahogy ait Saáss Pál elnökünk 
több alkalommal isezjgesti — folytatja  Mikó — a sss-
reteten alapot s Így nem Irányul, nem ls irányulhat 
senki ellen. Cólunk az, hogy az őnlnktől örökölt föld 
megtartása mellett, kemény és célsssrü munkával jobb 
gaidsságl jövőt z azon keresztül életet építsünk kl a 
magunk asámára és megmaradjunk. B iient, kösöa 
munka megvalósítása közös hlva«ásuok... 

Mikó Lássló ssünnl nem akaró tapssal jutalmaiott 
beszíde után Karda Ferenc dr. részletesen ismertette 
a szövetkezet legközelebbi célkitűzéseit. Hangsúlyozta, 
hogy ebben a muokában mindenkire sz'dkség van, min-
denkire Bzimitaask. Felszólítja a falu  lakósságát, hogy 
jegyezaanek részvéeyt a Szivetkeietnél. Támogassák a 
k'zíB munkát. 

Atra a kérdésre, hogy: hogy fizstlk  kl a lejegy-
sett részvényeket? — külföldi  példák alapján ötletesen 
felel.  A ssövatkeset Igaigatósága elhatároata, hogy 
mlnd;z)knak, akik a szövetkezet üzleti életét elősegi-
•i< I ast munkajukkal, bérvágáaaal, ÖrletéBSel, élelem-
vásárlással, fuvarral,  vagy bármi mái haszaot hajtó 
módoo igénybe veealk — jutalmat ad. A jatalmaaás 
céljaira bádogból kéaiült N«itaoa»i sy«ntH«k a iz j-
ve:kezit monogramjával Bzik aa érmecazék kizárólag 
tagsági díj törieiatéara alkalmasok csak. 10 éremmel 
mindenki jelentkeshet a növetkent pénstáráaál, abol 
nyugta ellenében készpénzben könyvelik «1 aa be-
szolgáltatott értéket a Javára. 

Kadves Ferenc gazda talpraeaatt beszéd köreté-
ben mond köszönetet gazdatánal nevében aa B. G. B. 
egye»űlet ée Viktória szövetkezet vezetőségének, hogy 
törődtek a gazdatársadalom nagy éa komoly bajaival 
I a haladéi útjára viizik. Megállapítja: haladnia kall 
a gaidâuek a mostani rohanó időben, mert ellenkező 
esetben lehetetlen helyzetbe kerülhet. 

Gyűlés végével a gyűlésen megjelent nagyszámú 
gezdatáraadalom kőiül Igen sokaa léptek be ez B. G. 
E. tagjai sarába. 

• • 
A fend  beaaámoléval kapcaolatoaan örömmel aae-

gcazGx le, hogy értékei ia oagwooalu mnnka folyik 
CalkaientdomokoEon. A aaövetkf  z it veaetősége minden 
bizonnyal a maga teljea enlyával énl aat a nagy fela-
datot, ami a vállaira neheasdlk. Bjcaületraen meg is 
fog  feledni  a töveteiményeLnek. Nem olyan mnnka ea, 
ahol iogadoz isnak, vagy kétkedésnek egy pillanatig la 
helye volna. X >m, mert eiér; a munkáért élen és a. 
sorban haladók egyaránt felelősek  nemcsak Cjlkmnt-' 
domos, hanem as egész Székelyföld  lakosságának. Ezt 
érzik és tudják ii a vezitők. 

A csikszentdomotoil szítvetkezjtl gyűlés napnál 
fényesebb  tanublzooyiágát tette annak aa általunk la 
sokat hangoitatott elv megvalóeltáiánsk, hogy aa erők 
célszerű és okos összefogásával  kéibe lehet venni és 
megtartani keziégeink gaziaaágl Irányítását él hala-
dását. A gondolatot gyakorlatban megvalósították Csik-
tzmtdomokoaon. A példát csak követni kell... 

Ferenoz  Oyirfia. 

S Z Í N H Á Z . 
Csak 3 előadást tart a .Vigadó"  termében 

a Heveny  színtársulata. 
Amint előző Hámunkban hírt adtunk arról, hogy 

a Hivessy társulata városunkban előadásokat tart, — 
megváltozott tz Időpont él a már jeliett Időtartam ls. 
Az Altra veietőségétől csak 8 n a p r a elkerült a 
színtársulatnak a Vigadó termét megkapnia és Igy a 
társulat a sslnl évad legnagyobb három újdonságát 
mutatja be és pedig a követkeaó napokon éa sor-
rendben : 

Májua  16-in (hitfin):  A rossz aazzony. Víg-
játék újdonság. 

17 én, kedden:  Jalia,  Ábrahám Pál legújabb 
«Ven t i l a . 

XMa, aaordáo: Jéna faragó  ambar, Nyíré 
JóMaT M é t e l y tárgyi drámá|a. 



J - l k o l d a L C S I K I L Á P O K 20. siáu. 

A mait évb*n • mutilai Euobariitikus kongresszuson 
hirdették ki, hogy ebben az évben Bndapesten lesz meg-
tartva az Eneharutikus kongresszus. S azóta a t 
Magyarország készülődik, hogy méltó ünnepet rendezzen a 
kenyér sxinben jelenlevő Istenembernek. Hogy az as ünnep 
méltó legyen Istenhez és emberhez egyaránt A művészet, 
költészet és irodalom versenyre keltok egymással, hogy az 
Eaoharistikos oltárra az emberi alkotások legzseniálisabb 
remekmii vei kerüljenek. Úgyszólván mindenki azon fáradozott 
egy esztendó óta, hogy ezt az ünnepet örökre felejthetetlenné, 
magasztossá és iélttlmalhatatlanní tegyék. 

A propaganda minden eszközével a világ minden tá-
jára eljntottt hangjak, hívásuk. Hívták az agyonosigázott s 
gondttzött áron emberteetvéreket a világraszóló ünnepre 
Hívásuk megértésre talált az embsrszivekben. S a közel 
négyszázmilliós Egyház szive megdobbant Egyszerre min-
denkinek tekintete Bndapest felé  irányait. S százezrek indul 
tak el már hetekkel ezelőtt, hogy részt vegyenek az Euoha-
ristia diadalán. 

A magyarok hagyományos magyar vendégszeretettel 
várnak mindenkit S milyen megható és felejthetetlen  látvány 
és érzés lesz a népeket ott látni térdepelni s áldozni az 
Euoharistikns fehér  oltár mellett. Európa közepén kigynl az 
Eucharistia világot beragyogó fénye  s ebben a fénytenger-
ben a népek lelkében fehér  oltártüzek gyúlnak ki, amely 
oltirtüzek beragyogják a osaládi szentélyeket s a jó akarata 
emberek lelkeit. Az Eucharistia békéje fogja  áthatni a békére 
áhítozó emberek sziveit. Csodálatos fehér  ünnep lesz. 

Az Euchariaztia világot beragyogó lénye mellett a 
vörös próféták  pogány máglya tüzei elveszítik félelmetes  és 
kísérteties hatásukat. A jók és rosszak belátják egyaránt, 
hogy elég volt • vértengerből, a démoni dahajkodásból éa 
vad elvetemült eróazakoakodásbóL S milyen jó megpihenni 
a táborhegyi lényben. Milyen más ia a világ, ha azt az 
ember az Eaobarisztia fényében  látja. Az igasi testvériség 
itt nyilvánul meg. Itt a származás nyelv, faj  nem számit. A 
különbözfl  nyelvű nemzetek milyen jól megférnek  egyetértéa-
ben és békeségben a Maaterlábainál. A Mennyei Atya lako-
máján olyan fönségesen  megszelídülnek az emberek a az 
Euchariaztia vétele után a menyország öröme és békéje 
ömlik el arcukon. Lehetetlen, hogy ennek a mennyei lako-
mának a hatása olyan hamar elszinteledjen a elfelejtődjön. 
Nem, ennek a hatása sokáig megmarad. S egy uj korszak-
nak a kezdetét fogja  jelenteni. Európa ugyanis sokat kacér-
kodott az intentelenséggel. A hitetlenség sokáig grasszált. 
Sok áldozatot követelt. Moat lehet, hogy aokak előtt fnr-
csán hangzik, a núpek nagyon megkomolyodtak. Érdekli az 
embereket az igaz vallásosság. Ma már a hitetlenséggel kér-
kedni divatját mult hóbort Akinek nincsen kijegeceaedett 
tiszta világnézete azt lenézik és lesajnálják. A népek a aok 
kísérletezések ntán rájöttek arra, hogy Isten nélkül homokra 
építenek. S ezért tapasztalható mindenütt az a nagy meg-
térési folyamat. 

Érdekes éra következik. Az Enehariaztia korszaka. 
Nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. A 
világ népei önkénytelenül is vágyódnak az angyalok eledel* 
után. A bonyolult lilozotiai rendszerek napról-napra mind 
népszerűtlenebbek lesznek. Magyarázatok helyett életet ki-
vánntk az emberek. Eletet pedig caak Krisztus ad az em-
bereknek. S itt kezdődik az életigénylésnél as u j éra. 

Napjainkban nagy szerep jutott a mindennapi kenyér-
nek. Amikor a kenyeret említjük sok embernek a szeme 
megtelik könnyel. Mert nincsen m*g a mindennapi kenyér. 
Nehéz munkával és elképzelhetetlen sok fáradsággal  teremti 
elő azt. S amikor magvan, akkor a száraz kanyarét köny-
nyeivel öntözi s ugy töri éheasn síró gyermekeinek. Milliók 
vannak, akiknek nincsen meg a mindennapi kenyerük. Éhe-
sek, rongyosak, tépettek és reménytelenek. Lám ha nincsen 
meg a mindennapi kenyér, mennyi nyomorúság j i r a nyomá-
ban. Valamikor az Isten kenyérre változott, hogy az éhes 
embert táplálja. S ma * kenyér változott Istenné az embe-
rek előtt. A legtöbb ember ebben látja a világot mozgató 
hatalmat a mindennapi kenyérben. S milyen érdekes. Az Ur 
Jézns 3y esztendeig készül nyilvános működésére. Mielőtt 
megkezdené a munkát 40 napig lelkigyakorlatot tart a pusz-
tában. Böjtöl és imádkozik. S aztán kezdődik a munka. 
Tanítványokat választ. Apoatolokat képez. Az anyaszent-
egyház legelső papnövendékeit a Krisztus 3 esztendőn ke-
resztül a aaját teologiájin, saját maga tanítja. Közben az 
Anyaszentegyházat alapítja. Beszél az Isten országáról. Tet-
teit csodákkal ia megerősíti, az evangéliumok csak keveset 
mondanak el a csodákból. Rengeteg csodát tesz. Kenyeret 
szaporít. Betegeket gyógyít. Poklosokat t iszt í t Halottakat 
támaszt fel.  A vizén jár. Lecsendesíti a háborgó tengert. A 
kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja. Beszédeivel, 
csodáival a népet előkészítette a legnagyobb osoda elfoga-
dására. Aki az evangéliumban leirt osodákat véghas vitte az 
meg tudta tenni azt is, hogy a saját szent Testét és vérét 
adja nekünk csodálatos módon. A kenyeret és • bort a saját 
szent Testévé éa vérévé változtatta á t Kétezer esztendő 
sok millió szentje és vértanuja tanúskodik emellett S mert 
az ember nem hitt ennek a ténynek, nem akarta elhinni a 
mi korunk embere a nagy csodát, hogy Krisztus a kanyent 
és a bort az ő szent testévé és vérévé változtatta át a 
Mindenható az embert éppen a kenyérrel büntette meg. d 
mindennapi kenyér milyen nagy hatalom. Evvel kormányoz-
zák a világot. Hát akkor milyen nagy hatalom a Krisztus 
testévé vált tehér kenyér. Ez kormányozza éa táplálji 
lelkeket. A lélek pedig tőbb mint a test. A kongresszus 
magunkra döbbanés lesz. Értékelése a Krisztus Testének. A 
Krisztussal való életnek a kezdete. Az Eaobarisztia diadal-
mas utja az emberi lélekbe. Az Euoharisztia békéje a népek 
között. 

P. Gábor Aaaeatia. 

Asztalosok, koosigy ártók,kerékgyártók 
Körisfa  - deszkák és körisfa-anyagok 
e ladók . Marcona Cine, Strada I C. Bratlanu 
98. Hám alatt 

A kereskedik és iparosok Tédelnében. 
Aa Ipart éa kereskedelmet nemcaak a köteleit 

terhek állítják nehéa helyzet elé. Végeredményben a 
közteher an Belett kalkulációban valamerre elrendez-
hető. Ugyanúgy helyet lehet találni annak a aok, ugy-
aevozett alkotmányoa ée elóre nem látott kiadásnak 
la, amely bizony a jó üzletmenet érdekében Igen gyak-
ran esedékessé válik. Mlodeaek a kiadások velejárói a 
mal üiletmenetnek s Iparos és kereskedő jól tudja aat, 
hogy ener ága-boga von annak a második mesterség-
nek, amely a fólpar  mellett eaeket a napról-napra 
szaporodó mellék körülményeket kell összhangba bozsa 
as egyre vértelenebb üzletmenetekkel. 

As Iparos és kereskedő megkttzdl valahogy az 
össaes kialakult akadályokat. Asokat. amelyeket a tan-
könyvek, n köagaadaságl tudományok tanítanak s azo-
kat ls, amelyekre aa ólat tanítja. Vért iasadva is át-
hidalja a kereslet-kínálat örök törvényei körül felbur-
jáaaott össsea meglepetéseket, hogy a köaönBég Igé-
nyeit kielégíthesse, árban, mlnőeégben, udvariasság-
ban, hason-ciu taásban, bltţlben, Ingyenben. 

De nem tnd eggyel számítani, megbirkózni. A 
nagy kösönnég szeszélyévé Aaaal, amely egyre lehe-
tetlenebb elssántaággal hatat fordít  a helyi Iparnak, 

helyi kereskedelemnek és valóságos kéjjel dobja 
bele magát a házaló vlgécak karmaiba, a brassói ntaa 
gatások örimelbe. 

Bgésaen érthetetlen járvány as, ahogyan a kis-
városi tradíció as utolBÓ kosztüm csináltetáató!, a fogá-
szatig ÓB minden ssükségletének bevásárlásáig pártolja 
éa felkarolja  as Idegent. 

Ugy csinálják mintha a helyi Ipvos nem tudoá 
éppen ngy előállítani aat a megrendelést, mintha a 
kereakedő n°m tudná ngyan olyan portókával kiszol-
gálni a közönséget, mint an a brassói. 

DJ hiába ea Így előkelőbb. Brassói saAlonból öl-
tözködni. Általában akárhonnan, csak ne Itthon költeni 
el a pénst. Mintha jelszó l«nne, hogy egymást ne tá-
mogassuk. E {észen dlvnt lett rbhól, bogy a pénzünk-
kel világcaavargókat támoganuak. 

A beiyi ipar és helyi kereskedelem van olyan 
fejlett,  van olyan varBenyképaB, hogy kielégíthesse a 
helyi Igényeket. Kár mledeo krajcárunkkal, minden 
semmiségért elsseladnl hazu'rél. Kár sokszor egészen 
kótes megrendelésekkel megkárosítani a helyieket. 
H asen végeredményben egymásra Is vagyunk utalva 
as élet minden vonatkosásában. Ea valahogy becsület 
dolga la aa, hogy támogassuk egymást. 

• * 
• 

Aztán ebben is nagyok vagyunk. 
El kell Ismerni, hogv sok mindenfélében  meg-

csodálni való nép vagyunk^Jó szivü ez a mi népünk. 
Caak rá kell menni, akSfmnŞen  stmmlaéget házához 
kell szállítani éa ast okvetlen megvásárolja. 

A főfeltétele  ennek csupán az, hogy aki a por-
tékáján kínálja az teljesen vad idegtn legyen. Ebben 
an esetben tökéletes a blaalom. Akkor blstoa a váaár. 

Mndenktnek elhlFzen m'ndent. C*ak ne saját 
fajtája  legyen. Pénzt ls ad aalvesen. Caak ne közős 
cálra, közművelődésére vagy saját nyelvén ssóié nyom-
tatott betűért kórjék. Ast nem bírja. 

Mindjárt kéznél a példa ÍB. A napokban saékely 
aaasony bontogat elő valsml saörnyü Illára festett 
nyomtatványt. Azután érdeklődik ml lehet az. 

Körül álljnk, nécer»tj4k. A kiállításon irta horeau 
számsorokat visel. Bord irou de venaare címre hallgat. 
Aránylag nem Is kerül sokba, öíssesen 3466 iej az 
•gésa papír. S milyen Jutányosán lehet hozzá jutni. 
Ejy.z írre cak 220 l*jt kell adni. A többit 88 hónap 
alatt kell k.flaetnl.  T.miaoara (Temesvárról) áru ják. 
Nem lehet tud-il mily" c&tlal. De blsonyára értékes 
valami 0 yan szép Ét Illa. Éi magyarul la Írja a 
használati utasítást. 

A pap'rnak boldog tulajdonosa Bnmml egyéb tájé-
koztatót nem tnd mondani aa eredetéről mint azt, hogy 
utr hozták. Valami ld"g<?a urak, autóval számították 
Sokat beszéltek. Nagyon hoaaaaaan ecseteltek azokat 
a gyönyürü l*hetóaégeket, amit egy ilyen papír azért 
a caekély három és félaaer  lejárt nţujthat. Addig 
mondtak, hogy m ĝ kellett venni. Sokan vásároltak 
még beló'e má'ok ls. Nem c«ak abbra a községben 
Más falvakat  la felöltöstettek  ilyen papírokkal. CaBk 
éppen aat nem tudják mitől jó, amit vásároltak. 

Eit sajnos ml sem tud'.uk megfejteni.  Da eláll 
as ember lélegaete azon, hogy mit nem vásárolnak 

Alig lehet rászoktatni a kösaógeluket arra, hogy 
rendszeres fogyacziéja  legyen a gazdasági tudását fej  -
leastő, kul'urális haladását ssolgáló magyar folyóira-
toknak, könyveknek. O'.yan blaalmatlanaágg*l van el-
telve minden o'ynu törekvéssel szemben, amit veaetől-
tól hall. Anayl kelletlanséggel teljiBttl aaokat a 
kötelesó áldoaatokat, amelyeket meg kell hoznia vallá-
sával, hitével, fajával  aaemben A ssövetkesetek, a 
gaadakörök Iránt aa egymást segítő össaefogásokkal 
szemben alig akarunk felmelegedni.  Sajnálunk minden 
krajcárt a magnók Jövőjétől. 

Ét akkor 3466 lejeket caak ugy egysaerre kido-
bunk, 83 h«vi ressletflaetéal  kötelezettséggel. Miért. 
Egy Illa papírdarabért. Amiről ast sem tudja, bogy 
as ml. 

H tt nem órai en a nép aat, hegy mennyi meg-
aláaó mozi anat van ebben a lilapapír vásárlásban. 

Faj t i sz ta angóra n y u l a k kaphatók 
Zakariás Ibinél Mwcurea-Ciuc, Bulevardul Regele 
Ferdinánd Nr . 9. i - s 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Amerikai  nevelési rendsrer  a r o m é n isknift. 

ban. A román könoktntás fontos  uj l táa előtt áll. őr«|. 
sége k ívánságára m á r a jövő tanévben bevezetik u 
angol—amerikai nevelés i rendszer t I j y a csütörtöki 
napon nem less taní tás . Es t a napot az oraeágvédj 
mozgalomra é s á l t a lában a gyakorlat i neveléBre for. 
d l i ják. 

Kisebbségi  főkormány  biztosság.  Bucureatl fair 
aaerint a most léteBitett kisebbségi főkormánybiatoa^. 
venetéeót dr . Puc l aeanu Z w o b l e r a bízták, aki eddi» 
la a kul tuszminisztér ium kisebbségi ü g y o s z t á l y o k a t 
élén állott . 

Goga Ootaviint a nemzet halottjaként  fenta?, 
t é i r el. O iga Ociavlán a bi res köl tó-poii t i iu! a c.uc^i 
kas té lyában m á j u s hó 7 én meghal t . Qogát a nemiéi 
Saját ha lo t t jának tekinti é s holt teatét a fővárost, 
e lá l l í tot ták, ahol m á j u s 12 én helyezték Ide ig l tnwi 
nyugalomra . Innen kéfcőnb  Csúcséra fogják  viasn 
snáll i taei . 

Megmaradnak  a jelenlegi  megve beosztások 
A közigazgatási reformtörvényről  nyilatkozott Ca ineaco 
belügyminiszter . Aa u j könlgazgatáBl törvényben n Q 
a képviseleten van a b e n g w l y banem a gaid^todâii 
ós felelősségen.  A tarvény egysege t létesít, amelynek 
ta r tomány lesa a neve . A jelenlegi megyáfc  m'E-narad-
nak . A közintézmények, megyepzékhclyak ^«daaaşi 
é le te tekinte tében nem lesz vál tozás. Viazoni * megye 
mint gazdasági egység nem ta r tha tó fecn.  A a s ^ s i 
jövedelmek alig ff  deaik n személyzet i Msdssolras ée 
'gen gyakran állami t ámoga tás ra vannak ata -a, a 
t a r tomány 10 megy<»bői áll. Kialakulásuknál a törté-
nelmi t a r tományok régi ha t á ra i nem v>het(k figyelembe 

A lOl  ik ülésszak  A nép aövetaégl íad íc* 101-ik 
ü lésszaka má jú* 9 án megkezdődöt t . N pir n ion aj e -
repal vol taképpen a vi lágnak valamennyi kérdése, A 
japác—kinal viszálytól — a N é g u i n t mla-
den valamire való eeet ter í tékre kerül. Â m p u ö ^ t s ^ l 
ülésasakhoa m?g Amerika is rádió azózsitot intézőit, 
amelyben a r r a kéri a világ vezetőit tegyenek k-.:őa 
erófessl téseket  « mainál jo b világrend mvgi-rotase 
érdekében. — Há t blzooy t egyrnek . Vígeredm ny-iea 
annyit c^ak p vá rha tnnk tőlük. I i t enem bUz -n o yan 
naeyaserU<-n fi  té t jük, A 101 da rab ülésük m i r u .ayi 
péuzüakbe kerül t , h o A y Igazán l - ' g ievd íshb , LÜ;; ÜI^-
töveteiQnk ez, b o ţ y lega lább tegyék m?g i-zo' at s : 
orófeszitésskbi.  Iguaán nem sok azórl a pe^^ert. — 
Egyéb k ívánságunk azután Igazán nlncB ia. 

Befejeződött  Hitler  olaszországi  látoz^táu. 
H tler birodalmi veaer es kacca l iá r olaezorsz^i.-: l .n. 
g itáBÁnak ünnepsége i egy heti m i n d i ' képr .'1 f  a -
íi uló f-ny  éa pompáva i vége t er tek . H tler m.:juj 10 
b a s a é rkeae t t . E r k e z í a é t a s egész nemet ceau . t aagy 
azeretet te l vár'.a 

A n é m e t haditengerészet parancsnoka 'J'«var-
országon  Ríeder vezért nj;eraagy a mu:t be. ta Mi-
gyarorazág vardéga voit. 

Lemondott  a D a r á n j i kormány  A t t a i ' - i r kor-
mány lemordot t . A kormány t ó a iemocdou Daránj i 
j avas l a t á ra Imr^di Bélá t bízta meg a vorm^ny ' ' i t i -
(áaával. Az I . s r t d i midaz te re inök kormáoya május 14 éu 
le te t te az eekut. 

A megyefőnökök  értekezlete.  M >juj no 12 éc 
aa össaes megyefónökök  é r t e k e z i e u e ţo . t ak öaazenivH 
a beiUgyminiBaterlumban. C^l io»(cu b. lpgym. 
l smer ie t t e az u j közigazgatás i törvényt a az crcüHg uj 
berend ?zkedisdt . 

A eparyol polgárháború.  M<g sohi nc ért 
véget a ké t esz tendő ó t a tar ió ep jnyo! po gáraAi.o:u. 
Bár F ranco tábornok felkelő  csapa ta i caaknem naiul-
mukba ker í te t ték aa egész orazágot, egy >io 
m e g mindig szívósan védekeznek a v<irö<i soimac; 
csapatok, amelyek vlaaiavonuiásoik al>:almíva! r.orau. 
puia t i tábokat r t n d e z n a k . A V i l - n c ában mUccdó ve -̂
törvényszákük c<nk ápril isban 2400 embert Ítéii ii-i^.irs, 
ezen kivül ha tezer ember t kényejsern-uViién 

Józta  Jánost  r.evezték  ki  fíitay  Á. 
Erdély püspöke aa A 'ha Iu u (ryu '&fjhérvar  ) n ' o^i^i 
akad mia romftn  nyolvü tansaékere J 5 z j . J Olor-
heiu O z ó k e U n d w k e M ) főgimnáziumi  tanárt a v^ia 
ki A nagy B tny Arp-d dr. helyóbe :<rr<t t3°'to g^pzrtl 
ember kerüíf  J > z s t J t c o a SKeméiyeben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Calki öreg diaktalálkoaó B u d a p e s t e n . 

A Sumoleu (caiksomlyól) ÖTPC diákok m e j m '-o 28" i 
este 7 órakor Badapeateo, a Vén Tabán kerth 
ben (Avar-ucca 31. ssám alatt) találkoaót tartanak, 
amelyre minden cslkl diákot éa a hoazáunoíék» ' 
valamint vendégeket la szívesen látnak. Közlekedőt a 
8-as autóbusBsal és a 61-es villamossal ( eataiUs « 
H<gyalja Qtná<, a Gellérthegy déli lábánál). A v?ciori 
biztosítása végett, a réaatvevók ssámának megĵ 'öl* 
sével, jelentkeséat kér Tuinádl EUhes Q..u » dr. 
teml m. tanár, m. k<r. kormányfótanáczős,  Budapatt, 
I., Fitdruaz-ucca 4 IV. 2. 

— A Vóröa-Eeraaat mercurea-c uc-i fiii»?;:-
lete folyó  év májua hó 20 án eate 9 érakor, aa Aatra 
nagytermében játékon-, ciin mÜBeros táncéstéiyt r 'cdse-
Tekintettel na egyesület humánná és numea CJ.MUV, 
a rendező bizottság kéri a t. közönség jóakaratú támo-
gatását, illetőleg aa estélyen minél nagyobb Mimben 
való megjeleaését — Bitélyl ruha nem kötelező. — 
Elnöknő: Adellna Pasnlcu. 

— Bljegrnóe. Faaalras Ferenc okleveles gépin-
mérnök P oeBtl-ról eljegyezte Koloaay Manyit (M r̂l- . 
Koloaay L taaló nyug. psnaügyigasgatósági osstályfónóz 
leányát Cluj (KofoMvárt), 



20. szám. 

Miért teli az enyiiázl adót fizetnoiii ? 
Azért, mert ez egyike legszentebb köte-

lékeinknek. Akiben ól ősi hite és nemzete 
!®nti- hűségnek egy parányi szikrája, akiben 
nr.Bi homályosult el egészen a tudat, hogy 
„gncsak állampolgár, de egyházának és nem-
zete nagyobb családjának is tagja, az készség-
ül a a legnagyobb áldozat árán is, pontosan 

fjj^iti  ezt a nagy, semmikép el nem hárít-
ható kötelességet. 

A nagy viharból, amely elzúgott feiettllnk 
j amely eletek s értékek szédítő tömegét 
seperte el, két érték maradt meg csupán, ahol 

pislákol jobbra, magasabbra hivatott éte-
lünknek fénye  és reménye, ez a kettő: a 
tercplom és iskola. 

A; iskola: anyanyelvünk, ősi kulturánk, 
művelődésünknek a temploma, mig a templom 
minden földi  dolgot felQl  múló vailás-erkölcBi 
értekeknek, az örOkéletre rendelt léleknek 
felsőbbrendű  iskolája. 

Ez a két intézmény a nemzeti, társadalmi, 
családi és egyéni élet nyugodt, békés meneté-
nek alkotó, építő munkájának alap pillére és 
legfőbb biztositéka. 

Te kereskedő, ki ott szaladgálsz napestig 
a pult mögött, te iparos, aki ott szorgoskodol 
szerszámaid között, te gazda, ki a puha földbe 
.-zárod az életadó magvakar, te szellemi mun-
iá=, ki ott görnyedsz könyveid mellett és ti 
mindnyájan mások, tudjatok felpillantani  a fog-
lalkozás szűk köréből és lássátok meg e két 
hatalmas erejll tényezőt, melyek őrt állanak, 
bogy munkaköaben ég föld  rátok ne szakad-
jon, lássátok meg a templomot éB az iskolát. 
Lissáruk meg és adjatok, adjatok örömmel 
ea bjkezüen, amíg kér, mert jaj nektek, ha 
kérő és áldó BZÓ helyett átka sújt le rátok 1 

Hiába gyűjtünk vagyont, kincseket, ha 
nem állítjuk azokat nemes, magasabb célok 
szolgálatába. Mikor egyszer négy deszka közé 
szépen beillesztve viezik majd omló porainkat 
az omló por közé, mindent és mindenkit itt 
hágjunk, csak egy fog  a síron tul is legiga-
zibb barátunk lenni és elkísérni örök utunkon: 
a jó cselekedetek, a becsülettel teljesített 
kötelességek. 

A vagyonnak ma a népkőzösséggal, annak 
miiideu ügyével, intézményeivel szemben súlyos 
kötelezettségei vannak. Ha ez a népközösség 
f-ppen  a kölcsönös támogatás, összefogás  hiánya 
iciatt elbukik, vele bukik az önző vagyon is 
gazditól, mindenestől együtt. — Aztán bármit 
moad a kételkedés, a közömbösség vagy a 
hitetlenség — az élet lezártakor eljön a szám-
adás napja. Kételkedés, hitetlenség, anyagi 
jíivitk, mind elmúlnak. Egy nagy bizonyosság 
azonban el nem múlik: az életünkről való 
ziímndás bizonyossága. 

Tehát remegjen meg minden idegszálunk 
arra * gondolatra, hogy akkor, a nagy szám-

napján, áldóink helyett rettenetes, kibir-
hüatlan arccil ott fognak  vádolni a templom 
és iskola. Égessen és világítson bele minden 
îvbe a nagy magyar poétának, Reményinek 

aggodalomtól reszkető Bzava: 
Kicsi fehár  templomotokba 
Most minden erűk tömörülnek 
Kicsi fehér  templom-padokba 
A holtak la mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáiok, 
Üzemükben biatatáa vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot B aa iskolát I 

Még benne vagyunk a feltámadás  ünnep-
értben, mikor az Élet diadalt aratott a Halálon. 

Támadjon fel  bennünk ÍB az önzetlenség 
^ áldozatkészség szelleme, mert csak ez lehet 
'uadaoeníumunknak, jövőnknek legbiztosabb 
'ibdsla óa záloga. 

C S I K I L A P O K 

â y ţ r g y o i é l e t 
8-lk oldal. 

Köny\ 'vkötészeti munkákat 
a legsaebb én legtartósabb 
kivitelben a legjntányosabb 
árak mállot t esaköaöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 

Méhészet. 
2*11 a t e e n d ő ? 

Köztudomás azarlnt aa 1932 év volt az utolaó, mikor a 
virágok bőven termelték a nektáriákat a méhészeti azaktudáa 
nélkül a méhosaládok fejlődtek,  gyarapodtak még a kutyaka-
párta gödörben la. 

Azóta 5 keserves esztendő mait al fejünk  felett  ogy, 
hogy a osaládok vegetáltak, aa állományok legyengültek, sőt 
megsemmisültek a csupán kiváló mesterfogások  birtokában 
lehetett ienntartanl megfelelő  erőben a meglévő törzstenyésze-
teket, kicsikarni belőlük valamennyi mézszUretet. Ezen 6-lk 
esztendő aem Igéiheti valami róazáa álmok beteljeaedéaét, hi-
szen mikor jelen aoralmat Írom (májas 5-én) alapoaan hall a hó. 

Gyenge vigasztalás, hogy hát Csíkban nlnos olyan na-
gyon hoaaza tavasz, nyár. Jól van jól! Bár a reményt aohasem 
szabad elveszíteni, meg sem lehet oaak amogy Slbetett kézzel 
várni a megváltált. 

Méhoaaládjalnk aaerenoaiacn kiteleltek, nam éppen cse-
kély hullával. Ennek oka ama kOrOlmínyben keresendő, hogy 
ősszel sok Idős bogárral mentek telelőbe, mely népnek korá-
nál fogva  la el keUett hallania. Ha őszi spekulatív etetéssel 
dolgoitunk volna, ugy fiatal  n i " kelt volna életre a az Idő-
sebbeket foglalkoztatva,  nem benn a lakásban hullottak volna 
el a télen, hanem mig ősszel a munka mezején éa helyüket 
elfoglalta  volna a fiatal  állomány, mely moat dajkálná a leendő 
generáoiót. 

Igaz ngvan, hogy a fiasltás  Igy la belndalt, as&khogy 
még e legkevésbbi nem kiterjedt. 

Azt mondhatja erre mindenki: jobban van Így ; mert ha 
e nép képtelen takarni a kiterjedt költést, a hideg éjszakákon 
meghűlhet éa a különböző betegaégek melegágyává válhatlk. 

Kedves méhész teatvérelm ! A vármegyeszerte dühöngő 
ragályoa méhbetegaégek oka nem ebben keresendő, hanem a 
fertőzésben  a magyarán mondva a butaságban Ugy-e elismeri 
mindenki, hogy aki nem halad a korral, nem tanai, ez a mai 
tülekedő versenyben elmarad éa mégis hány és hány méhtartó 
van, kl aoha egyetlen szakmunkát át nem tanulmányozott, 
vagy ha véletlenül birtokában van valami régen Idejét mait, 
könyvtár muzeumba való, koránk tadását meg sem közelítő 
féromnnka,  az abban foglaltakért  a tudomány éa gyakorlat 
azentealtette Igazságokkal szemben alkra szid, Bőt képzelt 
Igazáért mérget la venne. 

Nem la olyan nagyon régen, mások által ls elismert, de 
önmagát érthetetlenül tolbeosülő tapasztalt öreg méhésszel 
sehogy sem voltam képes megértetni, hogy a müiajoztatásnak 
az a módja, melyet követ, mindenben ellenkezik a természet 
örök törvényével éa kimutathatóan károa a méhek életére. 
Qörosösen védte talán beképzelt Önérzetből Bzörnyü tévedését 
akkor la, mikor a bizonyításképpen elővett szakmunkák tömegei 
kivétel nélkül mind vele homlokegyenest ellenkező utasítást 
adnak. Végül la azzal zártam be a vitát: „Most találkoztam 
életemben először egy olyan emberrel, kl a tudás hatalmával 
megáldva született e világra, kl tanulás nélkül minden ember-
társánál okoaabb." 

Érthető llyonformán,  ha a Cslkvármegyel Méhész Egye-
sület egyik programpontja a azaktudáa fejUaztéae  a éppen 
azért könyvtára állandóan a tagok rendelkezésére áll. Sohusz-
ter József  Meronrea-Cluo keresendő meg ezen oélbóL Könyv-
tárunkban megtalálható szakmunkák : Br Ambróoy Béla : Méh. 
Bléneasy Károly: A méh a kisgazda ingyen napszámosa, A 
méhek költés rothadása és az eü»uJ való védekezés, Gyakorló 
méhészek könyve. Gáli Imre: A méhgazdaság üzemharoa, Méh-
tenyésztés. Héjjas Endre: Méhészet dióhéjban. Horváth E. 
János: Méhészkedjünk! Józsa ftándor:  Méhész könyv. Kádár 
Lajos: A méhviasz. Dr. Krámer Ulrloh: Faj tenyésztés. Lak-
ner Vidor: A méh tenyésztés alapismeretei. Nagy Miklósné: 
A méz felhasználása  a háztartásban. Zoller Antal: Raolonalis 
méhészkedés. A könyvtár gyarapítása folyamatban  van. Több 
elsőrangú szakmunka meg van rendelve, de még nem érkezett 
meg. — Tekintettel arra, hogy egyeaületünk a törvény erejére 
la támaszkodva legfontosabb  föladatául  tűzte kl a fertőző  méh-
betegaégek elleni küzdelmet, ezen egyesület aktivitásától sonkl 
aem tarthatja magát távol, kinek egyetlen egy méhcsaládja ls 
van, de érdeke taggá lenni annak la, kl majd osak ezután akar 
összeköttetésbe lépni a méhek misztikus csodás világával. — 
j£zen tagság nem jár semmiféle  anyagi megterheltetéaael, hiszen 
a tagsági dlj az öasztartozandóság demonstrálása képpen a 
nevetségességig minimális évi 10, azaz tlz lej. Alapító tagok 
egyszer éa mindenkorra 100 lejt fizetnek.  Kik évek óta hátra-
lékban vannak, Igyekezzenek akár posta utján, akár személye-
aan befizetni  azt a nevezett Sohnazter urnái. 

No de hát ml la a teendő'! 

A osaládok le vannak gyengülve. A javítás kezdetleges 
Ha az ldőjáráa jobbra fordul,  nlnos ml éa miből dajkálja a 
rohamosan beinduló fiaaltáat,  nlnos nép, mely begyüjtené a 
teritett asztal kínosait. A téli készlet fogytán  van. Új nektár 
forrás  még nlnos. Adni kell nekik feltétlenül  és pedig kétféle 
módon; mint szükaégélelmet saját életük fenntartáaára  éppen 
ugy, mint a azapornlat biztosítására. Az előbbit eredeti, utób-
bit felhígított  áUapotban. Amennyiben nlnos tirtalék lépea 
mézünk (mindenkinek keUene legyen) ugy folyó  mézet haaz-
nálhatnnk. Természetes, hogy Ilyenkor a méz oukros. Vízfür-
dőben folyékonnyá  kell tenni éa belőle leghelyesebb, ha onkor-
lepényt készítünk a következőképpen: A folyékony  mézhez 
annyi szitált Unom poroukrot gyúrónk, amennyit osak blrank, 
azaz masszánk keményebb lesz, minta jól gyúrt reazelt tészta 
anyaga. Ezt bepakoljak oelofimba,  melyen a hozzáférhetéa 
oéljából néhány lyukat ütve ráhelyezzük a féazek  kereteire. 

Az anya petelerakó Ingerének ébrentartása oéljából pedig 
az esti órákban beadunk, befeoakendezünk  naponta 1 deoill-
ternyl feles  arányban vízzel felhígított  langyos mézet, mely 
kevéa anyagot a oaalád nem raktárot el, hanem a fiasltás  cél-
jára fogja  fordítani. 

Ha nlnoa aaját megbízható mézünk, agy ne haaználjunk 
fertőzésmentesnek  Ismerten kívül mást. 

B l é n e s s y K á r o l y . 

h í r e k . 

— Az eucharisztikus kongreszusra 
városunkból a latin szertartású róm. kath, 
közül 48 an, mig az örmény kalh. közül 13-an 
jelentkeztek. A kongreszuson résztvevők folyó 
hó 23-án külön kocsival indulnak városunk-
ból Târgu-Mureşig, ahonnan a progrumezerOen 
beállított vonattal utaznak tovább. — Egyház 
községeink plébánosai figyelmét  e helyről is 
felhívjuk,  hogy már 8 személytől kezdve tár-
sas utazás óimén a Cfr.  kedvezményeket biz-
tosit. Tömegesebb résztvevők utazásánál külön 
kocsit is igényelhetnek, amely szándékukat az 
illető állomás főnökénél  as indulás előtt három 
nappal kell kérvényein!. 

— Elhalasztják a lapkiadást sza-
bályozó rendelet alkalmazását. Dr. Bu-
teanu Aurél főszerkesztő,  az ardeali és bánáti 
román sajtó szindikátus elnöke kérésére Ia-
mandi igazságügyminiszter megígérte, hogy a 
sajtótermékek kiadásáról szóló rendelettörvény 
alkalmazását felfüggeszti  mindaddig, mig a 
végleges utasítás is megjelenik. A törvényben 
megállapított határidőt a végrehajtási utasítás-
nak a Monitorul Oflcialban  való megjelenéstől 
fogják  számítani. 

— Sípos Sándort, Lăzarea (Szárhegy) 
egyházközség volt plébánosát, május 8-án, 
vasárnap iktatta ba a tordai róm. kath. egyház. 
Sipos Sándor a Székelyföld  embere, aki 1891-
ban született. Theologiai tanulmányait Alba-
lulián (Gyulafehérváron)  és Bécsben végezte. 
Lelkészi pályáját, mint káplán Alba-Iulián 
kezdte, majd szárhegyi plébánossá és kerü-
leti esperes-tanfelügyelőnek  nevezték ki. Hit-
oktatói teendőin kivül nagyértékü tanügyi, 
népnevelői és hasznos közéleti tevékenységet 
fejtett  ki. Az uj plébánost Tordán meleg sze-
retettel várták uj egyházközségének hivei, de 
felekezeti  külömbség nélkül a város közönsége is. 

— A kisebbségi vendéglősök nyelv-
vizsgája. A vizsgára kötelezettek írásbeli 
értesítést fognak  kapni, akik azután írásbeli 
és szóbeli vizsgát tesznek. Ezekhez tartoznak 
azok a kereskedők is, akiknek italméréBÍ en-
gedélyük van. Az osztályozás kétféle:  tud-e 
románul, vagy nem? 

— Nyugtázás- Kassai Lajos síremlékére 
György Elektől (Tusnád) küldött 100 leit kö-
szönettel nyugtázzuk. 

— A Gyergyó kerület papsága az 
elmúlt napókban tartotta meg evi koronagyü-
lését, melyen a kerületi papság teljes számban 
vett részt. 

— Vadászok figyelmébe  I A már lejárt 
tavalyi vadászengedélyek érvényességét ható-
sági intézkedés alapján folyó  év május 31-ig 
meghosszabbították. 

— A Bucureşti hónap kedvezmé-
nyei. A CFR. 50 százalékos díjszabás ked-
vezményt nyújt a „Könyv Hónap" látogatói-
nak junius 9—24 között. A jegyek érvényét 
5 napban állapították meg. Oda egész jegyet 
kell váltani és a fóvároB  egyik pályaudvarán 
visszafelé  érvényesíteni. Az utazás megszakí-
tása nincsen megengedve A „Luna Bucureşti-
lor" tartamára május 9. éB juaius 9. kőzött 50, 
illetve 75 százalékos utaaási kedvezményeket 
léptetnek érvénybe. A jegyek 7 napig érvé-
nyesek, azokat egyik pályaudvaron kell látta-
moztatni egy kiállítási belépőjegy alapján. A 
75 százalékos kedvezmény minden pénteken 
24 órától hétfőn  24 óráig érvényes. 

— Öngyilkosság. Fülöp Andráa Lszrea (szár-
hegyi) 50 évea gazdálbodó felakasztotta  magát. A végső 
elkeseredésében öngyilkosságot elkövető embernek hat 
neveletlen gyermeke maradt. 

Szerkesztői üzenetek. 
GyönyörS, mikor a május virágaik... Hát az oaaku-

gyan szép, de vloonek la jó. Különben eit a azép nótát Dénes 
Sally Irta. 

Nyilt-tér. 
Lapunk folyó  évi 15 és 16 lkl számában közzétett .Höl-

gyek figyelmébe*  o. hirdetés kétszeri megjelenéséért felszámí-
tott díjszabás szerinti Illeték kifizetését  Müller Gábor él 
Holllnek Róbert megtagadták, sőt Holllnek zsarolásnak minő-
sítette. 

Nevezettek ellen a blról eljárást folyamatba  tettük. 
A Calkl Lapok szerk. éa kiadóhivatala. 

HEGEDUORÁKAT 
oonaervatorinmi módszer 
szerint, j u t ányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O l u c . 
Str. I. O. Duoa (Gimnázlum-uooa) 180. 

HIRDETESEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 
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— Minősen k t a t n t benn*. A törvény Irgalma 
• hadirokkantuknak támogatására elrendeli, bogy tflal 
fit  id)mL Réndsaeriut agy Mik, hogy a eaikmegyel 
hadiroskantaának például a Treiscauue (Háromsaék 
vármegyei havasok valamelyik megköselltnetetlen ró-
aaéo utalaak kl 600 lej ártókB tűzifát  Cauíaágnak la 
•ok, ami eaotáa történik. A rokkant mindent elkövet, 
hogy valahogy boaaá jnaaon a lőle több aaáa kiló-
méterrJ fekvő  600 lej értékű fáboa.  Randsaerint héaa-
pok telnek el, amig kap valami bolondot, aki megvá-
eárolja a fáját  800 lejért. B akkor jön aa erdőpáaitor, 
aki nem adja kl a fát,  mert nem ő vásárolta meg. 
Kizbea klderdl, hogy egyáltalán kl sem adják a fát, 
mert kosban, amig a rokkant hónapokon keresetül 
rohant a fa  ertákeaitáse ügyében, lejárt a fa  átvételi 
ideje éa elveszítette jogát — Bgéaaen megható egyik 
médja a világban annak a támogatásnak, amellyel a 
hadirokkantakat aegitik. 

— A törvénykeaéa nyári aaOnete. Őfelaóge 
Károly király aláirta a birói kar ssarveaésóre vonat-
koaó torvényt módosító rendelettorvényt, amely aaerint 
a tőrvénykeaés nyári aaüaete jnllus 16-én kendődik ós 
két hónapig tart. As idén a saeptember 1—16 napjaira 
kltüaott tárgyalásokat hivatalból jnllus hó 1—16-re 
boiaák elóre. 

— Haaaaaág. Gergely Jenő ós Kató Magda folyó 
ód májua hé 16 án tartották esküvőjüket Ghlmeafaget 
(Oyimeabükkön). 

— Köveani keadtók Baile-Tusned (Tuinád-
fúrdfit).  Tnanádfürdó  főut«on»lái  kövesnt keadtók. 
Kei kiiómóier hessnaságben fektetik  le aa nj kövenetet. 
Egéeaen apró kocka kövekkel, meealksaerfl  munkát 
kssnitenek, amely minőségre ós ssópségre Is a legal-
kalmasabb. A munkálatok már megkeadódtok ós annak 
junins 16-re már kószán kell lenni. 

— Torvónysaekl hírek. Kecskés Györn Cin-
canl (csekefnlvl)  lakóst, aki 1986 ben Bedó B aláás 
udvaraból kerekeket ós fehéraemttt  lopott — a bíróság 
1 évi börtönre, 2 eser lej pénzbüntetésre ós politikai 
jogainak 3 évi fetfdggeaatéséra  ítélte. 

— Orecn Mária mnit évben Radu helybeli enre-
dasnéi szolgált, ahonnan 3 eser lej pénat, aranynemül 
és sok fehérneműt  lopstt. A bíróság most tárgyalta a 
lopás ügyét és Grecu Mirlát 1 evi fogháara  Itelte, 
fiatal  korara való tekintettel azonban aa Íteletet fel-
függesatette. 

— Kirilla Petru 64 éves asolgs, Kercsó András 
Güsorgbeni (tyergyóssentmlklósl) gasdanál lakolt. Az 
öreg ember aa Istállóban addig cigarettázott, amig egy 
eldooott végtől fejgyutt  as Istauó és fóldig  égéit. A 
btroaág gondatlauaagban találta bünösnua az öreg asoi-
gát éz 1 hónapi fo^nasra,  2 eser lej punibluiiefosre 
ítélte. 

Gibor György Ghlmasfagst  (gyimesbükki) lakós 
1987-ben négy darab vasúti talpfát  lopott. A bíróság 
a negy talpfasrt  1 evi börtönre Ítélte. 

— Tüzeset. Veress Lajoa Imper (kássonlmpéri) 
gasda caiire meggyúlt, a tuz átterjedt öav. Biiaaa 
Bdndorne caürere ÍB, amelyek földig  égtek. 

— Bejelentés nélkül eltemettek an uj szü-
löttet. Tanító Györgyne Lancd-de-ena ({yimeafeieóiozi) 
H<iOaaak egy gyermeke halva saüieiei». Az esaíet Be-
nő va nem jelentették, haoem egysaeriien eifóideitek 
a ualva ssületett csecsemőt. A szülők ellen eljárás 
lódult. 

— Ötven italméró már levinsgánott. Gneor-
ghenl (Gyergyóazentmitlósou) május ho 11-én oiven 
korcsmáros nyeivvizégásott. A vizsgákon Coiculescn 
Vastle pánzügyigasgató elnökölt. Meg kell említeni, 
hogy a viasgákot a pénsttgylgasgató a legemberaége-
sebb jóindulattal vezette le. 

— Gandakösönsógünk figyelmébe.  A vár 
megyeizerte uralkodó lóhere- ea incarnameg hiányon 
bcguendó, értesítjük a gazdaköaöndéget, bogy az B. 
G. B. koMzssgeBen vállalja a gazdák ellátását incarna-
ea lóheremaggal. A heremag ara 32 lej, a lucernamzg 
ára 65 lej kitogramonkiut, a vevő lazohelyenek állo-
másán. Mivel az B. G. B. csak a tényleges bzilkség-
leinez megfelelő  mennyiségűt Beállíthat vagyis várme-
gyenkban raktári keszleteket beállítani nem áll módjá-
ban, kérjék aa erdekeit gazdákat, hogy szükségleteiket 
ioijó ho 16-ig, vagyis vasárnap estig szóbelileg vagy 
leveiező-lep utján jelentsék ba Fodor Pal mtraók bu-
mu su (CaiKíomlyó) vagy dr. Gál Jóaaef  ügyvéd M Ciuc 
(Cditazsredk) címre, akik intézkednek a magvak anon-
nall leasállitaaa vegetl, 

Belehalt a korosmai össsetOaéeből folyó 
lag kapott tttesbe. Gyomatl Ferenc hatvanéves 
napszámos, Joseni (Gyergyóalfalu)  községből Bubor 
(Gyergyenelborha) ment munkát keresni. As egyik 
gatdasagbau dolgoson hónapokig. N ahány nappal ea-
eióit gyanús körülmények kósótt maghalt. A csendőr-
ség nyomenant Indított, amsly megállapította, hogy a 
halál eróssakes módon követkssett be, agy fejre  mért 
tttts foiytán.  Megállapították, hogy as ügy háttere 
egy koicsmsl ósazetüzeara vesethető viasza. Gyomátl 
összeveszett Lacatns Petra cigánnyal, aki megleste, 
mikor a korcsmabol as örag ember távosott a egy 
kemény targygyal ugy fejbevágla,  hegy öasaeeseit. 
Magáhos terve hasa vanasorgott, da a halál rövidesen 
vegsetl veis. A cigányt laUrtóatatták. 

- Kösnönetnyllvánitás. Mlndanoknak, akik 
felejthetetlen  férjem,  illetve apánk elhalálozása alkal-
mával fajdalmukban  réutvettek, sírjára vlrégot helyes 
tes, ezúton mondánk hálás kösaönetet. 

özv. Danbek Bándorné és gyermekei 
— Halaloaások. Gldófalvl  Vltályos György nyug. 

fö;dmivee-lskolai  igazgató, 68 éves korában, májas bó 
7-Sa meghalt Cmj (Koloaaváreo), ahel nyugdiján órait 

töltötte. Vltályos György, a magyar állam által a Har-
gita alatt épített minta földmives-iakolának  volt az 
Igaagatója. Képaelt szakember, aki vármegyénk gazda-
sági munkájaban értékesen résst vett. Hiiálánafe  híre-
általános réaavétet vált kl egése vármegyénk közön-
ségében, ahol annyi tissteletnek és megbecsülésnek 
örvendett becsületes, mnakáa egyénisége. 

— Balló Istvánná szül. Cslsser Juliánná, 66 évea 
korában, zaájua hó 7-én meghalt Szacraienl (Csikaaent-
Urályon). 

— PBLB1VÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ. 
A „ Csiki  Lapok" kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az előSzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a Jap 
küldésit  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetésekből  él.  A mai nehéz  viszonyok közitt 
nem tudjak  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik elismerik  a d a mun-
kát,  amelyet  lapunk  elviges  a vidiki  magyar itjéig-
betű  szolgálatiban,  fogadjik  megértéssel  jelen  fel-
biráiunkat  ia támogassanak  ezután ia a régi  sze-
retettel. 

A , CSÍKI  LAPOK" 
azark. ia kiadóhivatala. 

— Tilos állami tisstvlaelókcek berkooai 
engedelyt tartani. A kormáiy rendeletet küldött eset, 
amelyben megtiltja, hogy állami szolgálatban lavő alkal-
mazottak tulajdonában bérkocsik legyenek. A rendelet 
szigora büntetés terhe mellett tiltja meg a köatisztvi-
aelőkuek, hogy taxit, vagy táraasgepkocjit tartsanak a 
ja Ilyen van birtokukban, kötelesek a legrövidebb időn 
belül visszavonni, vagy eladni. 

— A franoia  kormány aa idegenek ellen. 
A francia  kormány salgoru rendi zibályai sz idegenek-
kel szemben egyre ssélesebb mereteket öltenek. A leg-
szigorúbban feiUiviasgálját  a külföldiek  okiratait a tíz-
ezrével utasítják U asozat, akiknek iratai nincaenek 
rendben. Biterjedt hírek Bzirint as intéskedés aa angol 
királyi pár köaetl látogatásával áll összefiggesben. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
E i ó b a i a d d s . 

Az utóbbi időkben, de lóképpen ez évben nagy Igyeke-
zet tapasztalható a megyében, a helyes, a jó, Intenzív g»zdál-
kodés falé.  Bizonyltja az ls, hogy csak «f  évben tóbb mint 100 
„Saok'-ekét, tobb vetógépet, triöit, kapa tógépet, stb. vásárolt 
a gazdaközOnBég. 

A helyes gazdálkodás ielé való törekvésnek igen szép 
jelét adta • alnosAamártlnt (otlkszentmártonl) gazda társadalom 
a mult napokban lezajlott közbirtokossági és legelét&rsoUti 
tavaszi közgyaiéaeken, amidén egy embarkent, lelkesen át lou 
az Igazgatóság mellé es egyhangnug szavazta mtg a gazda-
ségi elohaladáahoz szUkaég«s ta anoak alapját képező mező-
gazdasági gépeknek a beszeizését. 

Utasította az Igtzgatóaágot, hogy a szdkségea Összege-
ket teremtse elé a mig  most vásároljon meg a mai meglevő 
vatögépek éa tiiCiök mellé egy újabb jé vetégépet, egy nagy 
trlörs, szarosapoi a ezen munkát — batzeriéat folytassa  az Asz 
és jCvó év folyamán  addig, amig ezen gazdasági gépekből 
annvl lesz, hogy azokhoz minden egyen gazda a szUkséges 
Időben hozzájuthasson, agyhangnlag te ertelmSBen kívánta ez 
a gazdakózóuaéS egy-két ponolózó gépnek a beazetzését, hogy 
Így az n j mezőgazdasági törvényben ia előirt nagyon fon-on 
ée szOkségee . a magvaknak a gombabetegségek eTonl kezelé-
sét" alkalmas időben és jól mmdanki elvegezhesse. 

£ szép ée dUeércndő dolgok betetőzéseképpen szintén. 
egvhaugnlag és értelmesen fogadták  al az Igazgatóságnak egy ' 
nagy gépszín felállítására  vona.kozó tervét, azzal a hozzáadas-
sal, hogy a gépszín nagysága már most Jó Idejében legyen 
ugy kitervezve, hogy aboan a kővetkező években vásárlandó 
gépek 1b jól elférjenek,  hogy minden gépjavítása mnnkálatok 
abban elvégezhetők legyenek, a triörOs padig lerőgzithettik 
legyenek és a trlörözést kényelmesen lehessen elvégezni több 
gazdának ls egyszerre. 

A fennebb  ls felemlített  mezőgazdasági gépeknek beszer-
zése óriást fontossággal  blr, ezek segítségé**! elvégezhetők 
azok a dolgok, melyek mtndsn'randes gazdaságban el végezen-
dók, ezek alkalmazásával a mezőgazdasági törvényben előirt 
szükséges éa paranosolt munkák jó állapotban és minden gazda 
által vágcehajthatók, tehát ez as egyébként nagy vagyonnal, 
de kevés pénzzel rendelkező testület tagjait nagyon ssépen 
hozzásegíti ahhoz, hogy jól gazdálkodjanak és hogy a törvé-
nyes kötelességeiknek pontosan eleget tehessenek ea amellett 
az „elóhaladás* nagy müvét szolgálják. 

Az a gondoskodái pedig ami tapasztalható volt akkor, 
mikor ezen vagyonnak-gépeknek megóvására, fenntartására 
Intézkedéseket tettek, a gépszín felállításával  kaposoUtosan, 
az egyenesen meglepő volt, sok értelmet és józanságot átült el. 

Ezen sorok nem akarják azt mondani, hogy talán még 
sok más községben ezen dolgok nlnosenek megvalósulva már, 
haoem mint ujabb fontos  nagy horderejű törekvés « jobb és 
tOsb termelés felé  bozdltásulpaplrra kívánkozik. 

„OBIKI LAPOK" 
Politikai, kdsgssdmsági ée szépirodalmi hetilap 

• l O O ' c i v - • 
£géss »vi* i W - ţ A!4„o w 
Negyedévre . 40 KeífOldre  egy i r » í t 4 

Magyarországra 12 Pengő. 
Bóldáayonkéntl ára 3 Lel. -I- JIM" 

Ulrdmésl dijak a iegolssóbban számltU'.axt. 
ina i ra tok nem sdatnair \i»9->< 

Nyílttéri aOzUméayak 41)» nwcnkUt hv. 
Kiadóhivatal : Hsroares-Ciuo. S t rada L C. Bratlann t | 

Jól bevezetett üzlethelyiség 
kiadó, Mdrcurea-Ciuc (CJiUbzarcdabao) 
Str. Cap. Vulovici (Hargita-uccaj 23 száin! 
Értekezni iebot IIouó Uábornai. 2_( 

Eladó egy Chevrolett teherautó, 
4 hengeres, teljesen ttzemkép3s állapotban 
jó gumikkal, firtekezoi  Rándi Mihály DIÓ! 
Bsárossal, Meicurea-Ciuc. 

Hirdetmény. 
A mercurea-eiuc-i városházán 1938 evi 

juniua lio 6-án d. e. II órakor n̂ nvánoü 
árlejtést tartunk, a helybeli görög kainoUku* 
templom epitesi munkálataira. 

A m u n k á l a t r a e l ő i r á n y z o t t öaaseg 
1.600.000 Lei. 

A leteendő bánatpénz 5°/o készpénzben 
vagy allami kötvényekben, a napi árfolyam 
sserint. 

Tervek, költség előirányzatok és az öasies 
feltételek  megtekinthetők a mercurea ciuc l 
gör. kath. egyház hivatalos helyiségében. 

I. Vlad, ieikeoz. 
2-2 £. Neamiu, gondaok. 
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bundák és béllések % 
vaittouul 

mindenféle  téli ruhák 
moj es kar elleni megóvása 
garantai va valialja OÍCJO UHO.J. 

VEZSENYI JÓZSEF 
3—3 aauoimeaiec 
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Mercurea-Ciuc, Str. Bratiaou 68. & 
Egy B2orgaimas fiút  tanoncnak fdveaiti. 

* 
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Eladó jutányos áron: 
1 kocsi loszekir  (egy  ló utin, kön»l*b'j  ) 
1 kocsi hám 
2 ütés 
1 erdólő szekér (használt) 
í  járom 
40—50 mázsa jó minőségű,  ezarv asmut bi-

nak rali  széna  ia sarjú 
CSISZÉR  KÁROLY-nál 

3—S Af.-Cüuc,  Oyakorlc-ter  3. 

NYÍLT TÉR.*) 
Hyllatkoaat. 

Tekintettel arrs, hogţ a „Caiki Naplap* folyó  évi 
májns 12 ikl számában „Magyirásai* c mü cikkében 
foglallak  a .Ciki Néplap" eiőaó aaámában „ZajUk aa 
élet" elmtt cikkel okocott félreértést  aloialatták, őaalnte 
örömmel jelentjük kl, hogy a sajtóperre adott megbi-
aást vlasaavontuk. 

Aki ami célkitűzéseinket Ismsrl és ami munkán-
kat jóakaratú tárgyilagossággal figyeli,  bizonyára tudja, I 
hogy tőlünk mindég távol állott aa oknóiktll való pe-
reskedés, da viaaont annyit ml Is elvárunk mindönkiié!, 
hogy ha munkánkban nem la segít, ant ne ls nehealtse. 

Bilvesén fogadunk  bárkitől én bármikor minden 
jóakarata bírálatot óa figyelmeztetést,  sót tanácsot ls, 
ha az nem ad okot mellek gondolatikra. 

Mercurea C.uc—Csíkszereda, 1988 május 12. 
mCeik*  Erdőgazdasági  Szövetkezet. 

*) B rovat alatt köslötUkért a e a vállal falaid 
éa Kiadó. 

AhöWMtoliiiélie! 
hozom, hogy • m«i nap tó l kezdve a -ilaghirü, e kor let 
tökéle tesebb P B I K i V E L L A ÖEÖKUUuLAMOáirO 
géppel állok a nagyérdemű «oionseg vendeikezeser». -
A Pr ima Valta örókhuttémosi tó gép a iegtö£aLet*jebb, ţ 
legmegbizhatóba. — & női fodrászatba  vago mindeaoema 
munká t gsranoiávst vallatok. d C Vas es vi« ondoUlsa. 
bajr«at*a b á r m e l j á rnya la tban , maniouer . * A nsgy-
érdemü hölgyközőnség ssives partfogásét  ker i : 

i T e t . S ' y A n n a 
Coafam  „Vlotorls*. a roman g l m a s i u m m a l «semben. 

MODELL KALAPOK 

Töltö-tollak javítását 6s tisztítását 
vállalja a Yákár-Osl«U 

o 
H 

14 tia u p o z k t z t mj formák  oloso 
g árban, m e g t e k m t u e t ó ^ 
X VBNCZKL T A N Á R N É N Á L 
X Ugyanott kósattlaek minden-
^ aemft  nól kalapok oieörendft 

anyag baaaáadáaáTal. Knlaptk 
a legrövidebb Idő alatt. 

X. C. Bratlanu (Oiawv 
alnfla)-neoa  111. ea., a SArháa köneiében. 
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KERESEM MEGVÉTELRE 
a Révai nagy lekxion X—XVI-ig ter-
jedő köteteit. — Cim a kiadóhivatalban 

Vékái 




