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( Z I Ü E U L C I U C T J L - C J I ) 

A kepefizetésről. 
ysiU«i vtcsernyén voltam. V'.c^ercye végén Bíró 

K'-rcec' !ö -pere? bárom imassánd:kot jelölt m*g A 
ha-om liiifili  i?gyi!t különösen mailbe vágott. Valóaág-

í eí(;i,e, n'sria a belsőmet. Fisltai fájdalmat  órez-
f m a jól 'megfontolt  tzivak éleBen kopogó Bulya alatt. 
, ,yererc *zîke« mondotta: 

l'.ozsi dologgal jövök bsrmadízor la. Nam 
i..n Mik <•/.  -í  anyagi ügy aa oltár lépcsőjére, de — 
íren sül» a leikeme* — Ide kellet hoznom. Herm áik 
i-'gc/'addtu'. tz\ jelölöm meg a jövő hétre, hogy 
io!'\di>(/:stoL': Világosítsa meg iaten a*oknak a lelket 
t s a k i * nem akarnak kfpét  fizitnl.  Ériark meg éa 
faij  iV f  , milyen blvatas betöltése vár a kepéből 
jj.f(,j,  p. az<.kre... Ot tarlónk, hogy Igec tebelőí 
«o'gar». ecn'ik a városnak — többszöri, aői fljiyvédi 
f  • stó i.Hsra sem fiz  -tték be a tartozás uknt, só.: nem 
ÍJ va'.8'/»ltak a felszólításokra,  mintha az egyhiz-
ktíS g aem volna... 

N.ia folytatom  tovább. A porciók tat lélobra nehe-
i dó mondatok valcHPgeal kikenyszt-rí-lk aa emberből 
H kialus TcStv«r futad  meg a kepíd-t 1 Fizesd mag, 
nrri i-zt köve eíi az a tánadalom, amelyhez tartozói. 
Y/ .,(1 irf£,  inert nincs nkl beálljon a helyedbe. Ma 
miodrair: ez'aksíg van »z együtt, egy íb ugym ẑon 
c ; i m!U"t<.'lŐ£ kfzil... 

Kit iscerős iukoiát tart fann  városunk római 
kilóikul tirsfdalma.  K?t talpig ember áll aa Iskola 
éiéo. Emberek, akik nap nep után panasa ée zokBzó 
HE ül teljeslMk a köieleBB ágiikét. Taljesi ik, mert ugy 
arziU: Livaiáiuk ós életcoljnk ast paranc»oja, hogy 
«ion ae ó'he yen, ahová önként vállalt Bureuk állította, 
i'Cíüli u»1, egéiz emberként állják meg a helyüket. 
É< m»gál!j4i! •. öaként jön a kérdés: gondolkoztunk-e 
úre* Ará'nkban arról, hogy miből élnek ezek aa embe-
red? Alií.ilí-e a kepe feleit  előkelő olegánciával el-
gikl-.k ,QtöTt olyan, aki e'gondolkczk a köieiesség-
telj B;:Ó icr-ok fölüti?  Mert tndni kell és ilak tudni, 
bogy ?• küíViKíHógte'JeBités nem egyoldalúi A munkáért 
jl I.lí1. i. IS jv'. H. .ÚBL l U / . ö Lvtc 
ie«tlseţekel az egyhAskösség, ba éppsn a legtehető-
idtb tagjai nem járulnak hozzá a terheihiz? 

Kérdések czsk, amelyekre U>ekkel kell felelni. 
S ne c9Fk a tanító és más, hanem a tehetős, jobb 
anyagi viszonyok MsBtl élő egyházközségi tag ÍB tel-
J5BÍIBB A köte'essógét. 

Két polgári per. 
Hí.fóe  kát polgári psrt hal'gattam végig a helyi 

K'i? Di-ziken K*l kösblrlokoflságí  ügyet. Csat ugy 
rp!icd;ek a tzáieirek. A felpsres  fővárosi  ügyvéd az 
fiju  ügybea a Joseni—gyergyóalfalvi  köz) irtokoeság-
tól, valami Bgrárügyből kifolyólag  csekély 825.000 lejt, 
a másikban a Valeá-Slramba—tekerópataki vagyon-
körössf  gtál, egy megegysséssel végződő ügyben 260 000 
>ii k»rt. Kit Ugy — egymllllóhetvenötezer lej per-
tö'.liég, 1 yen ptozbóség caak r z ezeregyéjBzaka meséi-
ben rmálhiió,. 

Hv.ba még tovább bontogatjnk az ügyeket. Kide-
fü  ioív az alfhlvl  közbirtokosságnak a peres ügy 
tiOigrty kéct lefolytatott  perben — mert máskeppen 
pmóiu-g nem lehet — 1,950000 lej névértékű köt-
vén;,! K.-*i,«.ic meg a bíróságok. Négy ügyvéd ls szere 
p-.t -u ügyben. Egyik — amint a szövetkizítl központ 
s iartya asra kirendelt jogtaniciosa állítja — egymillió 
>tjt fe.vett  aczsl, hogy a kérdés költBégUgye eiz^l le 
» a z rva Erre gyors egymásutánban két ügyvéd ré 
!=zér6i kei pert kapott a nyakába a közbirtokosság aaért, 
rc " nrrn fiz  Vett perköltséget. KöziBk eat a .csekély" 
•̂ '-ö 000 l'j.at. 

H «cyszor és béay ügy védnek fiz.  s jen perbölt-
aexet a kózbirtokosság ? — tette fel  a vagjonköaösség 
írdekti; v<dó szövetkezeti jogtanácsos. — 1,930000 
j*|is teví en kétmilliónál tóbb perköltséget követelnek. B l t n ' ' Hit éppen olyan nagy volt az a munkai?... 

A tekerópataki esetben azt fejtegeti  a tz ivetke-Ee;i jozUcácaoa, bogy a fe.psrea  ügyvéd két laben 
jelöni meg n marotvásárhslyl táblánál a vagyonközöz-

erd«(9ban. Bgyszer bejelentette, hogy: .most vál-
tz iigvet, nsm volt Ideje as iratcsomó tanulmá-

nsoiisars. Elnapolást kér.' A bíróság belvt adott a kér-
â Dfb.  i;<Vbnakkor a kösblrtokosság 3000 laj; fizetett 

ea 6000 lejt tiBBtelejdJ elmén Ö»aesen 8000 
L'.- £ *°<hzcr salntén elnapolást kért a fővárosi  ügy-
'*a. loobet nem sserepelt aa ngybev. Aa atébbl tér-
5* . kil«ségeivel tartozik a vagyonkoaiaaég, amit 

is fizet,  do nem olyan könnyelmű, hogy 260000 
'eljel méltányolja a munkát. 

. ^jabb érvek én ellenérvek hangzottak el tzskben 
•lellemzó ügyekben. A pereket blaoavltáa klegeesltes 

elnapolta a törvényünk, AB újabb blzonylté-
uiT * P8 r ••na. Kimenetelüktől két kSnblr-
'otosBág zorsa függ,  S minket ea érdekel. Az, hogy 
miért írnak alá okmányokat hatra-vakra, ha kell, ha 
" B a köabirtokoiiágog vssatói ? Ulért nem vlz'gálják 

meg alaposabban a dolgokat ? Miért nem ssámoinak a 
követkesményekkel V Éi ezeknél a kérdéseknél kíván-
koslk fel  a harmadik k'rdés: hátha, nem ls tndják, 
nem ÍB sejtik a következményeket ? ,. É« ezért az ntolsó 
kérdésnél meg kell állani ÓB l.eményen figyelmeztetni: 
caak olyan ember vállaljon közbirtokosság*, vezelő-
sserepet, aki érzi, hogy be Is tudja tölteni a feladatát. 
Számolni kell mindég asz.v, hogy a jóhlsiemliségre 
való hivatkozás nem elég. N m, mert jóhiíz;müsn is 
lehet helyrehozhatatlan bibi., elkövetni. A jóhiszemű-
ségen tnl tndáa és rátermettig is kell a kf  z'Ja vagyo-
nok keselésére. 

Szövetkezeti élet. 
Vármegyénk asövetkezetl életével részletesen fog-

lalkoatnnk a közgyűlések ismertetése során. Nsgv cél 
tudatos ea komoly mnnka folyik  eaen a vonalon. Egyre 
világosabb az is, hogy a meglevő gaadaaágl szervek-
kel vállvetve azon féredoalk  a asövetkezetl mozgalom, 
hogy vármegyénk gazdasági életét átalakítsa. Egyre 
erőteljesebben bontakoaik kl a sürgető kép: a fa  le 
cBUBZott a hegyekről. As utolsó .rajok" most vannak 
mozgÓBltás alatt. Aa eidógazdaeág, mint kenyérkereseti 
forrás  megtz'nik a székelyek szamára. Énl azonban 
kell. A szövetkezeti mnnka kivatása, bogy az „átvál-
tást" előkéssitse, meg zervetse B m?gmntafsa:  áilat-
tanyóeztés, mesőgásdaság, gyümö csészét, tejgasdaaág 
stb. oéi- éa okszerű fejletztéséből  ia meg lehet élni 
Csikbcn. 

Kataégtelen, hogy a kllilzöU nagyvonalú munká-
nál mindenkinek ott van a b«lye. Különösen an ifjú 
ságra vár mgy feladat.  B'aírendü kötelessége tehát 
ennek aa ifjúságnak  mielőbb cselekvően belekapcso-
lódni ebbe a munkába. Mert n< m elég a dolgok látása 
TÍB i:zjk rögzítése. Dalgonal ÍB kell. Mnnkára váré 
tényétre), muDkasaersaámokkal a késbe be kell állani 
a Borba ÓB dolgoanl, 

A saövoikeaetl vezetők viszont tisstiba vannak, 
tisztában kell legyenek azzal, higy a boinditott és eddig 
szép eredménnyel menő ror^í.jnsat njabb és ujabb 
alkeiesnek kelt koronázni». Ot tudjak legjobban, 
ml'yen neh^z volt oljntni odáig, hogy egy kisebb cso-
port feltétlen  b ztlommal legyen egymással. Pedig 
bisalom nélkül nlnca munka Legyenek aaon, hogy os 
a bisalom minél rohamosabban, minél szélesebb réte-
gekot hódítson meg. 

Nagy kárt okos as, aki árnyékot Igyekezik vetí-
teni a szövetkezeti munkára. Blrontani valamit nagyon 
könnyű de ki csinája meg? Baövetkeaeteick vizttői 
au.kiját ssemmel láthatA eredmények jelzik. O yan 
eredményei', melyeket Iebecaülnl nem lehet. A gazda-
ság olyan ter, ahol beszéddel légüreatérbe jut ez ember 
s egy-kettőre készen lesz... Tagadhatatlan Igazság, 
hogy egyllttes erővel, szövetkezne hamarább el lehet 
érni a megvalósításra váró, egyre sürgősebb dolgokat. 
£ nl pedig kell. Miért ne blstositanánk nagyobb darab 
kenyeret magunknak — ha tudunk I 

• a 
Ezen a helyen is rátérünk a ssövetkezetl életnek 

arra a munkásaágára, erőfeasltéaé-e,  amelyet a „Ciuc* 
gazdasági tzivetkezet városunkban kifejt.  — Amint 
érteaüWnk, a Siövetkeaet junlna hónaptól kezdódőleg 
a Répátl borvlzat bsvez )tl a régi királyság területén 
és ezirányban erőieljes propagandába kezd. A borvla 
*ladást saját autóján kezdi meg, — letzilliija egészes 
Constantáig, ahonnan elsőkésből áru. saerea be és 
szállít Ide. Essél a Fzfcmltáasal  a szövetkezet még 
inkább versenyképss akar lenni a piacon éa lehető 
iego'c lábban szeretné árnval a ssövetkeset tagjait ki-
aaolgálal. 

A .Ciuc" »zőv»tkezetn»k  a Répíti  borriz 
propagilisér*!  kapozolatoa&a  nagymennyiségű  lite-
res borvizes úvegre ven azúksége.  Ezuten ia fel-
hívjuk  a kózönség  Sgyelmét  arra, bogy hányódó 
üregjeit  szedje  óssze ée  bocsássa a Szövetkezet 
rendelkezésére.  — A Szövetkezet  aa üvegek árát 
megtéríti. 

U&jtts 15-én életbelépett uj menetrend. 
Merourea-Ciuc—Csíkszeredából  a következő 

vonatok  indulnak  Braaov—Brassó felé:  4 63; 7.3K; 
1168; 1619; 21.46 órakor. 

Braşov — Brassóból vissza Merourea-Ciuc— 
Csíkszeredába  indulnak:  4 22 ; 7.50; 12.46; 18.15; 
21.10 órakor. 

Merourea  Ciuc—Csíkszeredából  TArgu-Murea— 
Marosvásárhely  felé  indulnak:  7.01; 1622 ; 014. 

Mind a három kBavetlea vonat Rizbolanl (Saékely* 
Koesárd) Mé. 

Mer  curea- Ciuc—Csíkszeredából  Ohimes—Qa-
laea feli  indulnak:  701 (7.26 caatlakoaás Cleen-
Madéfalváa),  18.15 (1884 (csatlakozás); 21.08 (2125 
csatlakozás). 

Sfi.-Ohsorghe—Sepsiszentgyörgyről  Coroana 
Kovászna  feli  a következő vonatok indu'nak: 7 63; 
1455; 19 59. Onnan vlsua; 688; 16.13; 2082. 

Wender Jenő korszakalkotó találmánya. 
A Wender cialád neve lsmerŐB a béke Idők Cslk-

vármegyéjében. Itt lakott városunkban ez a talpig 
becsületes fakersskedő,  akinek három értékaB gyer-
meke : Tibor, Jenő és Manó, a helybeli gimnáziumban 
nőttek fel. 

A háborn a Wendar fiakat  ls meghordozta a 
becsület mezején. Derekasan kivették réssttket  a hasa-
fiaa  köielességteljealtésből. Majd uámukra la véget ért 
a nagy ember mészárlás. Ugy fejoaődőtt  bo, mlat aa 
egésa nemzedék számáré. Duékba törte, áthúzta jövőjü-
ket, minden számításukat. 

A Wender link azonban nem torpantak meg a 
nagy tragédia előtt. Prófétai  ssemmel beláttak aa el-
következendő gyüülködésekbe. Megéresték, hogy nincs 
mit kereaalök abban a vllágbaa, amely itt ráasakad aa 
emberre. Változtattak a aorsnkon. Vonatra ültek én 
már 1919-ben Londonban van mind a hárem Wender fla. 

Azóta állandó az összeköttetés ezekkel a derék 
fiukkal,  akiket egéss gyermekkoruk Ids köt a akik 
mint ssülőföldjükhöa  ragaszkodnak ehea a vároahos. 
Tudtuk, bogy kemény küsdéssel törtek előre. Tibor a 
muaslkájával kereste kenyerét, Janő pedig mint elektro-
tehnikus dolgoaott a legkülönfélébb  vállalatoknál • 
közben elvégezte egyetemi tanulmányait, gépészmér-
nök lett. 

Ami most következik ast angol éa amerikai lapok 
cikkeiből tudjuk. Wender Janő mint az „ Acustic Film 
Company' veaető mérnöke egy találmányával a nyil-
vánosság elé lépett. A lehetőségek basáját egyszerre meg-
hódította a találmány, amely abbéi áll, hogy feltalálója 
lefényképezte  az emberi hangot Hosszú évekig tárté 
kísérletezés után rájött arra, hogy aa Uveglemes Jobba* 
megrögzíti, tisztábbaa adja vlBsaa a hangot, mlat a 
viasalemea. Ebből kiindulva Wender Jenő agy auto-
matát konstruált, amely lefotografáija  a hangot aa üveg-
lemenőn és aa automata mágikus korongja bánalkar 
visszaadja a megrögzített hangot. A találmányt előaaör 
aa angol telefon  társaság vásárolta meg, aaután aa 
aagol rádió 1« bevezette. 

Jól esik hallani Wender Jenő érvényesüléséről 
éa alkaréiról, akiért moat hatalmas amerikai filmgyárak 
versengnek. Jól esik, mert akármerre la aaednek saét 
bennünket a megvadult Idők, ml mégis caak ngy éres-
sük, hogy egyek vagyunk aa ilyoa WenderekkeL Aaok-
kal, akikkel ugyanazon ku'turát salvtuk, egy aaon bol-
dog gyermekéveket éltük, egy célért kieös saeavedé-
Bekben jártuk végig Gallcsia sártengerét, ugyan ásók-
ban a kavernákban reszkettük végig aa olaza pergő-
tűseket és ha kellett egymás mellett döglöttünk meg 
mint ssékely bakák. Valahogy ugy vagyunk, hogy 
mégis csak a Csíkból elszármazott, egészen 
tartozó Wonder-fluk  sikerének örvendünk. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kisebbségek  ügyének  megoldása  felé. 

A szudeta németek képviselőjének angliai ta-
nácskozása után, most a csehszlovákiai magyar-
ság vezérei is meghívást kaptak Londonba. 
Mind ezek a körülmények arra engednek követ-
keztetni, hogy a kisebbségi kérdés egyre jobban 
előtérbe kertti a világpolitikában. — Legutóbb 
a román külügyminiszter Petresou Comnen is 
olyan kijelentéseket tett, amelyek a bizakodásra 
alkalmasok és azt mutatják, hogy a kisantant 
államokban felvetődött  a kérdéBBel való komoly 
foglalkozás  egységes gondolata. Mintha meg-
érni látszik a helycet oda, hogy Románia is 
leülhet becsületesen felszámolni  est a kérdést, 
amely végeredményben az orsság tovább fejlő-
désének ia javára fog  szolgálni. 

A miniszterelnök  Varsóban.  Miron Crietea 
pátriárka miniszterelnök Lengyelországba uta-
zik. Az utazás hivatalos és a román kormányfő 
fogadtatására  nagy előkészületeket tesz a len-
gyel főváros. 

Zelea  Codreanu  a katonai  törvényszék 
előtt.  A fővárosi  katonai törvényszék előkészí-
tette a vasgárda veaórének bűnperét fótárgya-
lásra. Zalea Codreanu Ogy ét május hó 26-én 
tárgyalják le. 

Rendelet  a kisebbségi  egyházakhoz.  A 
kisebbségi egyházak a kultuss minisztériumtól 
rendeletet kaptak, hogy olyan ünnepeken, ami-
kor Károly kirily őfelsége  nevét megemlítik 
as imában mellette Mária anyakirályné és Mihály 
nagyvajda nevét ls említsék meg. 
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Moszkva  tovább támogatja  a köztársa-
sági Spanyolországot.  A világsajtóban egyre 
inkább megerősítik ait a hirt, hogy Mosikva 
még utolsó kísérletet tess a spanyol köztársa-
ság megmentésére. Már as utóbbi napokban is 
francia  terflleten  keresztül nagy mennyiségű 
lőszert, ágyút és repülőgépet inditottak útnak 
a vörös spanyoloknak. 

Május  hó 22 én kezdődik  az euchariszti-
kus kongresszus.  Május hő 22 én Budapesten 
megnyílik a 34-ik eucharisatikus kongresszus 
Onnepi hete. 

A román pénzügyminiszter  visszavonta 
az italmérők  nyelvvizsga rendeletét.  A pénz-
ügyminiszter május hó 11-iki kelettel rendele-
tet küldött as összes pénsügyigasgatőságokbos, 
amelyben asonnali érvénnyel hatályon kivül 
helyezi a nyelvvissgák tartására vonatkoső 
előbbi rendeletét. 

Minden  polgár  egyenlő.  Dobrigeanu Mihály 
ezreden, Aradmegye prefektusa,  május 16-án 
magához kérette as aradi kisebbségi lapok 
munkatársait és érdekes nyilatkozatot tett előt-
tük. — Tudomásomra jutott, — mondotta — 
hogy egyes köztisztviselők a kisebbségi lakó-
sok panaszainak orvoslásánál nem járnak el 
olyan körültekintéssel, ahogyan ast as ország-
nak minden egyenlőjogu polgára joggal meg-
követelheti. Minden polgár egyenlő a törvény 
előtt, ezekből az elvekből nem engedek. Mind 
ások a tisztviselők ellen, akik különbséget tesz-
nek polgár és polgár között, a legnagyobb szi-
gorral járok el. Felkérem a megye kisebbségi 
lakosságát ezen az utón is, hogy minden eset-
leges panaszukat közvetlenül hozzám élőszóval 
juttassák el. Ha személyesen nem áUnna mód-
jukban jelentéBt tenni, megtehetik est levélben 
ia: minden kisebbség a maga anyanyelvén s 
én gondoskodom róla, hogy panaszát románra 
fordítsák  és megfelelő  orvoslásban részesüljön. 
— Dobrigeanu ezredes-prefektus  nyilatboiata 
befejezésében  kérte, hogy a lakósBág tegyen 
eleget az állam iránti kötelezettségének, miután 
az állam minden polgárának teljes jogegyenlő-
séget biztosit. 

Leszedették  a szász lobogókat.  A május 
lü-iki nemzeti ünnepeken a szászok nemzeti 
lobogóit a rendőrség mindenütt beszedette. 

Megszakadtak  a francia—olasz  tárgyalá-
sok.  A világpolitikának ujabb szenzációja van. 
A francia—olasz  tárgyalások, amelyek egyideig 
annyi reménykedéssel töltötték el a békeakará-
sokat, most rendkívül szokatlan körülmények 
között megszakadtak. Amikor a római francia 
Ügyvivő megjelent az olasz külügyminiszternél, 
hogy az előzetes megbeszéléseket tov&bb foly-
tassák, Ciano gróf  egyszerűen kiüsent, hogy 
nem fogadja.  Később közölték a franoia  követ-
tel, hogy az olasz kormány csak abban as eset-
ben hajlandó tovább tárgyalni Franciaországgal, 
ha azonnal végat vet annak a hadianyag szállí-
tásnak, amely a vörös Bpaoyolok támogatását 
szolgálja. — Franciaországot egyre inkább érik 
a megalázások, azon parancsuralmak részéről, 
amelyeket a francia  politika kegyetlen gőgje 
termelt ki. 

Anglia ismét gyorsít  a fegyverkezésén. 
Az angol minisztertanács a mult héten ujabb 
határozatot hozott az angol légi haderő gyorsí-
tott ütemben való fejlesztésére.  — Mondani is 
alig kell, hogy a fegyverkezésnek  ez a szörnyű 
irama — a béke biztosításának indokolásával 
történik. 

Ujabb  kivégzések  Oroszországban. A Szov-
jet Unióban május 18 án kivégeztek a QPU 87 
vezető emberét. A vád az volt ellenük, hogy 
iázitó tevékenységet fejtettek  ki. 

F I G Y E L E M 1 
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni ? 

mert caak rendes fejjel  lehet 
ssép, rendes fejet  csak 

WKLLi DAÖIRWILLIN HUriUi ntán kaphat. 
Garantált biztos siker. 

A. nagyérdemO hOlgykOzSntég n l m tadomására hoiom, 
hogy a nagy anyagi áldozatok árán, slkerOlt kQliöldtAl 
a világhírt WEIaLA (DAUEBVIIiLSN) örökből lá-
mosltó gépgyártól aa lB88-aa típusa. legújabb gyárt-
mánya, külső én bslsó a Voltog fúttá  testeket besze-
reznem. — Ezen gép nses ténirtbet* öeaze más ha-
sonló neTŰ belföldi  Vella gépekkel. — A* eredeti 

WellaDaverveUe oröUrnUáimsiló 
ujabb Bukaresti és Párissl fodriss-versenyen.  mint 
• llposel és budapesti mintává* árokon alsó díjjal lett 
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemű hOlgy-
kOzOnséget, tzlntén sikerült hekem eredeti külföldi  örök-
hoUámoslttd olajakat beszereznem a ml amonlák hőssé-
adása nélkül lesz az BrOkhnllám elkéssitve. Az (kék-
hullám tartósságáért és a hajnak as eredeti szlae és 
selymessége megtartásáért 0 havi Írásbeli garanciát adok. 

1938 • i j u s24 - tó l , 1938junlus 2 4 ÍQ 
olosö bonapot rendeztem, 

hogy a nagyérdemtt hdlgjkOzSnségnsk módjában álljon 
• hirdetésem és arankám valódiságáról aeggyósódnie. 
Szíves pártfogásokst  kérve s nagyérdemű hOlgyközön-

ségnek, maradok tsljes tisztelettel: 
Bartha Qéza, .Oorso'-fodrászat 
Cstkmsgys egyedttU WelU-géptulajdonoes, H.-Ciuo. 
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A Magyar Tudományos Akadémia tag-
jául választotta dr. Jakabffy  Elemért. 

Dr. Jakatffy  Elemért a romániai magyar kisebb-
eóit vezéregyéniségét érdemeiken méltó kitüntetés érte. 
A Magyar Tudományos Akadémia bölcseleti, társadalmi 
ós történelemtudományi snakesatálya tagjául választotté. 

Dr. Jakatffy  Elemér neve köslsmert a romániai 
magyar kisebbség küadelmében. As impérium váltonás 
után megalapítója a .Magyar Kiaebbeég* cimü kisebb-
Bérpolitikai folyóiratnak  valamint teetvórlapjáaak a 
aGlasul Minoritatllor'-nak, amelyeknek hasábjain fel-
becsülhetetlen értékű munkásságot fejt  kl az uj állam-
jogi helyzetbe került magyarság erdekében. 

A „Magyar Kisebbség' szinte huss esztendeje áll 
őrhelyén. Minden ssáma nagy gonddal, honsáértéssel 
kéasül és vlaaza tükrözi Jakabffy  Elemérnek felkészült 
Bégét. De eltekintve attól a sokoldalú szervező én rend-
szerbe fogó  munkásságtól, amelyet elvégen a magyar 
kisebbségnek uj helysetébe való belllesatóBe körül, 
Dr. Jakatffy  elismerésre móltó szerepet tölt be, a világ 
kisebbségi népeinek nemsetkösl sserveaetébenls. Egész 
életét a népéért való jótékony munkának áldosva dol-
gozik és pedig mindig nagy sserénységgel és olyan 
finom  halksággal, ami a legkiválóbbak tulajdonsága. 

A Magyar Tudományos Akadémia kitüntetése 
mindenképpen srra móltó embert ért. Csikvármegye 
magyarsága ŐBzInte szeretettel örvend annak a meg-
becsülésnek, amely ezael a kitüntetéssel Jákabffy  Ele-
mér munkásaágát elismeri ós arra kérjük a Gondvise-
lést tartsa meg sokáig munkakedvét annak a népnek 
Beáméra, amely éppen moat éli a jövő kialakulásának 
legkritikusabb napjait. 

Faj t i sz ta angóra n y u l a k kaphatók 
Ztkariás Ibinél Mercurea-Cluc, Bulevardul Régele 
Ferdinánd Nr. 8. 2-8 

B t l l c l " f e a  B T B a i u t 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű vásárló közönség 
szíves tudomására, hogy as eddigit felttlmulö 

mézeskalácsos sátrommal 
a Merourea-Ciuo (osiksseredal) pünkösdi orsza-
gOBVásárra megérkeaom, mely 1838 évi május 

hó 27-ón less megtartva. 
Síivee pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

D E Z S Y 
eleó udvarhelyi (Odorbein) okleveles 

Abecureetivsiytatézetáltal tssgvbefálva  és ssgadélyezve 
Kérem a sátor felstu  néne figyelemmel  lennL 

Apróságok. 
Goga Ootavian. 

Es a pár aor Goga Octavian emlékének &ktr 
adózni. Ugy éressük megérdemli. Csupán azért, mert 
életében volt egy elismerő, jó ssava bozzáok. 

Hozzánk, ennek aa orsságnak asokhsz a hadi-
rokkant tisztjelhez, akik a békekötések előtti államjM 
he'ysetben as akkori OBstrák-magyar hadsereg kötélé, 
kében rokkeatuuk meg, de a román kormányok nuj 
aaplg Bem Ismerték el egyenjogunak eat a rokkant-
aágot azokéval, akik a román hadseregben vof>eltették 
el testi épségüket. 

Husa esatendős es a sérelem, áz Ardeal— Ibjat-
Bukevlnábaa élő rokkant tisztek eaael a aérelemmtl 
végig járták Ró mániának ösaaes eddigi kormány, 
veaérait. Iţy felkeresték  Goga Octavíánt ia. 

Nem felejtjük  el soha, hegy 6 volt aki etidel? 
a legtöbb lélekkel ós megértő rslvvel állott aaóba g 
világfcábe'usak  essel aa ütött-kopott rokkant küldött-
Régével. Sióször ereztünk aalvet, ebben as orazágbaa, 
És ml esért hálásak vagyunk Goga Octavlánoak. 

Esnél a leveglae érzéssel tartósunk, még akkor 
Is ha nem lett aemmi aa együttéraéaének iránt, ak való 
fóiflas  megnyilatkozásából. De jól esett azt Ütni, bogy 
becsületes emberiességgel felfogja  a hőal áldozatig 
lényegét ée vallja, hogy annak egyforma  eliamerea jár, 
meggyőződése, hogy nem senbad ebez sz áldozathoz a 
gyűlölet megküiönböatető alacsonyságával közeledni. 

Caak a napokban járt ismét nálunk f<y  tiszti 
hadlöavegy, aki futó  bolond lett a jogai után valí 
kilátástalan és eredménytelen kttsdelemben. fció  halott, 
akit aaaá tett a társadalom Irgalmatlaoságs és gyűlöl-
ködésre beállított kegyetlensége. 

A világháború után busa eeztendővti annilra 
elfásultak  a felelős  lelkek, hogy aa Ilyen hadi bo.oadak 
trag' dlál már nem indítják meg. Ismerjük egénaa 
közelről eseket a kérgen sziveket s éppen azért éraa-
zük kötelességünknek meghálálni azokat a nemes érzé-
seket, smelyek ha kérész életűek voltak la, da leg-
alább egy pillanatra vlssaa adták hitünket. 

Ismét erőszakos foglalás. 
A „Zsedán* nevü legelő ügy Ismeretes Caiktár-

m»gye köaönsége előtt. Sót, ason ful  IB a világ töt-
véleménye előtt is megjárta magát 

A „Ziedáa* erdős-legelő, a Valea-Btramba (tikett-
pataki) köablrtokosság tulajdona volt. Bicaa (Bikáé) 
község lakósnága ssemet vetett erre a 778 holdat 
kitevő területre. Hosssar, 15 esatendei pereskedés utáa, 
végső fokon  a tekerópataki kösblriokosság menyért-

prrt A bíróság végérvényesen vissza ltelti a )ogoa 

Május 15-től kezdve életbelépett a fürdőhelyek 
kedvezményes vasúti tarifája. 

A (J. F. R. vezérigazgatósága májua hó lü-tól kezdve 
életbeléptette a kedvezményes vasúti utazási tariiákat a 
következő fürdőhelyekre:  Minden igazolvány nélkül és a 
régi * napos tartózkodás kötelessége nélkül 25 azázalékoa 
kedvezménnyel a következő fürdőkre  lehet utazni: Agigsa, 
Bazna, Baile-Epiacopiale, Biosad, Cojocna, Coatin, Félix, 
Gura-Zlatnei, Lipova, Moneasa, Movila-Moiae, Ocoa-Muraa, 
L'ioara, Ocna-Sugatag, Ocnsle-Mari, Sangeorgiul-de-Murea, 
Sangeorgiul-Roman, Someaeni, Turda, Zizin, Uaia-llare, Braşov, 
Baita. Bampeui, Colibita, Comarnic, Merourea-Ciuo, üheor-
gheoi, Sibiu, Prundul-Bargaului, Fagaras, Rupea-Homorod, 
Sighişoara, Beina, Timisnl-de-sus, Timisnl-de-jos, Toplita. 

Ezekre a fürdőhelyekre  az induló állomáson egész jegy 
váltsndó, hazafelé  pedig a lürdőigazoivány alapján féláru  jegy. 

Minden igazolvány és a régi 8 napoa tartózkodás 
kötelezettsége nélkül 50 százalékos kedvezménnyel lehet 
utazni a következO fürdőkre: 

Baile-Borsec, Baiie-Hercnlane, Malaas-Bai, Buzias, 
Carmen-Silva, Constanta. Mamaia, Calimanesti, Covasna, 
Govora, Orastie, Baile-Ocns, Sibiu, Sovsta, Tusnad-Bai, Vatra-
Dornei, Feldioara, Sft.-Gheorghe. 

AZ induló állomáson egész jegy váltandó ezekre 
helyekre éa s furdőigazgatóság  láttamozása utáa a jeggyel 
vissza lehet ntazni díjtalanul. 

As Oticinl National de Turism, vagy ennek hiányában 
az illetékes primárok igazolványaival szintén 60 százalékos 
kedvezményei, illetve a mér megváltott egéss jeggyel lehet 
visszsutssni díjtalanul a következO helyekről: Culavoea, 
Pasoani, P.-Neemul, Ramaical-Valoea, Olanestí, Sighişoara, 
Sovata, Tg.-Oona, Salamsul-Moldovei, Cetatsa-Alba. 

tulajdonoanak. Még sem tudták birtokba venni. A 
békásiak egysaerfien  nem mentek ki a területről, a 
jogerős blról ítélet dacára sem. 

Végül ls a román állam maga lépett kózba éa 
külön törvény alapjáo megvásárolta a tekerőpatakl kői-
blrtokosBág legelőjét én aat átadta Békás kezjégnek. 

Tokerőpalaknak az államkincstár kifizette  a vétel-
árat. Mintegy két hónappal ezelőtt a tekerópataki köz-
birtokosság elhatározta, bogy 1 milUÓ 300 ezer lejért 
megvásárolja magáoak a Gyilkos-tó közelében fekvó 
„Nylrcsutak* elneveaésü 409 holdas legelőt. A vásár 
megtörtént s ast aa összez felettes  hatóságok is jóvá-
hagyták. 

Most általános megdöbbenésre az történ', hogy a 
békáslak egyszerűen beleültek ebbe a lejjelőös is, 
ahonnan nem akarnak klvocu'nl. A tehsrőpatikiakstk 
tulajdonba vevő bizottságait a legelőről kikergették, 
megtámadták ée kijelentették, hogy a területet semmi 
körülmények között At nem adják. 

A tekerőpatakl közbirtokosság dr. Pitner Árpid 
jogtanácsosa utján azonnal emlékiratban terjesztette 
az ügyet RÍIBBCU ezredes vármegyei prefekiui  «14, 
akinek távollétében Dr. Oietea Aurél alispán > tte ét, 
aszal, hogy aat a prefektus  elé fogja  terjeszlen.. 

Köaben a békáslek feljelentést  tettek a c -ndór-
ségen, azt állítják, hogy a tekerópataki közbiretoMát 
tagjai a birtokba vétel alkalmával megtámad'.»? óket. 
becsméró'eg nyilatkoztak az ország tör-éo\ - röl. A 
csendőrség as ügyéssqégre kísérte Bijna Jizstf.  Farika 
Sindor, Antal Jóasef  ÓS Farkaa Bándor tekerópataki 
lakósokat, akik eakü alatt állítják, hegy senkire nem 
tettek semmiféle  becsmérlő kijelentést s aat csupán a 
békáslak ellenségeskedő magatartása találta kl. 

Caikvármegye kösvéleméaye élénk érdakiódisaal 
figyeli,  hogy ml leu a vége ós bevállk-e másodszor 
ÍB a békásiak eaen foglalási  módúéra. 

• borzalmak könyve. 
É dakos újdonsága van a könyvpiacoak. Egy 

Jjhnson nevü angol ur, aki tlaenöt éven keresztül volt 
a genfi  Niprövetság titkára — most megírta errólu 
intézményről a véleményét. 800 oldalon keresztili irta. 
A Népiaövetaég biaonyára nem teul kl aa ablakába. 
A Nipaaövetaég Mtkalnak ez e kitűnő ismsrója elmondja, 
hegy neki óvl 2 millió lejei Asetóso volt. Biárt a 
ptnzórt a aj át bevallása szerint ugysaólván aemmi ko-
moly munkát nem végaett D> amlat Írja, a Nipsaövat-
ségaek mig as ám talan Ilyen tlutvlselője van, akikaek 
htvoiként csupáa annyi dolguk van, hegy elaejéa be-
váltják a horribilis öeuogekre kiállított csekkeket-
Elmondja a könyv aaokat a veaatagetéaeket, amelyek-
kel a fegyvergyárak  ügynökei elgáncsolták a genfi 
leazerelósi konferenciákat.  — A levéltárban mázsa 
siómra bevernek a világ minden róssóból beérkezett 
kisebbségi panauok, amelyeket soha senki el nem 
olvneett 

Johnson titkár könyve beraalmas dolgokat közöl 
erről u Intésményról, amely a vUág népeinek annyi 

fel. 
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X a g y s á g o s A s s z o n y o m ! 

|l,i a megértéa csakugyan a minden emberi jóság 
, .,,,{• ami különbeo kiveszőfélben  van — akkor Ön vasét, 
,'unek a kúK'nben azép teóriának gyakorlatban való alkal-
.„smiiniíl, amiről ha irok, nem azért teszem, mert valami 

i^l.^ea, uagy esemény, da mert oly ritka eset, hogy fog-
...ikirtui kell vele. 

ri<ik tudói, hogy vannak még asszonyok, akik a 
éi|«krf  háiuli) nehéz, aokaaor telelősségterhes életküzdelem-
: ,u ufűisuk  élettársak, da a közös élet sokszínűségét oda-
«<iú ** aok megértéssel ia melengetik, melyhez az 
lidíi írtelmet azouban, nem az anyagiak adják. 

|i« Hu. még ennél is tovább megy. 
Az ura uldaláo, aki orvoa, — aki mellett a jő feleaég 

,olm kit''v« az -idegölő egyhangúság* nak, ha segíteni 
„itu. akol az elet értékét, sőt népségeit éppen as ott fol-
t«i! »zeuvedések éa harcok adják éa ahol nem ébredhet fel 
.a életcéltalansig érzete — aasit azas 
.inayeit tvtü'geti. vagy a mellére szorított szomorú fejeket 

Maogatja. bogy balikabb legyen a jaj, elviselhetőbb a fáj-
.JÜ«I. NIFÖLFO aem tél a vértől, M u irtózik sammi máa 

' ,g)>iíil. mert érző, aeazonyszíve igy diktálja. 
A: a aluszikua tömörségű k i n a d ţ hogy: — ú -

s*k .s azt tedd, aaail magadnak kívánsz — magában 
SvgUlja mindazokat as erkölcsi szabályokat, aminek l&áyege 
„ szereivt éa jóság, amelyek ha különböznek ia egymástól 
silaíleg. >1« mélyreható fontosságukban  megegyeznek. 

Az eaibeii élet különböző megnyilvánulásaiban, az 
sxzaoyi lélek gyönyörködteti szépségeit látjuk Ónban 
kM&Miyou. amikor a jósig i s megértés avval az áldozatos 
B..akával ••l-lkezik, amit embertársaiért, as uráéit, otthonáért, 

j tz eljuveu'li gyermekéit tesz, miközben ha pihenni akar, 
r«rl<t IOÍ. lakását szépíti, atoppol s Iw kell aaosogat i s_ 

Kell-e ide etika, szociológia és pszichológia, hogy egy 
.BOrii Wket nagyoLb tökélyre eiuljen, ha as, még vértezve 
i, u élet romboló hatásaitól, melyek kivédéséhez ngy 

mint társadalmi szempontokból a jő érzés éa vals 
>Z!Íiel<U okosság sem hiányzik? Hiszen szak a szép tulsj-
w>u*»gok. mint értelmi folyásút  ha alárendelve ia adják a 
iát ósztüneit, de együtt jelentik a jő klknaéget és a aaia-
J<a bánattal, vagy szenvedéssel sgynttéraO ritka tarméezetat. 

1>« ez más, mint egyszerű alkalmazkodni tudás aegy-
>Í|IM asszonyom. Amit ka életművéazetnek in moaduak, de 
r két rgybL-tonúdónak látszó tényező, ugy formájában,  miat 
salúaágábau két különböző valami. As asszony lélek ezerféle 
tízénhuilátna, az emberi közösségben, többféle  hurokoa raz-
IIIL E szükségszerűen „alkalmazkodik" as élet azépségai, 
vtgj eiuoyinágaihoi. Itt kall után az erő, a törhetetlen 
akarat, a tUitáolátás, BZ élsteél hslyes analizálása éa önbiza-
luu, hugy végül is a hitan karaaatttl Istenben caacaoaodjék 
jjííisj'i álitUsk. 

lilálkozott már bisonyára smbarekkel, akik csendes 
lutuágukat a g(Sg paláatjába burkolva élnek, akik a .tekin-
t«ly*-t idcubijizó magatartáankkal vélik biztoaitani, vagy 
aik mindég magasabbra néznak, ahelyett, hogy az igaz etn-
iei aicut keresnék Látja, az ilyen embereknél még caak 
atomját sem találjuk azoknak a falemalO  érzéseknek, melyek 
îZ.rji» ledzik az életet... Az ilyen embereknél teher a munka, 
uiiuien mozdulatukban lemondáat látnak a caak megalkuvást 

Ezek azok a megmagyarázhatatlan, kifejezhetetlen 
lebbeoések, melyektől különálló világ leaz az egyik 

tiulier ié különálló világ a másik. 

i'clig van valami az életben, ami minden ürt kitölt, 
'uiaiiüü' a<l az életnek, biztosítja a boldogságot és megelé-
K*--:--3t. i ->-k... mindezek meglátásához a lelki szépségeken 
mi ^ uiu^-lgra, tegyelmezettaégre, a mindenben való mérték-
urtáiia szükségünk van, ami a különböző ember életek-
.»5 i-gi -setben hiányzik. 

ui formálja  ? Mi hajtja, űzi az emberi szerves 
•s;.»g'/. rt.:,en a széttagoló törekvésben? Emberi elme, emberi 
• -*ik» rges válaazt alig adhat. Csak eszmefuttatásokkal, 
-..lOrl't-iK-l kísérelhessük meg a magyarázatot Egy azon-

l.ztmyoí, hogy az emberben már csirájában benne él a 
1' VH£? * i ' m i . amely forma  a születés utáni áletban toko-
Mttabi, mértékbeu tejlődik. Na, de mindezekről az emberré 
:«jlíJJ-K >jtélyérdl lJrieach a Úpceei egyetem hirnevea ülő-

â y ţ r g y o i ţ l ţ t 

zui'jsji. \\ i-iiBgQQ a nagynevű embriológus, vagy Bolk az 
aniaztei-lani bonctani intézet igazgatója többet tndnának 
uiumiac,. 

tal leteu tudatában van nagyaágoa Asszonyom, hogy 
u..Q:en j(j érzéa a aora ajándéka éa megie becsüli 
r l t »,»ndékot, hogy boldog és megelégedett legyen. 

k-s .i i'tnni tog egy nap, amikor ma még caak "asszony 
«ivéb-h . luindan eddigi érzést az édesanya érzete fogja 
''«Uttyozui. legyen teljes megérdemlett boldogsága és öröm 
világítsa h» a lagazomorubb hétköznapjait ia. 

Csiby  Lmjos. 

— Felvétel Internátusba. — A izeatfereno-
r»ndi cővérek Fszatéae aiatt illó  aibiui (aagym-
fut;  taojeóirépió V.-lk out&lyába ás a kerukwMmi 
i'ceu® V.-Ik outályába felvahetók,  akik a gimnázium 
Bagysdlk QBE'ályát végaaUk. A folyamodványhoa:  Állami 
i t i lstéil anyakönyvi kivonat da ahaaolváló bizonyítvány, 
'«Or értesiló cntalasd*. Bsulakáal havi-dij 680 lej. 
van at IntéaSibaa álomi ukolm  éa 4 oaatályu lUoy-
giananum in. Xrn tagoaatokoa la 660 loj a havi 
ellátási dij. Taaáesoa mlolább kánri a felvételt,  mig a 
Myak be nem telaek. Proepekluat kéazséggel kBld aa 
Vtt|«Miág. Aa latéiet rendUvWl előnye, hagy a nő 
Ş f * *  D^wlatUai könnyei elaajátlthatják a 

A t M m (nern&eitiiUúi) lária txmtoL 
1 9 1 8 — 1 9 8 8 , 

B kit ávatám nagy vllágtörtéaelml esomiayol 
Unt jelentéktoleoBl, caekélyé tlrpttl egy hófehér  aiaaló 
lobogaaa a a köré|e csoportosuló kiesi csapat Hadaimé. 
A kicsi csapatnak azoabaa e kát aaám köaé aeó negyed-
asáasd nemcsak a letflnt  napok izimát jeleaţi, haaen 
ippen azért, mert aagy világtörténeti események sodra 
próbálta ki életerejét, e 26 év életképességének ssép 
jövőt Ígért blstealték. Akik helyllkat a nehéa Időkben 
megállották, aaék Unalommal néabetnek a jövő blaoay-
talauágáha. 

B hófehér  lobogé alatt jubiláló kis csapat a Gheor 
gheni 11 ária Koagragádé. Ztealéját a legaeheaebb idő-
ben bontatta kl, do — alai n vlkar a fák  gyöaerét 
erőalti — ugy fejUdött,  " 
köat, Bakaâ fla  kM, do 

A tf  már kármaa ticann a^att. Ma hárem Kea-
gregádé voaetl, védi éa 
női táraadalnaát, Iskoláa láayokiél kamára fehérhaja 
nagymamákig ma miadea életkora ksL af 
a neki megfelel*  helyet a Máriáa lehogé alatt 

E 26 év BBoaayl liKemeo leéav Mket, kivalásoa 
édeeaayát éa egyháaável egyotéraő knt. nőt Mveit — 
aat caak lalea torthatU tzámea, de bogy akaLakdé-
•ak áldoaatos anahásal aa elhagyatott gyanaakeknek 
anyai saevetatel aagáraé geadvloelője vaa a hagy aa 

véna a mai etküesl romlattaág közepette is nak 
éa aaély Mklaéget lehel, ohhea tafadhatat-

laa nagy léaaa vasi a Mária Koagregádéaak. 
Éppaa aaért, mert a Koagrogádé mikidéeo ki-

teljed a váraa nWUs rétegére, a Keagr-'tá«ié laaepe 
kall, hogy (népévé ţegyea aa ogéee váreaaak, sőt 

tal ÍSL B -lo kaU kegy kapcéelédjaaek ebbé mlad-
kik valaaaikor • atalé fehér  eeiym* elatteokld-

tok Mk Mnifst  az l*n Aayjáaak. Ha aaéla meglő 
feledkeztek  mm fegadelaNakrél,  meat ea a 
náaadea irlmSaarp taU hogy ietzjgySjteo, (naaéi aa 
Kdeaaaya kaijüb* vaasnas a naeeaze nedródsttokat la 
A jnbUeual SaMpaégekra — mM értMttlak - aagy 
lelknssdéasal kóaall • Ko^rogádé. Sppea aaért ea 
atea kérik mlndaMkat. U roMvétkat aa nlébU évek 

boa m é g HII IHIMÍ ISI I 
életjelt magukrél, kMBjék dMkot, hagy aa 
eég résel olea pragraasját aBogkapbaeeák 

B felhiváa  aaá|«s KirályaőjÓMk a legjéeágooabb 
Wsasayáaak Uvé aaava, moly nagy eseládi laaepaégre 
akarja auga köté gy ĵteal gyermekeit. Bár • hívé aaé 

H Í R E K . 
— Aa euohariaatlkus kongresszusra váró 

snakből Induló r ét z Ive vők nem 29 án Indulnék, amint 
tévesen kösölttik előbbi hlradásnnkban, hanem e bó 
24 ia az ijfil  utáa 2 óra 18 perekor  iitmilyvo-
nettel,  amely érkealk Tg.-Muresre (MsrosváBárhely) 
6 óra 42 perckor, ahonnan a programsaorlntl vonattal. 
9 órakor indulnak tovább. A helyi rém. kath. plébánia 
hivatal mlndan szükséges Intézkedést megtett éa a külön 
kocsi blstosltva van. 

— Halálosás. özv. Sándory Mlbályné ss. Soharf 
Aoténia folyé  hé 12-éa 72 éves korábaa meghalt. 
Temetése 14-én asombatoa délntás volt Aa alhnayt 
nagy asszonyt Dr. Bándory Mihály savas Ígyvéd, Sin 
dory Antónia fér].  Dr. Calkl Jánosáé éa Sándery Mária 
félj.  Márk Istvánná, mint gys&eksl gyászolják. 

— UJ menetrend. A Cfr.  vezérigazgatósága 
folyé  hé 16-étől a következő változásokat léptette 
életbe: Oheorghanlból TariuMures felé  Iadul: éjjel 
218. 410, raggal 841, d. n. 1700 érakor. Mig Targn-
Mnres felél  érkeznek: reggel 547, d. e. 1014, d. n. 
16'17 éa este 1947. p.-kor. A délután 17 33 perekor 
érkező uemélyvoaat csak Gheorghenllg közlekedik. 

— As.BO és 75'/o-oa kadveamények. Lapunk 
mult számában la kösölt utaaásl kadvezményekzől 
aaóló értaalUsBsket a következőkben egészitlUk kl: 
Mindazok aa nlaaok, sklkntk Bucnreatlben caak agy 
napi teandőjnk van, sz ntat egy féljeggyel  magjárhat-
ják, ha szombaton reggeltől vaaáraap reggelig elindul-
nak éa BnenraaUból hétfőn  éjjel 12 éra előtt vlaaaa-
érkeznek. — 60P/(-aa kedvezmény a fővárosban  7 napig 
érvényen. Aa utaz aa laduiaaaál egésa Jegyet kap és 
ami tér vissz*. — Ugyancsak folyé  hé 16 én lépett 
életbe a gyilkostól (chllmaterlcuz) kedveamény, mely 
snerlnt a Cfr.  vasérigazgatésága vámsunknak 26% ot 
eagedélyeaott. A Oheorghealbe »Ué Jegyek érvénye-
sek aaonaall vlaazauUzásrs, amihsa még egy fél  Jegyet 
kell váltási. Aa Itt tartózkodást aaoaban a Primăria 
vagy as Ofldal  Túriam kall Igszolja. Kivételt képez-
nek a szombat éa Bnaepaapokos váltott jegyek, amelyek-
kel ngy városukból mlat minden máa fttrdő  és Bdttlő 
helyről hétfőn  étjei 12" éráig vtsasatirhetnek minden 
más jegy váltása nélklll. — Xéijük lalkésaelakat. ét 
taaltélakat, salveakodjenek «tnanl saándékoné aéptfat-
vérolaket Uyea irtelembea felvUágoeltaall 

— Bserenoaétlonzég. Lukács Veacel Tnlghnl 
tölgyed gazda 8 évea Pál aevtt fia  á zaekér előtt 4-
sette aa ökröket Aa egyik ökör a gyermeket fellökte 
s a szekér kereeatttl msst rdta. Sslyss sérülésekkel 
s ghsórghesi kérhizba Mlllltották. 

— Lopás. Anaatulu Theodor helybeli ufságiré 
l> kásából 4 ssőnysget eUoptak. 

— A klakereskodAk flgralmébe.  A raktáron 
levő készletek utáa a kiskereakodők nem fizetik  a 
kösbseső termékek forgalmi  adóját, mivel a péaaHgy-
mlslssterlnm rendelete elepjéa aa árukéssletről csak 
gyárvállalatok éa nagykereskedők kötelaaek leltárt ké-
sdtenL Tehát a kiskereskedők a forgalmi  adókDlömb-
séget sem flsetik. 

—As adösökra vonatkesé Isgnjabb bélyeg-
tfirvény  rendelőt. A legojabb bélyagtörvény szerint 
mladeaok a kérvények, amelyekbea aa adéaék a mlniss-
tóriumtól kérik aa adók lessállltását vagy CBekkoaté-
eét, 27+2 lej bélyeggel látandók el és esea klvfil  a 
kérvéayesett öeazsg 0.60*/.-a a péasOgylgaagatéaágaál 
leflseteadő.  Ba an oióirái aikalmaaaadé aa Öasaea feieb-
beaéaeknél. aarit a pénaSgyigazgatéeágokhoc ayţjtanak 
be azaal • kivétellel, h«gy a 0-60 százalék az államat 

Isnsigekre. 
.Magr volt aa eaarwioaétteuéc-l" Ugy 
fctéaolml  adat, ugy la mlat egy ézdekeeaég 

aaaeUott, hegy aépMak a kéeéi Mékhea le, aa ' 
kavéahhé megmegyaráahaté dolgokat .ceedóaek" 
dtetta. álljoa Itt az alábbi érdekaa l _ 
aa 1874 évi gheergheai-l—gyergyéezeatmiklóel 
maa fnvéasask  amlékeatetéaére rétt iráeba ec egykori 
kréalkáa vácowakban agy kerentfára:  «Nagy volt aa 
aaewceétleaeég, melyet Ma fel|ogyertU(1874  áprilie 
14-éa. A köaaág köspeall réaaéhea Mavéaa paaadtott, 

• aaüvéaa oly dtkéagővé tett, kegy a Klsép> 
«t ateija a lá*gok aaanalékává vált A kár meg-

haladta a 300.000 foclatet  Baoa Caksnezt arajta vatt 
fá^ellal  agfttt  a tízbe épea maradt, bárha kSzvetiaa 
mellette a kásák porrá égtek. Kelt OyergyÓBsxtmlk-

1874". — Aa eseméayt — érdekes — elyon 
azibateaaa írták meg aaaak Idején, mintha csak moat 
olveaaá aa ember bsaaámslékéat egy napilapban. A 
kereastfa  egyébkéat • véres erivébéa áll most, a jég-
pálya felé  veaoté at saéláa, elég jól karbea tartva. 

Igy aaatMdA verekedésért. Nagy Meay-
hért Imre Kfatsa  wstsl lakáét 1 
aaert Laeské Jésstfat  (Györgyé) 
éa megverte. 

— BetAréa. Bnraan Nlealaa Talghea 
tölgyed kereakedéjlzletébél l 

— A vagyoa naiatt LWaru Aurel 
Talghea (tügyasl) lakéa, a havaaos ftjsaévél  sn'yesaa 

Dumitra aevt öccaét, aUt halálos aeSdvel 
a keiyheU köakérhfaba.  A két testvér 

— Hant jó Idők járaak a Jahova-taanira 
A Jehofa-taaul  dnsvaaáal naektáaak a vármegye 

Igea aok köaaégébea vnaaak követéL A arait héten 
Remetea (Rimate) küaaégbea Partig Brtaa Lajoa háaá-
ban öeesajöttek vagy tlaoahetea, hagy gytlést tartsa-
nak. A hatóságok tUtotl gyBIakasáa miatt a«áráat Ml-
toltak és az ügyet a braasói hadbíróság elé utalták. 
A közöaség figyelmét  gyakran felhívjuk  arra, hagy 
ostromállapotos Időket altlak éa nem azabad köaayel-
mBen venni a törvényeket. Igy különösen a gyüloke-
Béllel kéli nagyon vigyázni és elősetes engedély nélkül 
nem azabad zemmlféle  öaasejövetelt tartani. Jehova-
tanul leginkább a nagyon negény éa Jámbor emberek 
köafll  kerülnek kl. As Ilyes meggondolatlan ojjárások-
kal még inkább megnehezítik a maguk aoisát. A had-
biróeág dóit kell saámet adjanak cedekedetükért. 
Igen nan aa a veaaély, amelynek Utesdk magukét 
aaért a felfogásukért,  amelyejt a törvény la a tiltott 
felekeaetek  közé letol ée üldöz. Nlaeaea aemml értelme 
Hffnnfcndni  u ősi egyhásakbél éa gasdátlanul elbódo-
rognl, bajba keveredni él haaaoatalannl magukat hur-
coltatod. 

— Hirtelen halál. Brőes Feresc 71« éves Ciu-
mad (csomafalvi)  gazda aa orazáguton öaaseeaett és 
aioznal meghalt. A halál oka végelgyengülés. 

— Egy  avi börtön biozkázas miatt. Bálint 
Ignác Valea Btramba (tekerópataki) lakéa 1986 nyarán 
a nyílt nco'án blcikávd támadt Forlka János nevü is-
merőiére, akit több blcskaisuráaaal ralyoian megie'be-
sllett. A törvényszék mult héten fogldkozott  essel a 
bűnüggyel. A blcskásé legény anal védakeiett a tár-
gyalás sorén, hogy rézzeg volt és semmire nem emlé-
kedk. A törvényszék Bálint Ignácsot bicskázás miatt 
egy évi börtönre, Jő  eaer lej péaabüatetéare és 40 eser 
lej kártérítésre Ítélte. 

— Lopáaok. Rleger István Bicaleai (madéfdvl) 
lakéa fdjdentéat  tett ismeretien tettesek ellea, akik 
kersskedését fdtürték,  onnan 1600 lej készpénst éa 
nagyobb jaeanylaégü árut elloptak. 

— Kolnmbán Poriig Jáaos Gheorghsnl (gyergyó-
aaeotmlklósl) lakóit ogy bldkll lopás miatt 1 évi Mr-
tönre- Ítélték. 

— Bernén Niccjae Tnlghn (t$liyail) ksresksdő 
Bdatéba. laSteretlas tettesek betörtek és onaaa nagyabb 
mennyiségű árut slloptak. 

KERESEM MEGVÉTELRE 
a Révai nagy lekxion' X—XVI-ig ter-
jedő köteteit —Ciih a kiadóhivatalban 



4 lk oldal. 

Búcsú az Önkéntes Tözoltó-EoesülettöL 
Ai ÖakénteB Tdzoltâ-EjyeaUletek megszűntek. 

Aa ahogyan eltemettük őket nem móltó ahoz a nagy-
aaerű multhoa, amelyet betöltöttek erek ac Intézmé-
nyek a polgárság vagyonának véd*lmeaéaében. Az 
önkéntea tűzoltóság évszázadokon keresztül önzetlen 
becsületességgel teljesítette nebéa kötsleaaégét. Állotta 
a poaalot, BZ önkéntes vállalkozáa egész lelkesedésével 
és lelkilBmeretesaégável vigyázott a vagyonalokra. Ami-
kor a kötelesség szólította, éjjel-nappal readeikezósére 
állott a veBaedelembe került vagyocnak. 

Ha vlaaaa pillantunk egy félsaázadra  Itt a magunk 
környeaetében azt látjuk, bogy városunk Oikéntes 
Tilzolló-Egyesülete mindenkor a legpéldáaabban töltötte 
be aat a hivatást, amelyet elvárt tőle a közösség. 
Miga az intézmény a háború előtti esztendőkben Baját 
aenekarral rendelkezett, teklntélyea értékű felgaereló-
Beit a semmiből teremtette elő ÓB tisztán az önként 
vállalt kötelesség Idealizmusával alkotolt. Teremtő 
munkása volt társadalmunknak nemcaak a aaoros hl-
vatáza terén de ütemet diktált a kulturális fejlődóa-
ben 1b. , . 

Eazel a múlttal aaembrn kötelességek vannak. 
Legalább a méltó temítés kötelessége. Akármennyire 
olym lett az idők ezallems, hogy abban az elvégzett 
munkának a kicsavart citrom az oaztályrésze, mégis 
csak azok az emberek, akik egész életüket ennek az 
intóaménynek aaenteiték, jogosan elvárhatják, hogy 
most, amikor intéaményeiltett alakulatok lépnek a régi 
helyébe, legalább elbucauanak azoktól, akik annyi esz-
tendőn keresatül becaületeB közérdekű kötelességet 
teljesítettek. 

A hivataloB városnak kell elafrorban  gondolnia 
erre az elismerő feladatra.  Hiszen ez Önkéntes Tilzoitó-
Egyeaűlet a városé volt, mindannylunkó volt. Annak 
a tagjai olyan szeretettel, annyi Bslvvel ápolták és 
Baervezték ezt a kis de szorult esetben naggyá nőt 
védelmi szervünket, amelyért bála és köszönet kell 
járjon mlnduoknak, akik eat csupán a lelkesedés ön-
aetlenségéhől annyi sok Időn keresztül nekünk végig 
csinálták. 

Addig ls, amig arra hivatott helyen elhangzik a 
köszönet éa elismerésnek a szava, mi ia elbuĉ uzunk 
a régi polgári életnek etiől a kedes darabjától — a 
Tűzoltó-Egyesülettől — a régi világnak ettől a szl-
vünkhCz nőtt, a kisvárosnak annyi aok szép hangulatát 
biztosító alakulatétól és nagyon örvendenénk ha az, 
ami a helyét elfeglalja,  utólóri az önkéntes tűzoltó-
egyeaületek kötelességteljesítő önzetlenségét és ügy-
Baeretetét. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A veazettBÓg. 

A Ciuj (kolozsvári) Pasteur latézet hónapok óta 
olyan zsúfolva  van, hogy egyetien helyet nsm lehet 
találni. Naponként Bzázával érkeznek oda főleg  falusi 
emberek, ho&y veazettaég ellent oltásokat kapjanak. 
As utóbbi időben vármegyénk területén ls egyre Bza-
porodlk a kutya marások száma. A hatóságok soksaor 
adnak ki rendaletet a kutyák láncon tartására. Azokat 
nem veszik komolyan. Pedig az ebaárlatokkal, a kutyák 
megkötésével éppan az emberi épBéget védelmezik. A 
veazettaég a legborzalmasabb betegségek egyike. Ezért 
figyelmeztetünk  mindenkit, akit valamilyen gyanua állat 
magharap, hegy azonnal kezdje meg a veszettség elleni 
kezelést, mert senki sem lehet Mstos afelől,  hogy 
nincs-e benne a veszettség mérge. Ht kutya harapott 
meg valakit: az állatot nem kell agyonütni, hanem 
lehetőleg elzárni. Értesítsük rögtön aa állatorvost, amely 
naponként ellenőrzi ÓB figyeli  a gyanús ebet. Tla napig 
tart ez a megfigyelés.  H« aa állat fertőzött,  ennyi idő 
alatt okvetlen kitör rajta a betegség. A megmart egyén 
pedig egy napig se várjor, hanem aionnal utazzék be 
C uj (Kolozsvárra) a jelentkezzék a Paateur iatízetben 
Hi 12 napig ae mutatkozik a veszettség jele a kutyán, 
akkor nyugodtak lehetünk. De est aa időt aenki ne 
várja be, keidje meg az oltásokat, mert 10 nap utáu, 
ha a kutyán kitör a veszettség, akkor az általa meg-
mart ember menthetetlen. 

— Aa Áruforgalmi  Bank Réasvénjtáraaság 
Braaov, tisztelettel értesíti b. betéteseit, bogy fo  yó 
évi májua 25-től kesdódőleg az intézet braaovi péna 
tárái a' egy további 3°/o oa részlet kerül viBaah fizetésre. 
A konveralóa megegyeaéa 4. pontja értelmében a kom-
psrziclóa utoh elsaámoll öBBaegeket késspéna fiietés-
nek tekinti. 

— Öreg diákok talalkoaója Budapesten. 
A Sumuleu (calksomivói) éa Mercurea Ciuc (csíkszere-
dai) öreg diákok 1938 évi májua 28 án eBte 7 órakor 
a „Vén Tabán* cimU vendéglőben Budapasten (ávar-
ucca ÓB Hegyalja-uccn sarok, 61 es vilUmos, 8 as 
t utóbusa leaaálláa, a Hígyaija-utnál, érettségi talál-
koaókkai egy bekötött összejövetelt tartanak. A vezető 
ség kéri, bogy fz>n  össaejövetelen családtagjaikkal 
együtt okvetlenül megjelenni salveskedjenek. Továbbá 
kéri a rendeaőség, hoţy volt igazgató tanáraik arc-
képeinek beszerzésére egy caeké'y őseget B,iyeabed-
jenek eljuttatni Vargya^y Márton cimére Pest- a -nt-
eraaébet, Bjlasaa-ucca 64. szám alá. A réaavétel éa 
Bsemélyek Baáma tusnádi dr. Eitbes Gyulával Budapest 
FadruBS-ucca 4. Beám alatt köalendő. ' 

— Ügyvédi iroda áthelyeaéa. Saatmárl József 
ügyvéd irodáját juniua hé l-ve>, a Magyar Part volt 
I. C. Bratlanu ucca 24. számú emeletes irodai helyi-
ségeibe helyeal át. 

— Házasság. Kovács Imre balüszedő folyé  évi 
májnn hó 7-én háaasságot kötött Todea Rtfilb-val  vá-
rosunkban. 

— A helybeli róm. kath. főgimnanium  ifjú 
aágának hangversenye. Májns 26 án (j'dozóciütor-
tököp) a helybeli rém. kath. főgimnázium  ifjuaágo 
nyilvános hangversenyt rendez, az intézet tornatermé-
ben. A mŰBor arányai, komoly munkáról tanúskodnak. 
Sarkadl Elek ének- ÓB aenetanárnak nevelésében mér 
»gy olyan nemzedék nőtt fel,  am»ly Igazán alapos éa 
céltudatos zenei oktatást kapott A gyermekek mér 
olyan fokán  állasak az énektudásnak, hogy a legne-
hezebb énekkari számokat egy-két próba után már 
tökéletesen ösBzeénekllk. A különféle  luepekc'ók 1B 
elismerték, bogy aa a zenei nevelés éa f'lfcóssliltség, 
amit a gimnáziumunkban találtak példát mutató az 
orazág ösBzea intézetei előtt. A főgimnázium  írjuságá 
nak májua 26 án tartandó nyilvánoa hangveraenyón a 
vároB közönségének IB módja lesa meggyőződni arról a 
valóban értékes munkáról, amely Sarkadl Elek ének-
éa zenetanár vezetésével folyik  a gimnáziumban. 

M ü a o r : 
Imnul Rţgal. 3 Kánon: l.Bírdos: Saálljon ad»l 

2. Gibhardl: Gloria azálljon. 3 Birdoa: Aki magát 
felmagasztalj»,  énekli aa iotéaet teljes ifjúsága.  — 
Régi Aliria-énekek: 1 Szűz Mária mennynek. 2. Angya-
loknak... 3 Miria SzUzanya. Néay motetta férfikarra: 
1. Hilmos: Minden földek.  2. Msnegall: M»nts meg, 
3 Martini: JJSU R Í , 4 Kodály: Ave Maria. 

Brahms: Míg var táncok, előadja az a k»lml zene-
kar. — Vegyes Varok : 1, BÁrdoa: R t̂en, réten, 2. Bol 
diB: Kstonanóták, 3. Birdoa: Dilok 

E őadáat tan Kodálv Zoltánról Pállfv  Farenc tanár. 
Kodály: J-'zus és a kufárok.  K»dály: Síókely keser-
ves. — Kodily: Intermezzo a Hiry Jinos c. dalmű-
ből. Zenekar 

— Hirtelen halál. A háború előtti váropuoknak 
egy kedves ismerősét ragadta ki közülünk egyik p-rc 
ról a másikra a könyörtelen halál HidoBBy Ernő a 
Taríu-8acu9»c (kó»diváaárb»lyí) Ginz-üzem vsae'ő 
igazgatója. 1938 május hó 19 én hirtelen maghalt. Ae 
életerős 49 éves erőteljes férfi  . al pillanatok alatt vég-
zett a „háborús szív". Az s szív, amelyet lestrapált a 
háború vérzivatara, amely annyi aok veszedelemben 
verte bele izgalmas nyugtalanságát a harcoa torkába. 
Ez a szív végZ9tl Hódosa? Ernővel is. aki a hnditen-
gfróaaetnél  küzdötte végig aa ejáaz háborút. H rteleo 
halála mély részvétet kelt egéxa vároBunk társadalmá-
ban, ahol mindenki iamerte előzékeny, u-i modorát. 
Elhunytban Hodossy Kálmán testvér öccsét gyáBzolja. 

— Megverte a osőazt. Berazán MiklÓBné meg-
verte özőca Buknr gyimesi ció-zt, atl AB aBBZony tilos-
ban á latalt behajtotta. Ugyancsak ez a sotB 
érte Görbe Sándor mezőőrt, akit Kolcser Simon ót 
Jakab testvérek vertek meg. 

— Patkány oaordák a város területén. A 
lakósság körében általános a panser, hogy s patkányok 
va'ó?ágos csordákban pusztítják vígig a báaak kör-
nyékét. A vároa köaött végig buzódó patak medrének 
aaennye egyenesen tenyésatelepa ezeknek ez undorító 
férgeknek.  Már régebben szó volt arról, bogy a városi 
tanács egyBóges Irányítássá', egy napon az egész vároa 
Wűletére mérgezést rendel el. Azonkívül Battkséges a 
város között végig folyó  patak medrének azonnali ki-
takarítás», különben lahetetlen véget vetni ennek a 
komoly veszedelmet jelentő patkány inváziónak. Min-
denki szívesen áll rendelkezésére a városi tanácanak. 
Az, ami eddig történt nem oldja meg a bajt. Egyen-
kénti mérgezéssel nem lehet eredményt elérni. Ezért 
kérjük a tanácsot szervezze meg egy napra az egész 
vároa területén a patkány-mérgezéBt. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
feledhetetlen  jó édesanyánk és édesapánk temetésén 
réBztvettek vagy részvétüket nyilvánították, ezúton 
mond hálás köszönetet a Rimeg caalíd. S malmion, 
1938 májút 20. 

— Halálosáé. ÖJV Caibi Mártonné szül. Veress 
Rózália 76 óveB korában, május hó 15 én meghall 
Loliceni (Fltódon). 

— A rokkantsági járulék. A legfőbb  Ítélőszék 
III. tanácsának 838-1937. BZ. döntéBe saerlnt rokkant-
sági járadék caak akkor jár a munkáehet<;ga?gélyfó 
á'tal biztosítottnak, bogy ha legalább 200 hétén át 
fi'.ette  a járulékokat éa minden évben megszakítás 
nélkül l i l á b b 16 héten át volt flaető  tagja a pénz-
tárnak. Eceket a feltételeket  a biztosítottnak 65 évea 
korának betöltéséig teljeaitenle kell. R ikkantsóg esetén, 
ha a ro'zkantaág a muikáabategaegelyaő törvíny egy-
BégeBltéaének hatálya alatt állott be, a jogi helyzet 
ezen uj törvény előiráBai saerlnt ÓB nem a régi törvény 
aaerint Ítélendő meg. 

— ÉrtOBités. Az utóbbi hetekben jóakaróim azt 
a birt terjeaztettók, hogy a város területéről végérvé-
nyest n eltávoztam és viasza Bem térek. Ezúton ÍB köz-
löm Ismerőseimmel, bogy ez a hlr nem felel  meg a 
valóságnak. Az igazság BZ, hogy iameretcim gyarapí-
tása végatt Budapístan voltam, honnan visszatérve, 
ujbil kéazBéggel állok a hőlgy*ös5nség rendalkezóB're. 

Özv. Lacz ina Jeoóaé. 

„CSIKI LAPOK" 
Politikai, közgazdasági és siéplrodalml hetilap 

measeiesi a*i 
Bgész ávrs Lsi 16U - Félévre . 80. -
Negyedévre . 40.- KttUflldre  egy évié . 864-

Hagyarországra 12 Pengé. 
Példányonkénti ára 3 Lel. «««utealk islsdiB TIIITO) 

Hirdetési dijak a lagileaébban aiámltUtnak. 
K«ilxatok nem adatnak visssa 

NyUttéil kSalaméayek dt|a soronklnt Lel 28,— 
KUdóhlvsUl: Meronrea-Oluof  Strada L 0. Bratlann SS 

21. naám. 

Egy drb. félfedelü  és egy futókocsi 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Kitünö raktárhelyiségek kiadók. Stef&D 
cel Mare 38. 

Egy darab 2 holdas erdei kaszáló eladó 
Oim a kiadóhivatalban. 

Borszéken a legszebb helyen egy telek 
olosón eladó. Oim a kiadóhivatalban. 

Áramvonalas, mély uj babakocsi eladó. 
Oim a kiadóhivatalban. 1 - 2 

Jól bevezetett üzlethelyiség 
kiadó, Mercurea-Ciuc (Csíkszeredam), 
Str. Cap. Vulovici (Hargita-ucca) 23. azám' 
Értekezni lehet Holló Clábornál. 3_4 

Eladó egy Chevrolett teherautó, 
4 hengeres, teljesen üzemképss állapotban, 
jó gumikkal. Értekezni Kondi Mihály ma-
Bzárossal, Mercurea Ciuc. t__ 

I Ugy a helybeli, minta vidaki 
- hő!gykö«öaség tudomására 

hosom, hogy a mai naptól kezdve a világhírű, e kor e;. 
tökéletesebb P B I M A V E L L A ÖRŐKHOLLÁMOSITÓ 
géppel állok a nagyérdemű feösónség  rendelkez«séra. — 
A Prima Vella örökhutiámositó gép a legtökéleteaabb, a 
legmegbisbatóbb. — A nöi fodrászatbt  vagó caindenaemi 
munkát garanoiával vallalok. V Vas és via ondola'sa. 
hajfestés  bármely árnyalatban, maniouer M A nagy-
érdemű hölgyközönség szíves pártfogását  kéri: 

W a g y A n n a 
Coafors  „Viotorla". a román gimnáziummal asemben. — lu 

^ « t é é é é * é * é * é * » « é « 

MODELL KALAPOK 
tla napomként uj formák  olosó 
árban, aa«8t*lKla.tta.«t<5lc 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
M Ugyanott késifllaek  mladen-
K - nemtt nfil  kalapok elafirendü 
Wf  anyag konnáadásával. Kalapak 
S ItalnkMáea a legrövidebb Idő alatt. 

Mercurea-Cluc, I. 0. Bratlanu (Olmaa-
nium)-uooa 111. ai., a Sörháa kAnelóben. 
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Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listă de platá) 
Anyag- és erdőfelvételi  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  göinbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bârfă  pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Eviden|a lucrătorilor (ptru purtat in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, totdeauna in depozit, 
legjutányosabb áron pe lângă preturi mo-

beszerezhetök derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Asztalosok, kocsigyártók, kerékgy ártók 
Kórisfa-deszkák  és kórisfa-anyagok 
eladók. Mercurea Ciuc, Strada I C. Bratiacu 
30. ssám alatt. 2—s 

HEGEDŰ ÓRÁKAT 
oonservatoriumi módsner 
snerlnt, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M. -Oiuo . 
Str. L Q. Duoa (Oimnásium-uooa) ISO. 

Töltő tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V á k á r - ü z l e t . 

H u u m Vékái M i y n y t a t t l á b s a , M e r s m a ^ i s 




