
LT. éTf. Merourea-Cluo (Csíkssereda), 1039 Jnnius 25 28 ssáa. 

Proprietar»: 

Iareg. 1» Tribunalul Clno, aab 
Nr. 11940—1938. Dog. No. 27 CSÍKI l a p o k vad. im LUDOVIC VAKÁR | 1 1 | l i | I I I MM I I I á R.d.otor re<,pon«.»btl: 

VICTOR RÉSZBGH 

( Z I Ü B U L C I U C U L U I ) 

Őfelsége  beszéde 
az .Admirai Murgesca* hadihajó 

vizre booBájtása alkalmával. 
Galaţi, junius 18. 

őfelsége  II.  Károly  király  az „ Amiral 
Jfulftíbu'  aknalerakó  hajó vizreboosi-
tisa alkalmiból  a kővetkező  ünnepi be-
ezódet  mondotta: 

,Ami országútikra nézve az első általunk 
készített hadihajó visrebocsátása olyan eseményt 
jelent, amely a mi tengerészetQnk és a nem-
zeti ipar történelmében korszakalkotó jelentő 
ségü, mert egy ország, amely hadihajót képes 
épiteni, az ipari fejlődésnek  igen jelentós állo 
másához érkezett el. 

Bzért az as első gondunk ma ezen az 
ünnepségen, hogy teljes szivünkből köszönetet 
mondjunk a mérnököknek, művezetőknek és 
munkásoknak, akik munkájukkal lehetővé tet-
ték ennek a műnek a beteljesitését. 

Bz az aknalerakó hsjó, melyet néhány 
pillanat múlva visre bocsátunk, egyike azoknak 
a hajóknak, amelyeket egy teljes bizalommal 
ós állhatatosan követett program keretében 
készítünk és építünk tovább. 

Remélem, hogy a mai ünnepély uj ösztön-
zés lesz tengerészetünk számára és egy uj 
bizalmi jel IBBS, hogy as én tengerészeim meg-
értik ennek teljeB jelentőségét és annál több 
buzgalommal ós a tenger iránti szeretettel fog-
nak dolgozni. 

Legjobban örvendeztet meg engem as a 
tény, hogy as első hadihajó, melyet országunk-
ban készítettek, nem dunai hajó, hanem tengeri 
hajó, ennélfogva  megfelel  as igazi tengerészeti 
szellemnek. 

Bzsel a reménységgel, eszel as ösztönzés-
sel egy minél nagyobb tengeri fejlődés  remé-
nyében nevezem ezt a hajót .Amiral Murgescu'-
nak, mely az egyházi Bzertartás után vizre fog 
bocsáttatni a román nemzet dicsőségére és a 
tengerészet fejlődésére". 

Tusnádfürdő. 
Költői toll kellene oboa, hogy Tusnád-fürdőt  méltó-

képpen ismertethiasük. Da nem ódát akarok aungeni. 
Caak aa egysaarü mindennapi életben előfordulni  szo-
kott üyyea-bajos dolgok panaszkodnának hangjával 
kívánnék caikl lakoaaAguokbo*, főleg  pedig Tnsnád, Lá-
e&rfalva,  Verebes, Kormás nagj érdemű elöljárósága 
elé járulni, mint tulajdonosokhoz. 

A réglek jil tudják, hoţy ahol moat a gyönyörűen 
pompázó, természeti tz'p^égoen párját ritkító fürdő  áll, 
valamikor pocsolya szerű források  állottak. 

Egy É thea nevű földbirtokosnak  ÓB Rídu!y tus 
nádi plébánosnak érdeme, hogy a források  titkos érd-
jét és a csodáB természeti az. ysiSg hatalmát megsejtve, 
szövetkezetet alakítva, a mai Tusnád-fürdő  alepját 
megvetették. 

A szövetkezetről, mint Igenről sokat bessélhetmk, 
a köaösaég mladen átkát, mÍ5* ilyennek a Tusnád für-
dói BBÖvetkeaetnek ls hordoznia kellett. H nden időktől 
kezdve ezt mindenki csak fejni  szerette, de áldozni 
érte méltóképpen Benkl sem akart. H tj p?dit; da sokat 
köszönhet e fürdőnek,  főleg  a közel fefcvő  falvak  föld-
műves lakosság», akik tejüket, zöldségüket, gazdasági 
terményeiket ott mindenkor jól értékesíthetik stb. 

Aa áldozatkésaség biárya, hogy évtlaedekkel ez-
előtt leégett kulturaaalonja ma la csupaszon áll fűatös 
falaival,  nem nagy dlcsőségbnkre nekünk. Más egy<*b 
hiányosságok Is vannak, amelyek rontják aat a nagy 
hatást, amelyet a természet oly bő mértékkel Igyekszik 
kifejteni. 

A tulajdonos kézségek, Illetve birtokosságok Is 
panaszkodnak, hogy a szövetkezettől jiró bérüket nem 
kapják rend eaen ós Bok más ágyébért Is panaszkodnak. 

PinaBzok mindenkor voltak és lesznek. Az Igaz-
ság kedvéért megjegyzem, e|ylk mu t évi gyüléaünköa 
a szövetkezet nagyérdemű elnöke f^iolrasta  a „Calli 
Lapok'-nak több, ezelőtt 50 évvel megjelent cikkeit, 
amaiyek Tusnádfürdőre  vonatkoztak ÓB főleg  panasaok-
kal vannak tele. A cikkeknek minden sora annţira találó 
a mai Időkre IB, bogy ha a dátumokat saját szemeink-
kel nem látjuk, aat hisszük, hogy most íródtak. 

T hát a hibák okát ne a a történelmi váltoaásokb»n 
knressük, hanem a közös l<uól tartott régi közmoi-
dáiban. 

Akármiként állott éB éli a dolog egy blBonyoa, 
hogy a fürdő  napról-napra gyarapodik, Bzebbnél-Bzebb 
villák gomba módra épülnek j iléül annak, hogy Tus-
nádfürdóvel  kotnolyan kell joglaikozila mindenkinek, 
akiben ^Vprái) lrá?t »»>n 

A fürdő  vezetősége még a mu t evben elhatározta, 
hogy a fdrdő  látogatottság ásak t melése és a fennálló 
hiányok pitláBa céljából komoly, íeagy horderejű mun-
kákba kfzd.  B célból a régi adottságodat rendezte ÓB 
egy uj kornak megkezdhítéae céljából uj részvény 
jegyzéseket bo&átott ki. Egy-egy rétz/ény 5000 iej 

Ae érdekeltek főieg  a villa tulajdonosok, csakha-
mar 2 millió jegyaést etztözöltek IB, 

Azonban Itt nem CB9k a vlllatuíajdonoaokról van 
szó, itt az államnak, megyének, közHÓg»knt k, közblrte-
koBBágoknak, itt minden cslkl lakosnak érd ekeiről van 
saó, azért a részvények jegyzéséből nem maradhatnak ki. 

Attól ne fsijen  senki, hogy lt« a begyül; pénzek-
nek apró-casprő Javításokra ezánt elvakoláaáról van BZÓ. 
M nden utolBÓ banl letétként gyümölcsüzőleg heiyezta-
tlk el mindaddig, amíg akkora összeg összegyűl amellyel 
egy komoly nagy munka (korazBloa, vízvezeték épltóto, 
stb.) teljen egészébr-n kérésziül vihető. 11 kijárási, be-
járási költségekre egy banlt sem fognak  elkölteni. Bók-

kal komolyabb emberek vették ezt az ügyet kezűkbe. 
Itt van erkölcsi és anyagi garancia. 

R'gl szokás, hogy utópiákért futkosunk  B a meg-
lévőt nem becsüljük meg érdame szerint, amint ea 
TuiaádfUrdővel  la van. Ba nekünk egy nagy klncaünk, 
amelyet fajleaztenl,  őrizni szent köteloaségünk, őriznünk 
kell különösen a fenyőfádat,  amelyekből többet egy 
szálat som volna a*abad kivágni a a klvágottakot la 
utánültet >sael pótolni kell, mert minden fa  kivágásával 
a fürdőnek  egy áleterM vágjuk el. Szőke  Mihály. 

Hiltarásiia 3 róm. kat. elei iskolában. 
AB ujabb rendelkezések értelmében kötelező év-

vég! vizsga az elemi iskolákban csak a IV. éB Vll-lk 
o. Bzámira van. B hó 9 én délelőtt volt a IV. outály 
vizsgája csak a következő tárgyakból: román nyelv, 
román történelem éa fóldraja;  aa egéBa iskola vlasgá-
ját a katekizmusból padig 11-én, vusárnap délután 
tartották igín szép eredménnyel. Az elnöklő Bíró Fe-
renc» fŐDBpereaen  kívül jelen voltak Papp Dánea hit-
tanár, Albert Vilmos főjlmn.  tanár, egyháztauácaos, 
a a azülők közül aaámoaan. A gyermekek helyesen, 
értelmesen feleltek  fi  ital ^hitoktatójuk, László Dánea 
kérdéseire. Dirakaa munkát végzett; nem lankadó jó-
kedvvel, a gyermeki lelket megértő fiatalos  derűvel. 
A vallás-erkölcsi nevelés szép eredményének, a helyee 
irányban vezatett gyermeki lelkek szépségének melege 
és kelleme töitötte be a termet. Megérezhette minden 
saű ő, bogy a hitvallásos Iskola nem puszta négy fal, 
hanem Igazi otthon — a gyermekek helyes erkölcsi 
és szellemi fejlődésének  megbízható, becsületes, a 
krisztusi padagogla örökszép elveitől vezatett pótolha-
tatlan otthona. 

A vizsga végén a tanulók pír, Igen kedvea éa 
hitásoB veraet adtak elő, majd Papp Dánes hittanár 
Intéaett néhány lelkes buzdító aaót a gyermeksereghea. 
Lelkükre kötötte a aok vett jóért a hálát aa Isten, aa 
lakola, a tanítók, a szülék iránt; hogy akik most oly 
szerencsések, hogy a kat. lakoia és templom védő-
szárnyainak melegében nőhetnek fel  — ha majd na-
ţyok lopanajr loffypifk  rotcdoA»)» Hz )*koU éa templom 
hűséges vidől, feníaríól  éa gondozói. • 

Aki látja ozt aa Iskolát a a többi tastvérlntéae-
tet la, aki latnl tud egy Bzebb világot tükrösödül a 
ragyogó gyermeki szemekban a aki megéral, hogy 
mindenen megkapó jelenségben oroszlánrésze van aa 
iskola, hit ÉB tudás B a gyermeki lélek szeretetétől 
áthatott munkás magtereink: az, ha még a léleknek 
egy szikrája van benne — meiüzeti egy biz i adóját. 
Ha van bőíebbrn mibői, megfizeti  ürömmel; ha keve-
sebb van, akkor nem keserű aopánkodásail, a nemes 
oéJra szint áldozatkészség  örömével.  D j sohasem 
ugy hogy elválasztani gondolja egymástól, az Iskolát 
ás templomot. Az iskola  kiosiny világit  derüs-
nemeten formiló  elvek  és eszmények  a templomot 
betöltő  megasabbrendü  erők  őrök  forrásából  sugá-
roznak  ki.  Mivel  szemben teljesítjük  kötelességein-
ket.  ha elsősorban  gyermekeinknek,  lelkünknek 
értékben  mindenek  fölött  álló  otthonaival  szemben 
nem ?... (A.) 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
P i s t i , 

fu.vsLros-axcl£óp. 
A faluba  hányódott Idegen, ba fnvaroBt  ktreB, 

nem kell, hogy tokáig céltalanul gturja a sár*, mert 
minden gyerek mojtudja mutatni, hol lakik Kua'i Pisti. 
Eaen a néven tiszteli mindenki. Kívesen tudják, hogy 
ml a becaűletea neve. Ha néha ugy adódik, hogy az 
őrmester ur találja kérdeanl: hogy hívják, blaony még 
neki magának la gondolkodnia kell a válaszon. A falu 
tudvalevőleg nem Igen becézi az ő az éretett gyermekeit 
u ha néha meg ÍB teaai, abban alncs eok köszönet. 

Aki Pistivel legalább egyezer találkozott az élet-
ben, nem Igen felejti  el sem a nevét, Bem nagybecsű 
személyét. Pedig Be nem Bánta, ae nem kancái B máa 
különös ismertető jelet aem Igen hordoz, ha caak a 
aaâja két Barkánál leflttyenő  bajusaát nem néaed. 
Formára nézvéat, Ilyet 1B láthat aa ember akárhol, de 
a aalneaetben már határozottan van némi különlegea-
ség a eat nem le felejti  el, aki csak egyaaer látta. 
Eredetileg Bavóaaine lehetett, de az ötös dohánybél 
Birltett szivar olyan változásokat eredményeaett rajta, 
milyeneket nem lehetne klboanl semmiféle  festékkel, 
öreg tajtékpfpákon  lehet Ilyesmit látni, régi családi 
gyűjteményekben. A aalvarat sem ngy Bslvja, mint 
máa becsületes ember. Hi egyaaer meggyújtotta, nem 
veaal kl többet a szájából, mlg caak füaiöl.  Megragad 
valahol a saája egyik Barkában a ha néaed, egyrzar 
caak Bemmi sincs belőle. Lenyell-e a végét, vagy füstté 
válik aa egéBS, minden maradék nélkül, nem lehet 
biztosan tudni. Ba aa ő asabadalma. A pltyókasaedő 
vén Zsnaai clgányné, kl dohányaáal caonvedélyét gyűj-
tés ntján ssokta kielégíteni, — már régen meg sem 
próbálja tőle saiTarvéget saeraaaL 

Pisti kűlSnbtn vérbeli fuvaros  éa alkalmi váUal-
kotó, vagyis nem veti meg az italt, ba ugy hoaza az 
alkalom, bogy élni kell vele. Alkalom ven bőven, ez 
már a mesterséggel jár. Köabevetőleg legyen mondva, 
a szakmában nem egészen járatos olvasónak okvetle-
nül meg kell barátkoznia azaal a gondolattal, bogy a 
fuvaros  történeteknek, caak ugy, mint magának a fuva-
ros mesterségnek, van néhány el nem hanyagolható, 
állandó tényezője. Ilyenek a teiü, a fuvarbér,  az áldo-
máB, no éa peraae a káromkodás. Pistinek la a aok 
között meg van az a Jeles fuvaros  tudománya, bogy 
nincs aa a hétféle  bájjal megkent zupáa őrmester, aki 
aaebben ki tudná cirkalmsinl aa áldást, mint ő. Eat 
a tudományt még békevllágban sajátította el a bnsiá-
roknál, de nem is tudja őt e téren utóiérni akárki. Ea-
nek a tudománynak pedig az ő mesterségében Igen 
nagy hasanát lehet venni, Ézen ne botránkozzék meg 
a Jámbor olvasó. A káromkodás fuvaros  embernél nem 
öacél, hanem a meatersóg segédtudománya. Éa aat 
blssem, hogy maga a Jó Isten Bem veaal bűnnek a 
fuvaroa  káromkodást. Amikor a fügéepatakl  vágterület 
tájékáról, a méternyi mély jégodrekban megrekedt 
Mának mellől felkacBkaringóanak  a véget nem érő 
fohásiok,  bizonyára könnyezve tekint le aa égből a 
nincs benne harag aa ő BBorgalmaa fuvaroa  bogárkái 
lráut. H* pedig büntetést oaatogat mindezen csúfsá-
gokért ŐjzsntfeBBÓge,  a büntetés alkalmasint aa elöl-
járókat találja B ezek közül la aaokat, akik aa utakat 
kellene, hogy megcsinálják, ha egyáltalában csinálná-
nak valamit. Da mit la tehetne mást a szegény fuva-
ros ember, ba egyszer a lónak olyan a természete, 
hogy megköveteli a komoly saót. Van, amelyik kevés 
szóból la ért, de a legtöbbjének hiába aa ostor B a 
csákány, ha agyonütöd abban a teremtett szent hely-
ben, akkor sem hus, mlg jól odanem mondogataa neki. 
A Platt esábsll "rrHIfĵ f  b különösen olyan a saskása, 

hogy az ostort kiválóan ttiri a a caatlórodaak éppen 
hogy a farkával  odalegyint, mikor azzal öBztüozik erő-
kifejtésre,  de h>» hallj*, hogy a gazda már a túlvilági 
hatalmakat emlegeti, azonnal tudja, hogy Itt már 
komoly a dolog s ha nem ügyel as ember, egy szent 
perc alatt még az uj hámiairacgot Is összeszacgatja. 
Csak aít tudná a gfizdájt,  hogy hol tanulhatta eat a 
aaokâst tz a becstelen dög, blsBen aa alcslkl bellér-
pspoál csíkozták, hogy maradt volna a fatornyos  haaá-
jában. 

Pisti egyébként la mestere a foglalkozásának.  A 
fuvarosok  azon fajtájához  tartozik, amelynek elvei 
vannak. Vasárnap délelőtt templomba megy, ha hona 
van. D Mutáa megittasodik, hétfőn  egéBa nap józanodik. 
A böjtöt megtartja, hogy állatbéll kár ne találja. Hús-
vétkor meggyónik, mert Így kívánja B becsület. A kepét 
s aa adót megfizeti;  élni kell aa elöljáróknak IB. Apró-
szentek napján marhát nem fog  be B ha valahol aa 
erdőben egy horvadt fát  tnd, aat az orra elől más 
nem lopja el, annyi blzonyoa. Mert hát Platt az erdei 
fnvarozáaban  tökéletesítette magát, mégpedig abban az 
ágazatban, amely eat a jelsaót irta a aásalajára: vigyed 
a fát,  ha megfoghatod,  nem kapálta aenkl a tövlt. 
Erd^pásatorl körökben határozottan félelmetes  blre van. 
Reggelenként csak felkuporodik  aa ágasba a kabalák 
után s nagy komótoaan kleregel a faluból,  olyan Jámbor 
arccal, hogy aki látja, megesküdne, hogy most megy 
a somiyól búcsúra. Ha kérdik, merre megy, hát Istenem 
van a gazdaembernek dolga elég, caak győzze. A 
meddüt megsózni, az eszteuáról a kőcsséget hazahozni, 
a várbükki kertben a levegetőt felrakni,  a bugjákat 
behuzatni, az erdei életeket megrendezni: mindenek 
olyan dolgok, hogy a Jó gazda nem blaaa másra. Mit 
csinál egésa nap, mit nem, aat nem lehet tndnl, de aa 
már egészen blztoB, hogy Ilyenkor a faluvégi  raktárak-
ban a sürgősen eltüntetni való fakéealet  éjssaka titok-
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Apróságok. 
Falvaink épltkesésl rendjében aok baj van. Mész 

Balról leordít mindenikről, hogy nincsen semmiféle  terv 
vagy éaaaerDaég. De nem la volt Elaő plllantáara fel-
fogható,  bogy hiányaik keadettól fogva  a ml kBaSasé-
güakből a Jövőnek sióló mnnka. Aa épltkeaéeBokben, a 
falu  külaő képének formálásában  különösen saembe-
tűnó ea a hiba. Nem la hlvatkoaunk a Biá'z köaiógekre. 
Aki egyBaer életében látott aaafaltjárdáa-vla-  éa vlllany-
veaetékeB u á u höaséget aa megdöbbenve goadolhat a 
mi elmaradottaágnnkra. Mindent egybevetve csnpán arra 
akarjuk a figyelmet  felhívni,  hogy aa a gond itlanság, 
amely még moat la megnyllatkoalk aa épltkeaések kö-
rül, blaony soksaor bűnös hibákat követ el. 

Itt van példánl Calkaomlyó. Nem tndom figyelte-e 
meg máa la, hogy ml történik a kálvária domb körttl. 
A pünkösdi bncank kikerülésének aalnhelyét, eat a 
gyönyírü fekvésű,  annyi aaépaégben bővelkedő közkin-
cset lassan a leglaléstelenebb vesaedelem feayegetl. 
Beépítik. A nyitott domb oldalt keadlk a legocsmányabb 
epületekkel megtüsdelni. A kápolnákkal olyan hangula-
tod képst mutató, minden bucauanak a lelkében olyan 
maradandó emlékkel élő aaépséges tablót moat késaül-
nek egyeneaen legyilkolni. A borvla forráa  körül, éppen 
a domb aljára, már felhuatak  két olyan épületet, amely 
magában merénylet minden laléa ellen. 

A köaaégnek a feladata,  bogy kellő időben meg-
akadályoaaa e aaentbelyünknek lerombolását. Végered-
ményben Calkaomlyó nemcsak valláBoa hagyománya-
inknak egyik .legjelentőaebb helye, de a fej  ődésben 
levő turisztikánk la bova-tovább nagyobb érdeklődéssel 
fordul  ide. Még nem kéaő megállítani aat a folyamatot, 
amely ilyen meggondolatlanul késaülódlk tönkre tenni 
éppen a calkaomlyól kegyhelyei. 

• » 
* 

Bok roaaaféle  ember van a világon. De amennyi 
ldeaaorult a világnak ebbe a sarkába aa Igaaán gyűjte-
ménybe Illő. Több osztályba soroahatók eaek B ml 
rágcsálólak. Vannak egéfz  tekintélyes saámban aa ugy-
neveaett háborús bujkálók. Mág a világháború Idejéből 
maradtak meg. Köalsmert aaemélylaégek. A leghőale-
sebb módon igyekeatek kibújni minden férfiú  köteles-
ség teljesítés alól. Itthon bujkáltak és Baámon tartották 
a világ ÖBBZOB tájain történő caapatmozdulatokat. Fel-
értek egy veaérkarl főnökkel.  Gyávák voltak, gyaláaa-
toiak voltak. IamerjOk valamennyit. Nem nyer velük 
Bemmit, soba a történelem aemmlfele  fordulása.  Aztán 
multak aa Idők. Uj helyzeték jöttek. Abban 1B megta-
lálták méltó Bserepkörűket. Egészen elfelejtették,  bogy 
nekik minden társadalomban, amely nyilvántartja a 
háborús áldoaatot, abban csak hatodrendü saerepűk 
lehet. Előléptek ÓB elvakult orcátlanBágukban bírál let-
tek eleveneknek éa holtaknak. — A kisvárosnak eaek 
a saflrke  nagyságai, a társadalomnak eaek a tetvel él-
nek és virágosnak. Nyilvánoa helyelken és összejöve-
teleiken darabokra saedlk mindenkinek a becsületét. 
Ugyanezzel aa erkölccsel éa aaaal a patkány aljasság-
gal, mint amilyennel a háború Ideje alatt elbujkáltak. 
— Ml caendeaen nyilvántartjuk eaeket a bűntanyákat. 
Figyeljük as emberi söpredéknek eaeket a saeanBaalt. 
Aa Isten megaegit, bogy jó Ideggel elBaenvedJflk  éa 
végét várjnk saját fajtánk  mocBkoiódó kedvének. 

HEGEDUÓRAKAT 
oonasrvatoriuml mődaner 
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S P R E N O Z G I Z I . M . - O i a c . 
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A Romániai Hamar NépközösséK közleményei. 
Ismeretes, hogy a napokban KolozBváron az Er-

délyi Magyar Gazdasági Egylet székházában dr. Száaa 
Pál elnökletével magbeBaáléat tartottak a magyar föld-
müvealskolák veaetől. Az értekezlet erdményeképpan 
dr. SzáBa Pál saenátor, a ref.  egyháa, dr. Kováta Ká-
roly képviselő a róm. kath. egyháa éa dr. Mlkó Imre, 
aa unitárius egyháa rászéról eljártak Cornateanu föld-
művelésügyi miniszternél éa Paraachlveacn vezérlgaa-
gatónál, a fÖldmlveléBŰgyl  minisztérium Baakoktatásl 
osztályának vezetőjénél éB kérték, hogy a magyar egy-
házak földmüvealakolái  megmaradhassanak aa eddigi 
keretek köaött éa az 1988 szeptember l-l törvény ér-
telmében ne kelljen átalakulnlok. 

A magyar egyháaak képviselői részletesen Ismer-
tették aa Iskolák eddigi működéaét. A mlnlsater aat 
válassolta, hogy aa említett törvény előkészületben 
levő reformjának  tárgyalása során figyelembe  vesaik 
egyházaink ily Irányú klvánaágalt 

Tekintettel arra, hogy aa ntóbbi Időben egyes 
napilapokban néhány esetben a NépköziJaség vezető 
tényezőinek a nyilvánosáig előtti megnyllatkoaásalt — 
Igy legutóbb Teleki Adám képviselőnek Aradon mon-
dott beszédét — nem közölte pontoa eziveggel éa 
ennek következtében aaok boa helyt nem álló következ-
tetéaeket füaött,  a Központi Iroda szükségesnek tartja 
megállapítani, hogy a Népköaösség vezetőinek megnyl-
latkoaásal közül caak aaok tekinthetők hiteles szGve-
güeknek, amelyeket a Köapontl Iroda keretében működő 
aajtólroda közöl a napilapokkal. 

A Magyar Nápköaösxég vezetősége eljárt a kisebb-
ségi minisztériumban a távirati tarifa  megváltoatatáaa 
ügyében. Ugyanis aa nj távirati tarifa  külön Bzupratax&t 
Ir elő a más, mint román nyelvű belföldi  táviratokra. 
Ennek a közbenjárásnak eredményeképpen a kisebbségi 
minisztérium értesítette a Magyar Népközösség buca-
reatl titkárságát, hogy a posta vezérigazgatósága Intéz-
kedett a tarifa  sérelmezett pontjánsk megváltoztatása 
Iránt. JÜvőben a magyar nyelvű táviratokért nem kell 
külön illetéket fizetni. 

Dr. Siáaz Pál, BB Erdélyi Magyar Gazdasági Egy-
let elnöke, a napokban felkeresne  a kormány Illetékes 
tényezőit és Ismét tudomásukra hozta a katonai rekvl-
ráláaok sorái e őállott helyzetet. Elmondotta, bogy 
egyeB vidékeken a gazdáktól elvitt Igásállatokat, jár-
müveket éa különböző szerszámokat még nem Hzolgá'-
tatták viasza. A gazdák egyráBze nem tudja fö'dj«t 
kellően megművelni. Azokon a helyeken viszont, ahol 
a falusi  lakosság egyik rőjövedelmi forrását  a fuvaro-
zás képeate, a gazdák megélhetési nehézségekkel küz-
denek. Kérte, hogy a kormány vegye figyelembe  a 
gazdák helyzetét a tegy»*fe»g  a szükséges Intézkedé-
seket. A kormányzati tényrzők a legteljesebb meg-
értéssel hallgatták aa elterjesztést ós válaszukban 
kijelentették, hogy kiadják a megfelelő  ntasl á'.okát, 
a hjB-Babb Ideje bent levő igáBállatok és szerszámok 
leváltása ügyében. 

AB EMGE elnöke köaölte a kisebbségi miniszter-
rel, hogy a katonaság által használt állatok és tárgyak 
után egyeB csapatieatek mír kiutalták a .hapzuáati 
dijnt Kzeket a bonokat azonban még cem váltják bo 
Kérte, hogy az Illetékes minkz i riurn m elő^b állapítsa 
meg a bonok beváltásának be'yét, idejét és módiát. 

— Julitta  hó 10-ig meghosszabbították  az 
állampolgársági  jelentkezések  határidejét.  Fel-
hívjuk  ismételten  ezokoek  a ügyelmét,  akik  az 
állampolgársági  listákból  kimaradtak,  bogy julius 
hó 10 ig, miét legutolsó  határideig  kérjék  utólagos 
beírásukat  ez illetékes  községi  elöljáróságoknál. 

A XII. országos kat. nagygyűlés iránt 
rendkívüli érdeklődéa nyilvánul meg. Kivált aa utóbbi 
napokban öaönével érkeatek a jelentkezések. B zonyára 
vonzza mesaae vidékről érkező vendégeinket — a gyű-
lés magas szellemi értékein kívül — vidékünk elragadó 
aaépsége a a somlyói kegyhely varázsa ls. Az elszállá-
soló blzottaág 4 napi megfeBaitett  muekauái elhelye-
zett minden jelentkezőt, kiknek száma — vármegye-
belleket nem saámltva — közal van aa 500 hos. 

Ezekhez jönnek a leányc3oportok, melyeknek nagy 
réaaét a közeli falvakban  Tjplocza, Zsögöd helyazték 
el; ezek nagy segítségre voltak az elszál'áwláB ügyé-
ben Aa elhelyezés nagy muikájában a bizottBág a jó-
indulat, a vendégszeretet és áldozatkéazaég megkapó 
jeleivel találkozott. 

Ezúton ls kéri a BZ állásadókat — kikkel vendé-
geik na vét közölni fogják  —, mindent tegyonek meg, 
hogy meaarlről jövő kat. testvéreink lehető kényelme-
sen és otthonosan éreznék magukat közöttünk. További 
kérelme a rendezőségnek az, bogţ a nagygyűlés föl-
emelő munkarendjébe mi, helybeliek la kapcsolódjunk 
bele a kivált a beaáró szentségi körmeneten, juliua 2 ái 
este, a BzomBzódoB falvak  népivel, az Idejött vendé-
gekkel együtt teljea Beámban vegyünk részt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Márton Áron kegyelmes püs-

pök urunk e hó 28 áo, ezerdán városunkba érkezik, 
hogy 14 váfzett  teológust pappá szenteljen fel.  — A 
papi felszenteld  a cíikaom'yói kegytamplomban Péter-
Pál ünnepin, junius hó 29-én d. e. 9 órakor veszi kez-
detét. E felemelő  szertartásra olvasóink figyelmét  sze-
retettel felhívjuk. 

— Uj orvoBdoktor. Vogel Istvánt, Vagel Jakab 
á Iategészs^gügyl felügyelő  fiát,  folyó  hó 24 én szom-
baton a kolozsvári tudományegyetemen az orvoBtudo-
máiyok doktorává avatták. 

— Házasság. Dr. Löffler  Aurel pénzügyi főellenőr 
éa Fiorlan Margaret folyó  bó 29-án tartják esküvőjüket 
a brailal róm. katb. plebánit t»mplombBn. 

— A TURISTA  EGYESÜLET  ERDEI  MULAT-
SÁGA a kedvezőtlen  idő  miatt almaredt  s azt ju-
nius bó 25-én a Suta-fenyőben  föltétlenül  megtart-
ják.  E helyen is kérjük  közönségünket,  hogy mi-
nél számosabban jelenjenek  meg a város és a vidék 
e kedélyes  találkozóján,  ahová a osikszentléleki 
Gazdakör  teljes számban kivonul. 

— Megindult a fürdő-elet  as újraépített 
Hellwig fürdőn.  A Hellwlg-fdrdő  kellemesen hliaitó 
v'zi olyan értéke városunknak, amitől minden Itt meg-
fordu  ó idegen a legnagyobb szeretettel emléka»lk meg. 
Ea a közepes hőmérsékletű ásványvíz medence üdítő 
hatással van a legrekkenőbb hőjégben a az esőt jelző 
borua Időkben egyaránt Melegben hűsít, hűvös Időbeo 
Dzlote felmelegíti  a benne lubickoló ember tígjsit. A 
fürdőtu'ajdosos  H l̂iw gh-testvf'rok  p>dlg áldozatot nem 
kímélve, Igyekeznek a fürdót  látogató közönség kényel-
mének miedenben eleget tenni. Évről -évre uj befekte-
tésekkel bővítik ki ezt a kedveB fürdőtelepet  a Így ez 
évben ls a filratdfdrdö  újraépített kablojai fölé  nagy-
szerű nspozó ternszt építettek, ahol kora hajnaltól 
késő estig süti a nsp a c;oko!éd*barnára leégni óhaj-
tókat. A He! wg-fiírdő  n«gy b fektetésekkel  eszközölt 
átépítése már fljjpen  befejeződött  B a mod?rn igények-
nek megfehlő  fürdőtelep  mérsékelt árak mellett várja 
a látogatókat. 

— Aa Erdélyi Kárpát Egyesület Caikszeki 
Oaatalya a: egyesi éi menedékház brassói baratainak 
M.sznytk Gyu'áné urnő utján az egyesület vfz  tőiégé-
h?z e'jottaloit adományait nyugtázza. Az adcmácyok 
-ddigi összege 1665 lejt t.sz kl, melyért aa egyestől 
men dékbáz hr B'Ol barátainak báláB köszönetet mond 
»z egyesület vezetŐEége. 

zatosan egy terűvel megszaporodik. Ebben az a leg-
csodálatosabb, hogy aa eaerféle  havasi munka aaért 
blba nélkül elvégiődlk. Da a fakörül!  mnnkával nem 
piszmog sokáig as bizonyos. Ahol mások hárman-né-
gyen szakadásig emelnek a addig-addig „hívják" a fát, 
mlg a hívásra meg Is érkezik aa erdőpáaator, ő egyedül 
néhány ügyes fogással,  minden nagyobb fáradság  nél-
kül rendbe tesz mindent, annyi Idő alatt, mlg a kabalák 
egy öl Barjut békapnak. Egy-kettőre le a fát  a lábáróll, 
kecc le aa ágakat, ciaflingot  neki, bélgyát alája, elé 
egy dombra, mlg megkomponál a fa,  fel  a scekérelőre, 
oda a szekérntót, körül a láccot, belé a alnszeget, egy 
fukszot  a CBákánoyal a csábell kerék alá a gyl. Hiába, 
érteni kell a mesterséget. B hát még aa eladás! Az 
még csak a tudomány I Aki ehea nem ért, jobb. ha 
béáll mésafuvarosnak.  Hiába klolódott, emelt egéaa 
nap, hiába aalmatolt, hogy megtlaatult-e a levegő aa 
erdőpáaator-saagtól, nem ér Bemmit vele. A kereset 
csak annyi, bogy aaért Igaaán nem érdemea kockáza-
tot vállalni. No de Pistit nem kell félteni.  Pápasaemee 
fát  eladni ép képibe, a rothadt fa  bütüjlt sárral be 
kenni, a frlsB  plplrlt forró  lúggal a ml egymásul ki-
készíteni, hegy patinája legyen, a vereabolű darabok-
boa llaates zsákot pallanl a egyéb meateraégbell fogá-
sokat, mikor BBÜkség, a maga helyén alkalmazni ngy 
nem tud aenkl, miut ő. E« kell mindenben, no I Aa 
pedig van neki, hál Ijtennek, megmondta volt még 
Grüslatán nr, mikor ugy megjárá vele. 

Jő egy eate Pisti nagy sietve, hogy aa ő fáját 
bó kell mérni aaonnal mert reggel Baeredába kell, hogy 
vigye aa elöljárókat. Megnéalk a fát.  Baépek, akár a 
portya, épek, mist a tojáa a verik a köbmétert. Ki 
la fizetik  Igen hamar négysaáa lejen kőbmetrlt s hát 
amikor reggel feldarabolják,  akkor veaalk éaare, hogy 
üres mind belől, akár a furulya.  A végébe cSvek volt 
beverve mindegyiknek, jé saorosaa s a végek gyönyö-

rűen le voltak bütülve fdréBBBel.  Nem lehetett azokon 
kívülről valami hibát felfadeanl  még nagyítóval sem. 
Mikor pedig reggel a csínyt észrevették, Pisti már új-
tól egv lábon Beáradt fát  kerülgetett — amire régen 
fájt  a foga  — valahol a Feketereaben. Nam volt, mit 
cslaálnl. Grűniatán ur ls jó képet vágott a rossz üzlet-
hez, mert hát a fának  más Bsépióghlbáj* ls volt. 
Valami as eladáBl bárca körttl nem volt ép ?n rendben. 
Igy hát most csak arra vár ep'dve a felbőszült  vevő, 
hogy még egyBzer a kezébe kerüljön Pisti egy terű 
ép fával.  Ahogy Pisti barátunkat ismerem, a várako-
zás égiszén reménytelen. 

Dihogy mint Pisti Szeredébe az elöljárókkal. 
Nam vállal ő <ff>le  lógós fuvart.  Nam boloud, hogy 
qaphoBBZBt kergesse a lovakat bagóért, mikor egész 
nap a miga dolgát végezheti a aaért estére mégis 
meg van a Jó kereset. Mindössze egyBaer t&riént, hogy 
eltért a kipróbált üzleti elvektől, aat la megbánta, 
meszet fuvarozott  Baeredába. Bemmiképpen nem akart 
efféle  alacBony rendű mnttkára vállalkozni, de a főnök 
nr addig erre B addig arra, hogy: ne te Pisti, próbáld 
meg most az egysaer, jól la kereasa, áldomáa la leaz, 
látod-e nlnca máa, aki menjen, hogy hát a végén be-
dőlt B moat majd kacaag majd rajta aa egéia falu, 
ha megtudja, ml történt. Da ha meg, akkor tndom 
Iitenem, hogy JlnoBl nr la költözhetlk el a faluból, 
mert fancalkába  tépi le réla a rékot, mivelhogy ő aa 
oka mindennek. 

Nem megmondta-e ápertén. hogy neki moBt aa 
egyszer hagyjanak békét, mert ő tegnap egésa délután 
radlnában volt a caak hajnalfelé  vetődék haaa. Debát 
a főnök  ur le aszal blatatá, bogy Saeredálg a kóbor 
alatt éppen Jól kipótolhatja aa éjssakal nyugodalmat. 
Nahát. Nahát, Isten neki, egyaaer eat la meg lehet 
próbálni. BI Is Indult békeaégben s Madarasig csak 
olyankor ébredt fel,  mikor egy-egy saembejlvő autó-

ról a pcffór  urak odíord'toztak neki. Érdskne, némely 
árforma  emberek art gondolják, hogy csak őt fi  tétnek 
utidót. Hinem Míd»rason a községháza előtt össze-
találkozott az uj bomatárassl, aklv?l tegnap djiután a 
radiaábsn olyan jó! talált a EZKUV, mUcr a szibériai 
fogságról  B egyéb ldő-zirü kérdésekről u ?y eldiaburái-
gatának, hogy az la reggelre kerüit ágyba. Mnst biz-
tosan gyógyulási célzattal ólálkodott a korcsma tájé-
Kán. No bénnnéaek lgeo hamar egy üveg sörre'a esti 
csendlteikor vasakatlódiak kl onnan Arra mág emlé-
kezett, bogy B komatárs nagy előzékenyen aegitett 
a Bzekérre felülni,  de hogy miképpen került bé Sze-
redába, azt már ha agyonütnék, akkor Be tudná meg-
mondani. Ciak azon vette magát ÓBzre, hogy egyBser 
esik a lovak megállottak. Kikecmereg a kóbor alól s 
hát ott állnak a Megyari-vendéglő előtt. Szerencsére 
még nyitva volt, tehát oda még be kellett menni. A 
gyomra ÍB égett valamitől. Biztosan aa a mocskos eziaü 
tallvalé ártott mag neki, amit tegnap este a radlnában 
szokás szerint utolsónak béadtak. Már akkor ls mondta 
aa asszonynak, bogy saliva helyett jobb volna egy 
kicsi borvizes bor, dehát nem volt, mivelhogy radlná-
ban pálinkát iaalk a székely-magyar. Elég aa hozzá, 
hogy Magyarl úrtól kirendel nagyhamar egv felliter 
bort B egy üveg borvlaet. Magltta a bort, da a bor-
vlznek fele  megmaradt. Mivel p'd'g azt nem lehatott 
hagyni, még kellett egy felet  rendelni. A cigány ls 
gyönyörűen húzta, a saomuéd aaataltol egy tára la 
került B hogy, hogy nem, hát egyszer csak arra óbred 
fel,  hogy egy virágos ágyás közepén, liliomok között 
fekszik.  Bakáig kellett dörzs'ilnl a szemét, mlg alapos 
környrz3ttannlmányozh után a helyzetei annyira, a 
mennyire tleatáata. O.t feküdi  a vendéglő forraszán, 
egy virágoa ágyáa kellős köaepén. Reggel 5 óra. Egy-
előre még nem blatos, hogy tegnap van-e vagy ma, 
de ss a teendők aaempantjából asm Is Igen (ontsa. 
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Lelepleztél Silistrálian I. Ferdinánd király szobrát. 
Tite&nu miniszter a kisebbségi kérdésre 

is kitért nagy ünnepi beszédében. 
Bucureşti, junius 10. 

Vasárnap Siiistrában leleplezték I. Ferdinánd 
király szobrát. Az ünnepségen a kormányt 
Titeanu Eugen sajtó- és propagandaügyi almi-
niazter képviselte, aki ismertette Románia ki-
rályainak a civilizáció ttgyét szolgáló történelmi 
alkotásait. Beszédében kitért a kisebbségi kér-
désre is. 

— Mi románok — úgymond — engedéke-
nyek vagyunk, amely nem jelent félénkségét 
és türelmesek, ami nem a gyöngeség jele. Elért 
részesítettük egyenlő bánásmódban az itt élö 
török és bolgár kisebbséget is. Ez aa igazság. 
Sokat beszélnek a romániai kisebbségekről, de 
kevés ssó esik a román kisebbségekről, akik 
a határon kivül élnek, ama határokon tul, ami-
ket a történelem és a jog vont meg. 

A továbbiakban hangoztatta, hogy a dob-
ruzsai kisebbségek lojálisán együttműködnek a 
többségi nemzettel. Az öröm megnyilatkozásai, 
amikkel itt találkozott, az uj rendszer bö!os 
politikájának a társadalmi virágzást elósegitó 
eredményeire vallanak. 

Titeanu miniszter nagy hatást keltő beszéde 
után Lefterof,  a durostormegyei bolgár kisebb-
ség nevében köszönetet mondott a bolgár ki-
sebbséggel szemben alkalmazott bánásmódért 
Kijelentette, hogy ez a kisebbség lojálisán 
együtt működött valamennyi kormánnyal és azt 
a célt tUzte maga elé, hogy összekötő hid le-
gyen a két nép között. Kötelességének érzi 
testvéri kezet nyújtani a többségi nemzet felé, 
részt kérve az ország fejlődését  szolgáló mun-
kából. A bolgár kisebbség nem fogad  el kívül-
ről jővó sugalmazást, önnállóan akarja Borsát 
irányítani. Befejezésül  a hazai bolgárság hódo-
latát fejezte  ki II. Carol király őfelsége  iránt. 

A török kisebbség nevében Selim Abdulla-
him beszélt. 

£ T e n a I c e l l B r a s s ó l a a m e n n i l 
E S ö v i d . l d < 5 a l a t t e l l s é s z - a . 1 ! 

Első és egyedüli gőz örökhullámositó 
(Dauer)-gép Csikmegyében. 
A n. ó. hölgykóaönségnek tudomására hozom, 
hogy nagy anyagi áldozattal, sikerfiit  nekem 

egy 1939 t ipusu kQifóldi  QŐZ örökhul lámosi tó gépet beszereznem. 
Eaael a gépvei 3 örökhullámositó gép áll a 
nagyérdemű hölgykösönség rendelkesésére. 

Sslvespártfogásukat  kérve: MigitSOhné (Mimi). 
(H.-CÍUO, Löffler  gyógy síért árral saemben.) 

m e l e g I e l m . e s ! 

(Syţrgyoi ţ l ţ t 
A kenyér. 

Az éjssabal viharból lllatoatn, melegen bomlott 
kl a harmatos junlual reggel... R'gyogó napsuíír öl 
töstette aranypalástba a városi park kösepén álló zane-
pavilon doBska körpzdjaln éjszakára meghúzódott csa-
vargó, kiéhezett muokanélküll féifit.  A szikrázó nap-
fény  Bueliden clrókálta végig as arcát: felébredt.  Felült, 
nagyot nyujtóskodott, hogy csontjai ropogtak bele és 
hangos ásitások kösött Igyekezett az álom Jótékony 
birodalmából vlsssatéroi ebbe a Blvár világba... Astán 
óvatoBan körülkémlelt — nlncs-e rendőr a köreiben — 
majd botját felragadva  elindult a külváros felé... 

Amikor a sétány végénél elhúzódó oreaágutra 
ért: szekérzörgés ütötte me» fülét.  Egylovas csukott 
pékkocsit hajlott el előtte egy vörÖBBsemü, álmos, 
sápadtarcu péksegéd .. 

Friss, meleg kenyér- éB sUteménylIlat terjengett 
a lebegőben. Megcsapta a rorgyoB, útszéli vándor orrát. 
Nem tudott ellenállni a kísértésnek: eldobta a botiát 
éa két készei felkapaszkodott  a szekér hátuljára. Mijd 
óvatosan felnyitotta  a szekér ff  delét éa jobb keaével 
egy fehér,  a balkezével egy barna kenyeret emelve kl, 
hirtelen hátugrásBal lamét aa nt porában termett... 

Már nem parancsolt érzékeserveinek semmi földi 
hatalom: olyan nagy a puha, meleg kenyérnek aa Ingere, 
hogy bódultan, felváltva,  hol a fehér,  hol a barna 
kenyeret harapja á'latl mohóaággal... 

Nem vette éssre, vagy már nem Is törődött vele, 
bogy egy rendőr megfigyelte  a lopást. 

— Láttam — mondotta szigorúan a rend derék, 
pirospozsgás, Jóltáplált őre — amlut elloptál a pék 
aaekeréról két kenyeret. Ide velük s aztán előre a 
rendőrségre! 

A „tényállás* körüiményeB felvétele  után járáa-
birÓBág elé került as Ugy, természetesen a kenyér-
tolvaj munkanélkülivel és a kenyér bűnjelekkel együtt. 
A szerencsétlen csavargó vitte kezében a két kenye-
ret, melyekbe egéEzaóges éhea fogak  vájtak, téptek 
„(olytonoskágl hiány'-t. Hiába, a tolvajt essel is meg-
alássa a törvény: neki kell sségyensétával vinnie a 
lopott holmit akkor, amikor már vádlottnak titulálja 
Ismét caak a törvény... 

A járáiblró egészen uj ember. Ji lelkű, lgazBá-
gos, k?psett fiatalember,  tele jóakarattal, de becsvágy-
gyal ls. 

Biró: Hogy hívnak, hovávaló vagy? 
Vádlott: Mihail Oheorghe, máramaroamegyei 

Visó kösaégből. 
Biró: Hiny éves vagy és ml a foglalkoaásod? 
Vádlott: H>rmlncegy — szolgálatijára biró ur-

nák — famuckáB  voltam valamikor, de moat hetek 
óta munkanélkül vagyok, Itt ia munkát kereanék, hogy 
magamat és családomat tisateeségaBet elludjam tartani. 

Biró: Tisztességesen? Hm?l Miért loptál? 
Vádlott: (wógyenkezve): Mert éhes voltam, 

Ijten a tanúm, hogy öt napja nem ettem. 
Biró: Miért aem kórtél, miért loptál kenyeret? 
Vádlott: (neheaen nyögi kl a szavakat, alig 

éri a naiv kérdési): JJráiblró ur, as Iiten éltesse, 
látott valamikor péket, aki Bsegény emberek kérésére 
kenyerot osztogat ajándékba az utcán ? 

Biró: (a kérdís Igazsága szíven talá *a. Tekin-
télyének féltésében  egy kissé dühösnek ls mutatja 
magát): Mlc>oda? Még ta mersa kérdést intésnl hos-
lám, mikor neked csak kérdéseimre szabad válaszol-
nod ? I) Eoyhültebbeu: No, megengedem, hogy a t* 
eaetedbsn a kenyerek meg is lehettek számolva és 
igy a pék nem adhatott volna, ha kértél volna Is, 

M és ssskér a beálló salnbsn f  .-dél a'aU. A saekéren 
a rakomány épségben. Szerszám én podgyáBz rendben. 
A lovak uţyan Fzomjasok lehetnek, dohát ó ls elég 
szomjas; sajnos, a korcsma még be van aárva. Itatás 
után neki ludul a városnak. A törvényszéki palotát 
már jócskán elhagyta, mikor eBsébe jutott, hogy volta-
képpen aat sem tudja hol kell a meszet Bsámbaadnl. 
Jánosi ur mlntba mondta volna, mikor a bárcát kiállí-
totta, hogy Síersdában, dt már erre nem merne meg-
esküdni. Himar le a szekérről a elé a bárcát. 

Nagyneheaen előkerül a bárén, de kl tudja aso-
kat a bolhabetüket elolvasni óku'ár nélkül. Lsgjobbkor 
érkealk oda egy reodőr, kinek ugy látsslk, feltűnt  a 
tétovázó Qóbé. A rendőr jóképű regáti flu.  csak nem 
rég kerülhetett Szeredébe. Együtt keadlk tanulmá-
nyozni a elmet a bárcán: R*ataurant Saopos „Marasestl". 

— Jaj drága bácal maga roBss helyen jár. Tudja 
maga, merre van Marasestl ? 

— Tudja a nehésaég, magistálom bistos ur, eddig 
ast hittem, hogy aalvar I — Rísaben éJU'áia blsonyi-
tására, rássben udvariasságból, mindjárt kl ls hm kettőt 
a zsebéből. Volt ott elég még elősó estéről. Megkínálja 
a rendőrt. 1b. A rendőr rágyújt s nagy Jóakarattal el-
magyaráaaa, hegy miképpen lehet eljutni Maraaestire: 

— Visszamegy Bsépen esen aa uton, ahol jött. 
El ne tévoBBse a gyimesi ntkeresstesést. Hz eljut Gyi-
meare, a régi országhatárnál majd kérdsaőskődjék s 
ott biztosan talál valakit, aki utbalgasitja. 

Pisti megkősBÖnte UsstesBégludóan a Balveasó-
get B ngy tett, ahogy a rendőr moadotta. Megtérítette 
a szekeret s elindult Mar taesll felé.  Ahogy a városból 
kiért, elbóbiskolt s caak arra ébredt, hogy Midéfalván 
van. Sebaj, gondolta, Rákosén kitér Sz*pvla felé  B onnan 
már Ismeri aa ntai Caak addig valami iBmarŐBBol ne 
találkoaaék. Sségyelte nagyon, hogy tapaaatalt fuvaros 
létére Ilyen csúfság  esett meg vele. Node, ngy látaalk, 

a mészfuvarozáanal  nlnca szerencséje, A Rikoei piacon 
már meaBzIről megismeri a Kucor Andris lovalt. Ahogy 
kl akar slrűlnl Szipvls relé, Andris u'áia kiált a korcs-
mából : Hova vlssed, komán, azt a meBsat ? 

— Én Móduvába, ml bajod vele? 
— Á lj-Bza meg no, — sasiad utána Azdrla — 

a feleséged  aat laenl, hogy ne várd, hogy utánsd jöjjön. 
Hol a csudába mászkálsz tegnap reggel óla? 

Platl nagy restelkedve meggyónja, hogy mit csi-
nált s merre járt, mióta hasúiról eljött. Htnem Andris, 
mintha a ta'pát vakarták volna, elktzdatt kacagni B 
eddig kacagott, mlg Piati legkomolyabban kilátásba 
helyezte, hogy ostornyél segítségével vessl el a jó-
kedvlt. 

— H4t te laton báránya, még azt sem tudod, 
hogy hol van a Marasestl vendéglő Sseredába? 

— Miféle?  Vendéglő? 
— A'hát, ta fólkótya,  éppen moat toldják meg. 

Oda megyek én Is, a főnök  nr egy szekér mész ?t küld 
velem ls as építkezéshez. Hillettam, hogy tegnap vlt-
iél te Is, de nem gondoltam, hogy ma Itt találkoaunk. 

— Jere bé Mánya urnl — ragadja meg Pisti aa 
Andris karját — fisetek  egy knpa bort, de ha eljár a 
lepcaeaed, hogy hol találkoztunk, abban a ssent perc-
ben elkeccentem a nyakadat. 

Hi-hl — MaraBOBtlI Hlaae, legalább korcsma ne 
volna — törte a aslgora tovább Andrist. 

Bementek. Nam tudom mi történt odaben a mikor 
jöttek kl. As Bsssony ma ls ugy tudja, hogy utkősbjgn 
csúnya nagy esőt kaptak s naért történt a késés. Ei 
Is csak nagy későre tndtam meg, valahonnan, merre 
bódorgott Pisti két napig. Bevallom, érthető okokból, 
legilletékesebb helyen nem Jártam utána, Igy volt-e 
minden, ahogy Itt előadtam. Nem ajánlom másnak sem. 

(Kf.) 

akkor asonban miért nem mentél el as elöljárósághoz, 
vagy val «melye a Jótékony és társadalmi egyesület 
vesetőaégéhes és tőlük kétél volna kenyeret éa akkor 
nem vetemedtél volna lopásra ? Van még könyörület 
ÓB ssánalom a Baegény éhesők iránti 

Vádlott (fejét  lehajtja ÓB ismét elfogja  a gon-
dolat, mennyire nem Ismeri a bíróság a usgéay munka-
nélküliek életét, vagy a társadalom mulasatáaalt a 
szegény ügyekben, de est már nem mosdhatja): A 
kérdése — a jó Isten éltesse a biró urat — jogos, 
hogyna volna aa, de Istenem, hol van éa kl vaséról 
engemet, as Idegent, olyan egyesfllethes,  mely segít 
ls rajtam, ne ls basaéljek - - megkérem alássan — aa 
előljáró urakról, blss aaok még üldÖBlk is a ssegény 
embert... 

Biró (elgondolkodva nésl a vádlottat. Érzi, hogy 
Igasat kellene neki adnia, azonban nem lehet Kétség 
telen, hogy IopáB történt, a munkanélküli vádlott tehát 
tolvaj, ha mindjárt őt napja nem 1b evett — a bün-
tető törvény eseket esetleg csak enyhítő körülmény-
nek veszi. Felmentésről Így ssó sem lehet): Miért 
loptát két kenyeret ? Ha barnát .loptál, miért loptál 
fehéret  la? Essel csak súlyosbítottad a helyaetodet 

Vádlott:: Nem tudtam, biró ur — isolgálatjára I 
Biró: Mit nem tudtál? Micsoda b e s B é d e s ? Hát 

nem volt ssemed, melyik a fehér  éa melyik a barna 
kenyér? 

Vádlott (enyhítő körülményként kapva a kér-
désér) : Nem tudtam kitapogatni, melyik a fehér  éa 
melyik a barna, mert nem láttam bele a Bsokérbe. 

Biró: Egyssóval nem állt módodban válogatni. 
Vádlott: Nam ia akartam én válogatni, biró ur. 
Biró: Akkor mégis miért vettél el két kenyeret? 
Vádlott: C»k tévedésből, csupán tévedésből, 

biró ur. Megcsapott a meleg kenyér Bsagja, astán már 
nem la emlékssem erre a pillanatra. 

Biró: (meghatódottaaággal, de a törvénynek ia 
eleget téve, lasBan hirdeti kl as Ítéletet): No, hogy 
emlékeasél erre a tévedésre, a törvény alapján, az eny-
hítő ssakaszok alkalmasásával, a blrÓBág megbüntet té-
gedet egy napra , egy napi alsárásra. Megértetted? 

Vádlott (lókedvro hangolódik as Ítéletre): Igen, 
biró ur, megértettem. Teljesen megértettem: most már 
tudom, bogy a törvény sserlnt egy napra csak egy 
barna kenyeret lophatok... Fehéret már nem ssabad... 

Albert  István. 

S M I M Í a g y e i H t t k a t . 
Hs élet kell, Ha angyalának 
a gyermeket Bzeresd; szállást adtatok, 
Az Isten ssent, nBgy Uj tűzhelyén 
tervét megfne  veBd.| a menny ls ott ragyog... 

Meghúzódta Isten keblén. 
Hs nélkülözlek, édea Istenem, 
bántó, setét a napfény  is nekem. 
Ises falat  lón Ízetlen, bizony; 
Italnak ürmöt és epét issom. 
Kedvetlent érez minden csöpp erem. 
Ne láttak embert 1 — 
...Jaj, ml vsn velem?... 
DB, Ímhol, Ijtea eljött kedvesen. 
N-m áll vak éjben annyi rém lesen... 
Miadan derülten biztat és kacag, 
A rossz érzések mind laayagssannk. 
Via ÓB kenyér csak, — s ó, be Jól esik L 
A munka lendül, leikot édesít. 
Testvér, karollak... 
Nincs as éj sehol I 
Csak fényözön,  C3ak élet és mosoly.. 

Földes  Zoltán. 

H Í R E K . 
— Mihály nagyvajda erdélyi tanulmány-

útján tanárai és osstálytársal kíséretében 23 án pén-
teken érkezett városunkba. Mihály nagyvajda a békásl 
szoros, a Gyilkostón át autóval érkeaett s sz éjssakát 
a pályaudvaron levő királyi vonat ssalonkocsljában töl-
tötte. Másnap, szombaton a .C4lki-kert-"ben rendeaett 
vizsga ünnepségeken vett réaat. Délután a templomo-
kat és Iskolákat látogatta meg. A lakóSBág mindenütt 
nagy lelkesedéssel fogadta  a magas vendégei 

— Eakftvö.  Tannencsápf  Aranka gyergyóaaent-
m'k'óa éa Féder László Uson, folyó  hó 25-éa délután 
5 órakor tartják esküvőjüket a aaidó tómplomban. 

— Aa Erdélyi Huaoxun Egyesület, mint 
ismeretes, es évi vándorgyűlését városunkban fogja 
megrendeanl. Aa agusstua hónapra tervenett vándor-
gyűlés előkészületei már Is megkesdődtek, melynek 
réssletes kldolgosása végett dr. Kántor Lajos aa egye-
BŰlet titkára a napokban tárgyalt egy aaűkebb körű 
blsotts ággal. 

— Hirtelen halál. Lscskó Lajos 69 ÓVOB nap-
asámos, a sétatéri padon hirtelen roBBsnl lett s mlg 
segíthettek volna rajta meg ia halt. As öreg napszá-
most, szivbénuláB ölte meg. 

— Csak an u j ltalméréaeknól kell egóaa 
évre előre kifizetni  aa engedély diját. A péna-
űgyminlszterlum saárnos panasat kapott aa utóbbi Idő-
ben arról, hogy aa adóhivatali és pénzűgylgasgatóaági 
közegek egéss évre előre követelik aa Italmérési Ille-
tékeket. A jövedék lgaagatóaága moat körlevélben 
hívta fel  aa llletókea tisztviselők figyelmét,  hogy pana-
szok elkerülése érdekében ragaaakodjanak a törvény 
alőlrásáhos, amikor aa ltalméréal engedélydijakat be-
hajtják. 



4 lk oldal. C I K I L A P O K 2 . sám. 

— Minden alkalmazottnak m b i d i i g adan-
dó, aki arra jogokat aaoraett. A gyulafehérvári 
munkaügyi felügyelőség,  melynek hatáskörébe egész 
Maroatartomány tartoalk, körlevelet küldött a tartomány 
területén levő Ipari Dssmekhes, melyben nyomatékosba 
felhívja  figyelmüket  arra, hogy alkalmazottaiknak adják 
kl a nyári ssabadságot még abban aa esetban Is, ha 
ast a mnnkás nsm kérte. A törvény sserlnt ugyanis a 
munkaadó köteles muukáaát megkérdesnl, hogy mikor 
akar ssabadságra menni és a Bzabadság kiadásánál 
tekintetbe kall vennie a muakás egésaaégl éa családi 
Igényelt ls. A ssabadságldó felhasználása  ténylegesen 
ls hassnára kell legyen a munkásnak, A ssabadságldó 
kiadásáréi minden vállalat köteles kimutatást kéastteul 
és as a munkaügyi felügyelöséghes  felülvizsgálás  végett 
beterjesstendó. A kimutatás magában foglalja  a követ-
kező adatokat: aa alkalmazott neve és minősége, mióta 
van alkalmazáisban, valamint a szabadság tartama és 
Ideje. A fenti  kimutatások legsürgősebben előterjeBsten-
dók a következő cimre: laspactoratul lfuocii,  Alba-
lulia. 

— Befejeaődött  a tanév a oalkaaeredal rém. 
kath. főgimnáziumban.  A helyi róm. kath. főgim-
náziumban az évsáró vizsgák befejeződtek,  AS év le-
folyásáról  a követkeaő Btatlez.lkal adatokban számol-
hatunk be röviden: Aa elmúlt tanóvben beiratkosott 
239 tanuló. Az év folyamán  kimaradt 8 tanuló. Vizs-
gára állott 281 tanuló. Ebből osztályismétlésre utasít-
tatott 6, mlg javítóvizsgára utasíttatott 45 tanuló. — 
Érettségire jelentkesett u végzettek közül 19, a réglek 
kösül 3 tanuló. As eiBÓ osztályba való felvételre  jolent-
keaett 46 tannló. Az Intézat Igazgatóság* a ssorgalmaB 
nővendekek között 17.495 lej jutalmat outott kl. 

— A munkakamara hlrel. A csíkszeredai 
mnnkakamara még egysser nyomatékosan figyelmezteti 
aa érdekelt iparosokat, hogy iparengedély Iránti kéré-
zelket a működési engedély es a betegaegélyső 200 
lejea nyugtája, valamint 2 fénykép  caatoláaával a lehelő 
legrövidebb Időn belül adják be a muakakamarához 
Különösen ssól eseu értesítés ason régi iparosoknak, 
kik iparengedélyüket 1930 előtt váltották s Igy mükö-
dési engedély váltására nem voltak köteleseitek. iilek-
nek igaaolziok kbll, hogy Iparengedélyük 1930 előttről 
kelt s műhelyüket sem váitoziatták rzan Idő után. Es 
az Igazolási eljárás hoaizadalmaa s igy jó lesz, ha mi-
nél előbb hozzákezdenek, mart az iparengedélyek terén 
megkezdődő rendcsinálással aulyoa büntetéseknek te-
Bslk ki magukat. Rövidesen renddlkeséa érkeaik ugyanis 
a rendőr- es csendőrhatóságokhos, hogy mesterkönyv 
alapján senki Iparát önállóan nem gyakorolhatja. 

Mindaaok, akik 1937—88 években mesterkönyveik 
alapján Iparengedélyeket kértek és arra Ideiglenes 
igaaolványokat kaptak, moat uj iparengedélyeiket ason-
nal vegyék át. — Az nj Iparengedélyekre 2 fénykép 
mellékelendő. 

— A munkakamara tudomására adja mlcdszon 
iparosoknak, kik 1938 év ő:z >n és 1939 év dej én, 
vagyis a most megtartott tavasai vizsgaidőben sngédl 
éa meBteri képesítő viasgát tettek, hogy képesítő köny-
veiket a munkakamara hivatalénál a mai naptól átve-
hetik. Ujyancaak átvehetők a munkakamarárá' a már 
Jóváhagyott tpnocc szerződések, melyek ellenórséaére 
aaigoru lépések tétettek. 

— E balyen még egysztr falhívjuk  mindazon Ipari 
üzemek, fűrészgyárak,  stb. Igazgatóságát, melyek képa-
sltetlen munkásaik számára as előirt gyári munkás 
könyvet még nem váltották ki, hogy esen kötelessé-
gdknek mielőbb tegyenek eleget, mert eiáltal nagy 
kellemetlenségektől saabadulnak meg aa ellenőrző ható-
ságok résséról. 

— Haláloaás. Cslksjentkirá'yl B ilogh Ferenc, 
nyug. honvéd esredts folyó  hó 22 én, 92 évea korában 
meghalt Cslkaomlyóo. E hunyt alezredest ranggal vonult 
nyugalomba már a háború elölt a ennek kitöréskor 
eleők kösött volt, kik a seo'gálatba való VH;Z -helyszá-
süket kérték. Jutalmul eafed^seé  léptették elő. A há-
borút, mint Bsatmár víroa térparancsnoka sro'gilta 
végig, az ösBseomiás után pedig visszavonult aomlyól 
magányába s családja körében óit mosttaáig, 

— Vigyaaunk a szabadban való fürdésnél. 
A nyár beálltával megkezdődik a szabadban való fdrdés 
ls. Bőt némsly lapok már a Bsabadban való fdrdas  első 
áldoaatalról ia beszámolnak. Nálunk la hemzseg az O i 
partja a nyári fdrdőzöktő1.  Kisebb-nagyobb gyermekek 
gyakorolták sokszor hajmeresztő bravúrjaikat a sze-
szélyes viabeo, amely mir annyiszor megbosaiu'ta ma-
gát aa ilyesfajta  hetvenkedőkön. Éppen esért ÓVB iitünk 
mindenkit, hogy a legnagyobb elővigyázatosságot tanú 
sitsa aa ilyen fürdőa^anél,  mert sokszor beláth&tatlen 
következményekkel jár a legcsekélyebb k'aklet 1b. — 
E ég, ha valaki áimalegsdets testtel hirtelen beugrik a 
hideg vlabe a már olyan aservi bajt sz erezhet, ami 
azonnali halálát okoaaa. A legtanácsosabb ae olyan 
helyeket keresni, ahol a vla nem tu'aágosan mély ÓB 
nincsen aodra. Mindenekelőtt azonban tartsuk szemelő t, 
hogy ssabad vlzba fürödni  egyedül eoha Ba menjSck, 
caak többed magunkkal. Igy, ha segítségre azoru'uok, 
mindig lehet reményünk, hogy ebez hozzá la ju'unk. 

— Halálozás. Meghalt Dr. Pál Gjula volt cslk-
Baeredal Járáabiró, köajegyzőhelyettea és udvarhelyi 
ügyvéd. Halálát kösló gyászjelentés aat lija: .Leesett 
a ml fejünk  koronája," kiben a féifl  Jellemsallá-dBág 
igazi gyöngédséggel, a lé'eknemeBség alázatos egyéni-
Béggel volt párosulva. Valóban igy van, egy e'á-atop, 
nagy tudású és mély vallásoaságn élharcost veszítettünk 
el benne. Egyhásának éB fajtájának  lgaa fii  volt. Te-
metése óriási réBsvét mellett ment végbe Udvarhalyen, 
e hó 16-án. Vármegyénkből ls, melynek szülöttje vo't, 
sokan vettek réBzt az utolsó végtlsstCBségen. A a'rnál 
Dr Jodál Qábor, as ügyvédi kamara elnöke mondott 

gyóaaboaaédoi 

— A oslksaentimrel BBüdÖBu-fardő  kiter-
melését aaővetkoaet voaal kOabe. A ssentlmrel 
Hirgltának erről a csodálatos gyógyhatású kincséről 
már sokBsor mgemlókestünk lapunkban B saóvátettük 
azt aa óriási fejlőd  fet,  msllyel ez az Ismeretlenség 
homályából előtörő fdrdőnk  fejlődésének  és hírnevének 
útjára elindult A fUrdóterütet  villatulajdonoíal e hó 
11-éo újból összejöttek, higy fürdőjük  minél gyorsabb 
fejlődésének  Ishilőiágelt megvitassák. Az ér ekezlet 
ugy határosott, hogy a fürdő  további rendezésének 
irányítását a villa éa telektulajdonosokból alakított 
szövetkezetre blaza. As előértekealeten a Bsövetkeset 
részvényeit 500 lej névértékben állapították meg s 
ások asannall Jegyaésáre Ivet fektettek  fel.  Elhatáros-
ták továbbá, hogy a szövetkezet formai  alakulógyülé-
sét folyó  hó 25-én tartják msg, amikor megtörténik a 
tisztikor megválasstása ls. E gyűlés eredményeiről jövő 
számunkban beszámolunk. 

— A brassói r e t nyilvánossági jogú Keres-
kedelmi Lioeum fdlBŐ  tagoz itába felvesz  IV.-lt glmr. 
osztályt végzett bármely felekezethez  tartósé, magyar-
nyelvű tanulókat és 4 év alatt azokra a kenyérkereseti 
pályákra képszl kl, melvoken kisebbségi tanulók legin-
kább boldogulhatnak. Kiaebbaégi tanulóknak ez a leg 
lakább megfelelő  Iskolatípus 1 A következő Iskolai év-
'ői kfzdvo  megnyitja alsó tagozatát  ia, melybe 4-lk 
eiemlt vóezett tanulók iratkozhatuak ba felviteli  vizsga 
nélkül  Vidéki tanulók tanárt ellenőrzés éa állandó 
felügyelet  alatt álló modarn Iskolaépületben levő benn-
lakóéban helyezhetők el mérsékelt díjazás mellett. Tájé-
koztatót sslvosen küld ÓB felvilágosítást  nyújt az Iskola 
igazgatósága (Braşov, Calea Victoriei No. 7.) 

— Saeronoaétienség. Mirsa János nyugalmazott 
állomásfőaököt  juaim 20 án t u'yoa szerencsétlenség érte. 
Marsa JÍCOJ, aki nyugdíjsa éveit Ciitoomlyóu töltötte, 
a kertjében gyümö'c'faival  foglalkosott.  A 73 éves em-
ber egyik fdra  felmászott,  hogy levâţjon arról egy ei-
ezérsdt ágat. Munkakösben leesett éB sulyoa caönttöré-
aeket szenvedett, amelyekkel a Szent Vincések helybeli 
szanatóriumában ápolják. 

— Felvétel a kétéves ref.  női kereskedelmi 
tanfolyamra.  A tanfolyamra  a lV.-lk glmn. oaztályt 
végzett bármely felekesathes  tartoaó magyar anyanyelvű 
leányok vehetők fel.  A tanfolyam  általános müveltaé-
get nyújt, nyelvekre, keroakeed l̂mi tárgyakra, gyors-
és gépírásra, rajsra, iparművészeti munkákra kép?zl 
kl tanulólt ée lehetővé teszi kenyérkereset pályán való 
érvényoBöláBŰket és boldogulásukat. Vidéki tanulók 
réBsére bennlakás a SzrratetháBban I — Érdeklődőknek 
készségesen nyuit fölvilágosítást  és küld tájékostatót 
az Igazgatóság. (Bratov, Calea Victoriei No. 7) 

— Elütötte a ' vonat aa őrálló katonát. 
A Gjlmesbűkk és Palánka közötti vasúti hídon egy 
áthaladó vonat elütötte a hld őrzésére kirecdalt kato-
nát, kl vlgyásatlanságból Igen kösel állt a vonathoz B 
a mozdony BB9le elkopa. 

— Sokba korült a saidalmjaaáB. G.urka Já-
nosáé cjiitsploczf.i  lakós összeszidta B»lázs L josnét. 
A bíróság ezer lej kártér téere, 800 lej perköltségre éa 
600 lej kártérítésre Ítélte. 

— Két hónap verekedésért. Strdor Félix lé 
csKszcntmlhályi lakós ösBseverekedstt Kósa Terézzel. 
A biréság mindkettőt büaöanek találta B 2—2 hónapi 
eizárásra éa 2—2 ezer lej pénzblrBágra ítélték őket. 

— Három hónap falopásért  Jinoa József 
gylmsBbükkl lakóst falopáson  tettenérték. Hirom hónapi 
elaárást és kéteser lej péczbüntetést kapott. 

— Furosa, de mégla érdekea a BSBBB jótékoay 
tintásáról írott cikke a Székelység most megjelent nj 
Bzámának. A többi változatoa cikkek sorából kl kell 
emelnünk a vlzl dió saékelyföldl  előfordulására  vonat-
kozó 200 évfB  adatot, a modern épltéasetber. oly nagy 
szerepat játszó székely találmányt Btb. Váró Éva pom-
pás v9rs9, góbésájck ÓB a rovatok sok apró adat* 
nyújt ul ismereteket a SiókelyfóM  ől. A lap megren-
d -lbítő 100 lej elófizstésl  árban Odorbelen. (-anü^ylek, 
lelkeszík ós nyn«.d jasokB8k csak 60 lej) 

A józseffalvi  tüzkárosultak 
támogatása érdekében egyra nagyobb együtt-
érzéssel mozdul meg a magyar társadalom szive. 
A mulc héten a kővetkező adományok érkeztek 
a tüzkárosultak számlájára: 

Gáspár Árpád . . . 1 0 0 . — 
Szűca Albert plébános 2 0 . — 
Kelemen Béla tanitó 5 0 . — 
Orbán József  tanitó 5 0 — 
Kemény Qyula 1 0 0 . — 
Misztrik Katalin 5 0 . — 
Keresztes Mihály . 1 0 0 . — 
Kozma József  nyug. 5 0 . — 
Ruecsák Kálmán 4 0 . — 
Orbán Ferenc 2 0 . — 
Osváth István . . . 2 0 0 — 
özv. Lörinoz Jánosné 5 0 . — 
Máté Ferenc 3 0 . — 
Fóris Antal . . 6 0 . — 
Ferencz András 2 5 — 
L^riccs Ferenc 5 0 — 
Balogh Kálmán . 1 0 0 — 
Rikosy Mór secretar 5 0 — 
Péter József  nyug. hiv. 1 0 0 — 
Boga Mózes 1 0 0 — 
Potyó József  biró . . . 1 0 0 . — 

Kovács Mihály — Imre — 6 0 — 

Kozma Ferenc . . . 2 0 . — 
Kontsagh Sándor tanitó 6 0 — 

Potyó János — Jánosé — 4 0 . — 

Sinta János 2 0 - -

Kakasy Gyuláné 4 0 — 

Dánéi Ágostonná . . 6 0 — 

Mátyás István Udvary . 6 0 0 — 

Közbirtokosság JKozmás) 1 0 0 0 — 
Többektől . . . 6 0 — 
Dr. György Gábor 1 0 0 — 

Popa Ioan . . . . 1 0 0 — 

Sipos Katinka, Brassó 2 0 0 . — 
Aigner Ferenc 1 0 0 . — 
Dóczy A. & J. 7 0 0 . — 

Csiksseredai villamosító személyzete 3 0 0 . — 
Hódossy Kálmán . . 2 0 0 , — 
Stern Henrik, Brassó 2 0 0 . — 
Balázs Pál . . . . 1 0 0 . — 
ÖÍV. Dr. Fejér Antalné 1 0 0 . — 
Tarsay Sándor 5 0 . — 
Gál traflkos 5 0 — 
N. N. . . 2 0 . — 
Lux József  . 1 0 0 — 
Albert József  . 5 0 . — 
Dr. Busás Márton 3 0 0 — 
Sándor Gyuláné 5 0 . — 
Dr. Tódor János . 1 0 0 . — 
Dr. Pitner Árpád . 2 0 0 . — 
Fejér S indorné 2 0 0 . — 
Dr. Erőss Péter 1 0 0 . — 
Dr. Bilogh Lajos . 1 0 0 — 
Saiwarth Ltazló . 1 0 0 . — 
Karda Ödön, X Y. 1 0 0 . — 
Fanke Ferenc . 1 0 0 — 
Balogh Gázáné . . 1 0 0 . — 

ÖÍV.  Nagy Sándorné 1 0 0 — 
Dr. Ztkariáaék 2 0 0 — 
Dr. Diradicsné 1 0 0 — 
Trohán Antalné 5 0 — 
Ajvász Árpád 1 0 0 — 
Hódossyné . 2 0 0 — 
Dr. Novákné . . 6 0 . -
Szeberényi Jánosné . . . 5 0 — 

öiszeson: LM 12035 — 

Fürdő megnyitás. 
S ives tu tamására hoz;u't miudazokuBk, akiket 

érdekel, hogy a 

csikszentimrei kénes-fürdö  megnyílt. 
A közönaég reodalkeaéaére állaak: a kéngődőr 

és kénes melegfUrdő,  amelyek  reuma, isiás, kösz-
vény és vetebij ellen is kitűnő  gyógyhatátuak. 

Penziók,  vendéglök,  bútorozott  szobák olcsó 
irak  mellett,  úgyszintén élelmiszerek  is kaphatók. 

Bővebb felvilágosítással  díjtalanul  szo'gálnak 
Barbat Ootavian éa Uj.  Papp Károly,  Csíkszereda. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

V 

I 

i 
TENNIS RACKBTTBK, labdák, raoket-laok, 

olaj jutányos áron állandóan kaphatók Vákár-
nái. — Ugyanott raoket hurozás és javitás. 

MODELL KALAPOK 
tla naponként n j tormák olosó 
árban, aa.mc-tmlEUa.tb.mt6k 

V E N C Z K L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kóanttlnok aalndon-

s nomft  női kalapok oiaőrondü 
I anyag koaaáadáaával. Kalapok 

Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt. 
Morcuroa-GIno, I. C. Bratlanu (Olnaná-
altun)-nooa 111. aa., a SArháa kőnolébon. 
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Registru de Magazie (Raktárkönyvek) 
legújabb minta, beszerezhető  lapunk  könyv-
nyomdájában. 




