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Segesváron... 
Bz év julius hó 31-én mult Petőfi  halálá-

nak 90 ik évfordulója.  A romániai magyarság 
a nagy költő és szabadságharcos emlékét évről-
évre nagyobb ragaszkodással veszi körül. 

A o îkszerediii Ddl- es Zeneegyesület is 
mtgúrezte hivatásának kötelességét. C.ikvár-
ni egy o magyarságának képviseletében impozáns 
módon jelent meg a Begesvári és fehéregyházi 
ünnepségeken. Minden elismerést megérdemlő 
szervezettségben és művészi teljesítményben 
jelentkezett az országos méretű, magyar talál-
kozáson. Éi sok büszKeséggel szögezzük le e 
helyen ÍB, hogy irányt, uj szellemet mutatott a 
magyar kurénekléa Bzámára. 

A csíkszeredai vegyeskar Kodály karitűve-
ket vut Segesvárra. A .Székely keseívc-B" es 
a „Mátrai képek* dallamai fo  yta* bele a Petőfi 
emlék ünrep hangu ülébi. És. ifiilyen  csodálüros 
hatás. Első pillanatra megfogta  a lelkeket a 
Bzékely keserves h»ngja és a Mátra tövében 
összeszedett népi muzsika dallama. A kettő 
összetalálkozott a segesvári pikón. És kiderült, 
hogy egyek. Ugyanannak a magyar léleknek 
mélyéből szakadt fel  az egyik, mint amelyik 
magyar lélekbe első haMásra örökre belevéső-
dik a máBik. 

Kodály Zoltán „Mátrai képek" cimü gyö-
nyörűséges karmüvet már éneklik ez európai 
nagy nemzetek. Itt Romániában legelsőnek a 
csíkszeredai Dal- és Zeneegyesület mutálta be 
a Petőfi  ünnepségek segesvári díszhangverse-
nyén. Bemutatta olyau tökéletes felkészültség-
gel, semmi kívánni valót nem hagyó felfogás-
Bal és akkora kifejező  mUveseeUel, ami egy-
szerre érthetővé tette a Kodály muzsika nagy-
ságát éB a magyar leiekből való elindulását. 

Ennél komolyabban, szentebb hivatással 
nem lehetett Petőfi  emléke előtt megjelenni, 
mint a Kodály muzsika Bzavávat. Azzal a szó-
val, amely egyre fokozódó  erővel hangolja át a 
magyar dal müvelését és annak szolgálatát olyan 
biztonsággal állítja nemzeti értékeiok sorába. 

Sarkadi Elek gimnáziumi zenetanár tudása, 
munkáravaló készsége a tényekben él. Őt nem 
dicsérni akarjuk. A gimnázium éleién olyan rend-
szeres és céltudatos zenei nevelést búzott végig 
10 esztendős munkájával, amit értékelni alig 
lehet s aminek örvendetes hatása már jelent-
kezik az onnan kikerülő nemzedékek nyomán 
kiút az életben is. 

Sarkadi Rzonbsn nemcsak a gimnáziumé. 
Azé a ku'turmunkáá is, au»lynek uem szabad 
hiányoznia a magyar élo'.ből. Es csinálja akkora 
szeretettel, kö^elesség'udással, önzetlenséggel, 
aailyenra pMda alig vai. Ennek a nagyszerű 
felkészültségének  eredriícyA, hogy a Dal- és 
Zeaeegyesületünlc ? a a tegesvári Petőfi  ünne-
pen kiemelkedett éB atui' nr Borbáth Béla daliás 
alakja meghajtotta gyönyörű zászlónkat, u ána 
egy igazi művészi teljesítményekre képes együt-
tes ragadta magával az RrdMy minden részéből 
egybegyűlt magyarok ezreit. 

Köszönjük annak az 60 fl  ital magyar éne-
kesnek, hogy az 50 éves dalárdánk zfcz'óját 
ilyen értékes sikerhez juttatták. Kö zönjük, hogy 
a romániai magyar dalosélelben mindig elen járő 
egyesületünket ekkora lendületben vitték el a 
Ptí öfi  llanepre. Éj ariv, kérjük maradjanak 
együtt ebben az olyan nagy hivatást vf-gző 
kulturioretberi. 

A D*l- és Zúnecgyt: ll'pt nevében a fehér-
egybázi honvéd emlékműnél, Dr. Búzás Márton 
elnök helyezte el a csíki ríngyarasg hódolatát, 
a nagy napnak méltó befejexoseként. 

T e n o i s z . 
Az O ii-iţos Tanni-ü-Bí ţ-fp;  (cegedolyerte a 

(ţrif  Bsth N AdA'm tieripgm r̂Vozs* TT":;' Y; tá9ét. 
Aagu'a'iu-i 19 ói 20 An h;t Fzen'FzAd várói l:g 

jV-.b u£'c:-u-.EŐi t» ' i ' i ' i ín ; s váronuuksari. A veraenj 
aiiavena';4t a maro?vÁ:íArheíyie':< r -î t's nagyba» 
em:)ii,dí ez akcrülmény »1 i= dönti b B thl ní-uoasotí..V. 

V'.rosouViat n-sgy f  ifi  ós két nő̂ ól á'íó  ca pat 
ejrvéni «redm.!u;,eH veszik r i<<pal :<• v Pirosok közötti 
pontversenyben. Já;$ko:ulnkn»': •> f>;tdi'Uí,  hoj/y 
< rauţlistân mlcoi jobb hs'y?» -.aí árj.-'n A el, noha mint 

w** ' n . ţ j ' / ţ l Indulnak, 
Fe tűrjük városunk sporU. rv< i', |ji*fa  toacn-

Hfigűake*,  hegy tőlük teiheiöen tánujgsí-.sák a fsbâr 
«port e nigysíatjiíu «ÍB épp n ez- r« külisí̂ B Q»g 
ncoiduUs'.t. Cŝ .k tnlirl -n '.-iídl1. v>!gv iia-odtk évb°n 
esz bUIhuik vendégtil :átal a székelyföldi  t«nnÍBi<jeő-
ket, i:ló trhat, hory kellemr3 bícyom&Bokkal távogkut-
nak és vendrigszpretetünkvői, melyet nl^lmiú lesz a 
többi v.íroHÔ banaorrakerülő versenyei a'/slruávsl öszse-
hâ onlltanl, kedvező kí-pj taltothassana'; mâ nVb in. 

A rjndefőiég  mlcdeaklhiiz azcmilyes^n ju-.ta<ja 
<n?,jd el a n :-vro szC>'ó éa az egész vorsaryn érvény a 
bal.-pő-ĵ gvvt. Ba a j»gy bol>p .'fira  jogosít A veraenyt 
l'dzárO buré.i caígejövii-e I', m ilyst ut  Európáb.vj 
tartunk meg augusztus hó 20-án, vasárnap este 9 tril 
ksfd-íttel. 

# • * 

T -nnlBívzőlok cugnszius bó 6 ii, vjsánnp edí5-
mórkézíít lîrtan.îfe,  a ţ;crty0P2inlmiL'lóöi Ívgjobb:'V 
bívocíB^ii!. Bjlrpó díj obcs, oak a labdád költségei-
hez kértluk h->szrijiTul-'3t. 

Kiknél teli lraiiliiiot aopsztas 15-én? 
A beiügyminisstsrium mozgósítási osztálya által Eladott 
hivatalos köaiemény Ez rlnt mindazokat a tartalékos 
tiszteket altiszteket éB közlegényeket, akiknek sárga-
színű kétcsillagos attrgőa behívó parancsuk van éa 
eaeken A. T. 1, B. T. 1, C. 8. 1, C. T. 1., vagy 
D. T. 1. u4!y?)gzőjeiS4a van, 1939 auguutus hó 15-re 
fugyvergyakoriaira  ööapoatosilt'itíá'rt. 

Az érdekeltek kötalesessk a behívójukon azereplő 
Ci'jpjstbsthrz bevoou'ul éa o>t jelentkezni, tekintet 
nél&ül arra, hogy ebban az évben voltak-e már fegyver-
^yaitaríaton vagy sem, valamint tekintet nélkül arra 
l'j, hogy haladékot, vagy felmentést  kaptak az öaaa-
pontosiiáa nlól. 

H i3o a lóképpen összpontosították fegyvergyakor-
latra es igy ugyancsak augusatua 16-én ĵ lentkezniök 
Aáll ĉ ap̂ ttcBtuknél azoknak is, akiknek sárgaszintt 
Bücgőd. behívójuk van három csillaggal és D. U. 1. 
pdcsoitel. 

F-gyvergyakorlatra hívták ba ugyanarra az Idő-
pontra, lohat je.cintkoznlök kell a behívón megjelölt 
csfp  atrtBteisnél aaoknak is, akiknek Bárgaszinü sürgős 
D bivi juk van négy ciiiiaggal éa rajta A, U. 1. jelzés 
vau p esetáivá. 

A jr-icnWezisre katelozett tisztek, altisztek és 
kösiegenyek kivetni kötelesek a behívójuk hátlapján 
kösöít utasításokat. 

Aeoiat, akik a behívóparancsban közölt határidőn 
beiül nem jelontkeznek le csapaitestüknóí, hadblrúság 
elé álllsják a katonai törvénykönyv értelmében. 

Zsögöd népe Józsetfalváért, 
JjzstffdivA  tragédiája eljutott minden székely 

fűiébe.  Ezek a saját véreink, sklk aa üldözések elől 
iTHíiüküiiek és hrg>ták el hí  óül földat,  most leégtek. 
Józseffjiva  bukovinai telep̂ sf̂ iu  te;jasê  földig  égett, 
lakóaaí koldusbotri juto;taü. 

A romániai magyar nép azonnal felfogta  véreinek 
nyomorúságát. A szived ösazedoboantak éa rögtön meg-
•jicnw a -s.̂ .i'.a kiitâisa.sê bt. A fdili  Vdüok meleg, 
együttáriő taiajra hni.ottak. A köaös népl-lélek talajára. 

C.iiívároa 'gya mag>ar lakÓBBága is aok felemelő 
példáját mut >.fis  a jóeBiffalvl  leégettekeu való segitő-
kísasogaek. ÖJitcuöBso cáelekedett a maga nyomoru-
ságáttsu ls éa salvesen, ál-o.t a taipraállitás munkája 
mellé. 

Különösen a magyar falu  résaéről láttunk egéaaan 
f  alemelő jóindulatot. 0 yant, amliyeure csak a falu  ké-
pes. Minden áislaek gyökere, erőknek forrása,  — a falu. 

Bz a pár aor elismerés akar lenni a falunak  ea-
iránt a mály érzésa ás cielekvő lelke Iránt. Cilkasögöd-
röl lesi szó, amely falúak  nem tartozik éppen a lemln-
táznl va>ó értékek közé. A vároBhoz való közelségében, 
máa bdfxiyáauK  érvényesülésében Bok hiba csuizlk az 
hetébe. DJ, amikor arról van BIÓ, hogy építeni keil, 
akkor annak is megtudja érezni a kötelességét. Az 
alábct üd itok f-ÍDyea  bízinyltékai annak, hogy a fa'u-
oafc  külön leike vsa csau órteul kell ennek a léleknek 
a nyeivât. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCAJA. 
Beszámoló levél a missziós körútról. 

4. Már csak rutâbu'etM mehe't»m el Míranjáros-
ból. Az Avasban gyönyörű BFF.rp nt'r vrizt, tele hóval, 
hideg az Idő, de rtd'g hangulat ur Jkodlk PZ em'oera-
kan ÍB, aa a blaonyta aniáx o'vaah&tó le az arcokról, 
hogy most ml leaz, n m rabban-e kl ebből eiry nem-
zetközi katasztrófa,  n?m tör e kl a hábora. M nd?t Ut: 
embernk állnak — tanakodnak, a bohlvottak utaznak. 
Pár napi pihenőre a szatmári zárdába tártam be, nó 
meg mivel a lábamat a cipő feltörte,  hogy meggyó-
gyítsam. Bddig Feri barátom kötözgette az első állon: áj 
hcljemen szerzett sebet. Bzatmáron a kitűnő sebész-
főorvos,  az Irgalmasok kórházi igazgatón kö'ötte be, 
hopy a csikóim még hordoahacaák szent Ferenc szerint 
a szamár-testvért, a testet, mert még több helyre kel' 
mennem aa evangéliumot hirdetni. 

Megint a Szilágyságba vitt »z utam. AUg lábat 
utaanl, Bzlate életveszélyes a vonatra feljutni.  Március 
hó 22-én valahocy feljutottam  egyik kocsiba, keptam 
Is helyet, de Székelyhldon—Sacu-nt-ben át kellett 
Bfá'lnom aa Oradea—Váradról kiindult motorra. Taljea 
lehetetlennek tűnt fel  a zsúfolásig  megtelt két kocsi 
valamelyikére fellutnom.  A lépcsőre valahogy fel-
kapaszkodtam, bőröndöm előttem a felső  lépcsőn. Vol-
tak ott többen mások Is, civilek, kik bevonultak. Sokan 
lemaradtak. Olmoa, havas eeő esett, arcomba csapott, 
aebaj, néhányan még aa ütköiőn la álltak, aa a fő, 
hogy mogyflak.  Jobb igy, mint gyalogolni. Hálát adtam 
a jó Istennek, hogy Így la alkerfllt.  MÍB mlsBalónárlusok 
a pogányok köaött nagyobb áldozatokat boatak B boa-
nak, mert folyton  kaláTvssaedelsmbea élnek. As egyes 

állomásodon sok U-TJ vár.tkrzoit, do b'zoay a legiöb'r-
n>k e)m»nt a FC dv J AE N utazástól B inkább ott 
marad-, n h.̂ ny lelkes akarzok erő:znkosaa utat t:Tí 
nugín^k, igaa, k zhen líbu^ktt tapossa le, de m̂ iţie 
f  ljutott. Ilyenkor tudódik kl, ilb:n milyso lélek lati)-, 
sokból a diHva t r.ué-sat kiiitköalk. Míjdaíra órán 
át Így knsjpoltua's m'.VorS'plac pa B.raîen—B rct̂ ó-
széplâ on mellém áll Ĥ drava Názdor, a község lásg-
buaga'mu papĵ , hô y elkísérjen Igen—Ipprs, bojry a 
tavaly megzr.vart mlsBalét reparáljuk. A csekély száain 
kst'olíinsüig még kevesebb 1 ,-í.t. sok bevoau't, igy 
esek nipl egy beszédre BzotitVoatnm, lukább olöíépí-
tésnek seántam ezt a pór napot Qyümölĉ oltó Boldog-
aagaony ünn péra a a tus^éi l aaentgyónás és áldozás 
elvéiz 'sére. A misszió j tvIíáBt-megujílABt jobb m>pokrFi 
hagytuk, mikor mlnd?nkl ráér. Mostan izgatottak a 
k(>delyek, némelyiknek használ, c^sk, Illetve kell a 
lelkiság, a legtöbbje nem törődik azrel. A kla katolikus 
dlnspora-BZÓrvány megérdemli a felkarolást,  mert el-
vesz, elkallódik. A mu'iban Igen elhanyagolták, csak 
mióta a bátor-leikü Hidrává p'ebános kesében van, 
aaóta látott paplátogatta napokat. A Hsa saórvány 
éltető lelke, Bsbess Ernőnó nem leh?t ta'pnn, nagyon 
ÍB sajnálja, hogv jó példájával nem járhat elől, hiába 
a VÍB maior, a betegség nagy ur, zsarnok, mindenkit 
ágyba kényszerít éa fektet. 

Március bó 26 án hajnalban misézőm, '/«5 órakor, 
10—15 katholikus hivő öatzavTŐdött, hogy a vesárnnpi 
szentmiséről el ne maradjon. Ináló-lámpával jöttek t 
kődben, a régi keresztények hitével a buagóaágával, 
bogy aa Istentiszteleten jelen legyenek. Blaony, ezek 
értékelik Igaaán a szentmisét, mikor havonklnt 1—2-szer 
kapnak csBk, de meg la becsülik ám 1 Mit azóljnnk 
ásókról, kiknek mindennap vasár- ás hétköznap van 

alkalmuk szeulmiaét hiügatei, mégla elhanyagolják; 
'ujt»!áipói. kén.volemsâ retetből s szórakozásért nem 
árnek rá. Mennyire eltörpül esek lelke a szórványokon 
élő kahollUjok lelke melletti (Folyt, köv.) 

IÎ©T©I a áftlaáteteasMBUtetl. 
Irta Tuanádl Élthei Qynla dr. 

Raguaa, julius hó. 
Nohfa  munka után jól esik pihenni. Hajómat a 

dcá'yok serege kltnrtóün kisírl és én szeretettel haji-
gálom LeVl1; a vlzba a zsemledarabokat Ep oly ked-
vsBRk a h'j^aotnak, mint a székelyeknek a fecskék 
fs  a gólyái?. 

K ẑ mb 'n Nyirő  József  „A madé/aivi resse-
delem"  könvvát tartom, A székely primorok, priml-
pllusok és pixldárlusok jó! Umert hőal hwca — ősi 
szabadságukért a várt az arcomba kergette. Még moat 
Íz ott zugnak füleimben  madéfalvl  Zöld  Páter, a azár-
hsgyl szóklmocdó Ambrus éa a megalkuvást nem 
lsmorő mlndaaentl Csikók  harci riadói: Ss&budsig 
vagy halil! 

Gondolataim szülőföldemen  járnak. Mikor utazá-
saimban más n>íp. k éa fajok  életét látom, mindig a 
Siékelyföldre  és a székely fajomra  gondolok. Viaagá-
lom éa fürkészem  gazdasági ÓB ipari vlaaooyalkat, 
öasBehaBonlltást teszek a különböaő népek Bajátoa vi-
fzonyal,  paokA«lk, életűk éa megélhetésük köaött 
If  en sokszor nyugtalanul néztem a aaékely nép jövője elé. 

A dalmát-tengerpartra a visszacsatolt Felvidékről 
jöttem. Bejártam a színmagyar Caallóköat, aa ugyne-
veaett Kisalföldet.  A mezőn a learatott buaakévék éa 
gyönyörű kukoricatáblák váltakoatak. Qaadag gaboaa-
ás gyűmölostermő vld̂ k. Komárom, flraekujvár,  Léva, 
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László Dinei a. lelkóaa egyik vasárnapi gaent 
beszédében a falu-leikének  eaen a nyelvén saélalt meg. 
Es Zsögöd népében csodái visszhangja támadt aa áldo-
satkéssaégnek. A legaaegényebb ember la megérette, 
bog; JAaatffalva  közel fekszik  hoazá. Olyan kSael, hogy 
nyomorúságában a testvéri aieretet közösségével kell 
oaztozzon. És aaok, akik elindultak a gyűjtés neháa 
feladatát  végrehajtani, minden háaban, minden Balvben 
saembetalálkoatak a népi együttérzéz csodákat müveit 
hatalmával. 

Bármiiyen nehéi egy heti lap rénérfl,  hogy egyen-
ként nyújtássá eaeket aa adományokat, mégü helyet 
találunk. Ugy Ítéljük, hogy laant cselekedet fejlesstesl 
egymáa támogatásának éraését. Ast as érzést, amely 
ebben a népben él és am aljra ml még nagyon soksaor 
rászorulunk azokban a mostohaságokban, amelyet a 
történelmi sors olyan gyakran osztogat számunkra. 

OivasBuk ellameréaael aa alábbi neveket. Minde-
gyikben láaBunk egy hósl áldosatot a közért. Lássuk 
as utolsó törűlközó, vagy 1 lejes adományban ls aa 
együttérzés szent öntudatát. Bs becsüljük meg, épitsttk 
tovább közöttük est aa egymáat támogató éraést, amely 
J^zst ff  dívái ls fel  fogja  építeni és amelynek aa a hi-
vatása, hogy mindenkit talpra állítson, uj életnek indít-
son, aki elesik köaöttüuk. 

Gyűjtik; László Dénes a. lelkész, Bartha Gyula itj. 
Dómé y Lajos 100 Lel N. N. 40 Lel 
Benedek Joiiő 25 „ BréndnQcana Iacob 20 „ 
A'bert Károlyné 50 „ Dr. Comes med, prím. 100 „ 
Andris Lázár 15 n Salló Albert 100 „ 
László Géza 15 „ Vorzsák Károly 20 „ 
I.ászió Lajos 100 » Booskor fózesné  20 » 
Róih József  30 „ György Lázáné özv. 30 „ 

agy L-jos 150 „ .04] J. ny v. t sztv. 100 „ 
Bálint Dénes 10 „ Gál Ilonka 100 „ 
Vltos Pál 109 „ Gál János Itj. 60 , 
Bálint Imre 10 „ Oemes Ferenené 100 „ 
Szabi Dénes 25 „ BalázB József  50 „ 
Albert Fereno 25 „ Jakab Károlyné Ozr. 50 . 
András Dénes 10 „ Péter Pál 10 „ 
Szabó Forínc 5 „ Albert Klek 30 „ 
Kedves Lajos 100 „ Táke Bálint 100 , 
Székedi Lász'óié 10 „ Tőke Bál'ntné 50 „ 
Pá Istvánné özv. 50 „ Vaszl Abert 50 . 
Péter Ferenc 100 „ Vaszl Albertné özv. 50 . 
Benkes Bfnlámln  150 „ Salló Istvánné Ozv. inb 50 „ 
Völgyi Istvánné 50 „ Trnas Antii 40 „ 
Kulosár Balázs 20 „ Köllő András 40 „ 
Koszn y Dónesné özv, 20 . (Bibi Firtno 40 „ 
Knna Ilonka 50 . Imre József  50 „ 
Salló Imre 100 „ Salló Endre 100 „ 
Nagy Sándor 100 . Pál Kálmán 20 , 
Porkoláb Lajos 20 „ özv. Székedi Lászlőné 10 , 

Összesen: 2890 Lel 
UyQjtók : Ifj.  Dlmény Lajos, Kozan Erzsébet. 

Bartha Gynla 100 Lel Salló Jánoi alszegi 20 Lsl 
Urbán J só 20 „ Jak-b József  20 „ 
László Domokos 100 „ János Lajos 9 „ 
Rnszuly Imre 20 m Vorzsák Domokos 10 ,, 
B kó József  10 „ Keresztes Károly 20 „ 
Tőke lrnro 20 . Keresztes István 3 „ 
Özv. Tamás Ignáoré 25 „ Özv. Péter Antalné 20 „ 
Tőke Imre kómüves 50 „ Özv. Busznly Jánosné 20 „ 
Káka Mihály 10 „ Gál József  50 „ 
SU1Ó Gábor Károlyé 10 „ Bomán Llna 20 „ 
Knna Tamás 10 „ Gál Fereno 10 „ 
Tike László 20 „ Salló Dénes 10 ., 
Péier Elek 10 „ Kozán Domokos 20 „ 
Péter István Idfis  15 „ L>ZV. Serbán Dénesné 15 „ 
Bléncssy József  20 „ Silló Gynla 10 „ 
Pál La 103 15 „ Salló József  Jánosé 10 „ 
Szabó István 10 „ Kaosoa József  20 „ 
Salló Lnkáos 15 „ Özv. SaUó Jánosné 10 „ 
Péter Lajos 20 „ Salló László Károlyé 30 „ 
Özv. FTF.CI Jánosné 10 „ Keresztes Bálint 20 „ 
Vaszl Fereno alszegi 15 „ Keresztes Sándor 20 „ 
Gál LnkácR 15 „ Salló látván Károlyé 10 „ 
Péter József  10 „ Antal Brlglta .«0 „ 
Péter Imre 50 „ özv. László Imréné 100 „ 
Jak*b András 10 ,. Dóczy Domokos 9 „ 
lionosag Mihály 5 „ özv. Jakab Andráané 5 , 
Gâi Béla ID „ S^oheU'le Constantin 50 „ 
Halló András 5 „ Salló Mózes 2 ., 
Rusz-ly Károly 50 ., R^mán Bdázs 2 „ 
Ko-.cs g Bálint 20 „ Sz >.bó Balázs & „ 
Vorzsák Béla Ifj.  10 „ Szaló Ignáo 5 „ 
Vaszl Imro 25 „ ö s s z e s e n 1 3 3 0 Lel 

Gyűjtik: Koaoliák István, Vonaék Lajos. 
Tike Dénes 50 Lel Jóaaa Imre 50 Lel 
öív. Ferenox Móiesné 100 „ Vorzsák Imre 20 „ 
Nagy Imre 500 „ Lajos Bálint 20 ., 
BáEit Mihály 100 „ Salló Fereno 15 „ 
Tike Tamás 50 „ Vaszl Fereno Ifj.  5 „ 
Sugár Dénea 5 „ Vasat Andi ás 10 „ 
Salli József  20 „ Mlhálykó József  20 „ 
Vorzsák látván 10 . Józaa István 15 „ 
Bába Andréa 20 „ Ulhálykó Jánoa 20 

Péter Gynla felszegi  50 „ 
Salló Alajoa 100 „ 
Nagy Béla 30 „ 
Rabolt Béla 20 „ 
özv. Fogolyén L.-né 100 „ 
Szabi Jánoa 20 „ 
Oalaiér Bálint 10 „ 
Péter Domokoa 10 „ 
Serbán Károly 10 „ 
László latvén 10 „ 
Tnllt István 20 „ 
Gál Terézia 10 „ 
Bardoaz Anna 100 „ 
Silló Gábor 20 „ 

Bőmén A. Ifj,  éa Id. 100 
Bőmén Vendel 20 
Szabi András 50 
Nagy Antal 20 
Bőmén Jánoa 20 
Tike Elek 15 
Péter András 20 
Keresztes Imre 20 
Tike latvén Ifj.  50 
Tike Antal 30 
Tike Baléiané özv. 10 
Vorsaék Béla tdia 30 
Vorzsák Jánoa 50 
Péter Bertalanná 30 
Ferenoz Ágoaton 10 ,. ötazesen: 2005 Lel 

Adott tárgyak: Péter Sándor 500 drb. tégla. Nagy G. 
József  2 drb. asztal, 2 szék. Nagy G. Józsefné  2 azék. özv. 
Knna Albertné 1 lepedi. Szabi Albertné, Kika Gáborné, Salli 
Gáborné felszeg,  Salló Józsefné  felszeg,  Bomán Jánosné, Gzlfra 
GySrgyné, Selyem Andrásné, Salli Istvánná felszeg,  Kika 
Gyuláné, Salli Lászlóné ld„ Salló Láulóné Ifj.,  Pál Istvánné 
Vár-uooa 1—1 tOrOlközi kendi. Gál Lajoanó, Salli Gáborné 
alazeg, Dzv. Bocskor Mózesné, Gál Ilonka 2—2 drb. tOrOlközi 
kendi. Tike Balázsné özv. rnhanemU Albert Mária fehérnemű, 
Imakönyv, párna, lábos. Tike Istvánné Id. 1 lmakSnv. Konoaag 
Márton fél  véka rozs. Uéthé Vltoa fél  véka rosa. Péter Fereno 
felszeg  1 véka roza, Gál Elek fél  véka árpa. Bléneaay Józsefné 
1 Imakönyv. Albert Gáborné 1 edény törüli. Szabi Irmnska 
2 m. hésl vászon. Szabi Károlyné 1 pohár tOrOli, 1 törűlközó 
kendi. Salli Mizesné ifj.  1 szalvéta, özv. Gábor Jánosné 1 téli 
kabát, 1 tSrUlkOzi, 1 zsák. CsQdör Ferenoné 2 párna ha). Bá-
lint Imréné 1 zaák. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Mostani gazdasági dolgok. 

Mostan kezdódik oz uj gazdasági év. H i jövőre 
jó termést aksruuk, már moat vegyük ssámba hová 
mit vetünk és talajainkat e szerint kéazltaük elő. Ugy 
pillanatig se felejtsük  el, hogy a jó termés legfonto-
sabb előfeltétele  a szabályszerű talajművelés. 

Egyik munka segít a másiknak ls, ha rendeB 
Időben van végeave, a rossz el sósétt munka árt aa 
utánna következőknek la. 

A tarlókat aratáv után azonnal szántsuk fel,  a 
késői tarlóaaántáB nehezebb ia, célját aem éri el tofcó-
letesen, nem lesz idő a tél elA.t két Baántásra. Korai 
tarlószántás nélkül a minden évben való vetés súlyos 
károkat Fz9nved. Galss, gyomos, gyöngébb lesa ter-
mésünk, 

D ) nemcsak kint a szántón, de bent a kertekben 
Is, mlhely valamely növényt levattück, vagy gyümöl-
csöt leszedtünk, azonnal a talajt ássuk fel.  a gyomokat 
Uk ritsuk össze, a fákról  le hullott galyakat, leveleket 
nzedjOk össze és égessük el, bogy a kártékony rova-
rok tanyáit ezzel Is pusztítsuk. A moBtanl munkák a 
jövő tavasait wm csak m?gtcnnylllk, de hasznosabbá 
is teBzik. Ejy pillanatig se türjttnk kertjeinkben ren-
detlenséget. 

Van a gazdának i'yenkor egy máalk munkája ls. 
Terményeinek mennyiségét ós minőségét ceruzát tartva 
kezében vegye Bzámba. Ne elégedjek meg caak a 
kalangyák és a székár szénák számba vételével, de 
Igyekezzék súly szerint ls tudni, hogy mennyije van, 
mert csak Igy végezhet rendes beosstáat a felhaszná-
lásban. 

Ne feledkezzünk  meg a jövő évi jó vetőmagvak 
biztositáBáról, aminek Bzlntéu most van az Ideje s nem 
skqor, amikor a vatéa Ideje szoros gat. 

Séta mezőinken. 
Bokra tenlt a iceaő, csak figyeljük.  Ezer meg eser 

kisebb nagyobb parcella sorban, bókében húzódnak 
m e g egymáB melieţt, velam^nylen bevetve, gondozva 

annak rendje és módja anerlnt. Nem P " , « c w z . 4 . r f ' 
hanem jól felfogott  saját érdekéből munkálja gazdája 
mindenikét. Itt nem Igen van restancia, holott a munka 
kemény, sokssor emberfeletti.  Blsalom keltő, hogy a 
földmlvest,  nem kell félteni,  ciak ne legyen aka-
dályoava, eWégsl ó a saját munkáját. Milyen száp 
volna, ba a telekkönyvek is, ily ssép rendben volnának 
s minden darab annak a neve után állana, aki azt 
munkálja, aki annak tevőleges tulajdonosa. 

Elvétve akad egy-egy elhagyatott, parlagon álló 
föld  Is. Ha utána tudakozódunk, hamar megtudjuk, por 
alatt áll, örök átok van rajta, eaórt nincs művelve. 

Határaink évről-évre szebbek, ami a gazdasági 
kultura haladását jelenti. 

Nam Igen látjuk ast a Bok csipkét, vad repcét 
éa a gyomok különféle  nemeit. Ha azonban szigorúan 
szak szempontból vlasgálóduak, lehetetlen fel  ne iűn-
iöa hogy aránvlag sok a gabonavetóa ezek között 
főleg  aa őszi. Érthető, ea a fő  kenyér magvunk a rozs 
ÓB a buza. 

Ozemtaul szabályalak &zt mosdják, hogy a Psántó-
föid  kihasználása akkor be:yeE. ha egynegyed rínze 
óizl, egynegyed része tavaszi gabonával, egynegyed 
része takarmány növénnyel, egynegyede pedig kapás-
sal van bevetve. Tekintettel arra, hogy nálunk a réti 
ós erdei kaszálók aránylag elég terjedelmesek, elfo-
gadható, ha a takarmány növények mérsékeltebb helyet 
foglalnak  el, aBoaban a kaaaáaok, pityóka éa répa ki-
terjedtebb termelést kíván. 

TagadbBtatlBD, hogy e téren ls van baladis, de 
a kel ő mértéktől még messze vagyunk. 

Ni feledjük  el, hogy az ugarok megSBÜntetéBÓvel 
a nyári takarmányozás lokább szükségeBBé vált, Így 
több takarmányra van szükség mint régen. Da ez cfm 
baj, mert az ug&r alól felszabadult  területe sokkal 
több tápanyagot nyújtanak, mint sz a burjái, ;mlt 
állataink nváron le szoktak legelni. 

Hogy'földjeink  évről-évre teremjenek, a trígybn 
klvBl nagy Piereps vao a termelendő növónvek mag-
válesztáBán^k és etok egymásután mikénti követkeso-
aclnek. Kalászost ne kövessen kalászos, hanem azok 
a kaszásokkal és takarmáuy növényekkel váltakozza-
nak. Hs erre vigyázunk, évtizedeken át trágya nélkül 
ls ugy a hogy boldogulhatunk. Nem tartózkodjál Ida 
haza, 32 esztendőn keresztül nem kaptak trágyát föl-
deim, mert a pkzseli trágyázás oly sokba került vo na, 
hogy a föld  maga Bem érte meg, igy caak a növanyek 
megválasztásával, a vetési sorrenddel Begitettem ma-
gamoa és eddig Istennek hálá mlcdan évben elég jól 
sikerűit, pedig földeim  közfelfogás  sserlnt Sz intmárton 
legrosszabb halárrészében fekearovk. 

Szőke  Mihály. 

21—1939. szám. 
Árlejtési hirdetmény. 

A cülvrákosi közbirtokosság igazgatósá;a szák-
háza felépítésére  1939 évi augusztus hó 21-éa 
délután  4 órára árlejtést  hirdet. 

Rajzik, költségvetés és az általános fíltéioiíX 
az elő'járóaágoál mied ínsnp d. e. 8—1 órá'g meg-
teklnlhsíőt. 

A munka összege kb. 200.000 lej, mely összeg 
nek 6*/o a készpénzben vagy értékpapírban leteendő. 

A zárt Írásbeli ajánlatok a fenti  Időpontig adan-
dók be. 

Racul—Cslkrákoa, 1939. évi augusatus hó 3 áo. 
I g a a g a t Ó B á g . 

ELVESZETT  • mult szomhaton a osikszeredni 
állomáson egy sötétbarna  színű  BOTERNYŐ. 
A becsületes megtalálót  kérjük,  bogy illő  ju-
talom ellenében adja  be a Vákár-boltba. 

Bgy bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóhiva-
talban. 

lpolyeár, eleven Ipari és kereskedelmi gócpontok. E 
kis vidéknek 3 millió mm. busa kivitele van. 

Egyik napról a máalkra Dalmáciába és Monte-
negróba átmenni, egészen elütő képet nyújt. Nspokon 
át termíknien csupasz aziklák között vitt a hajóm. 
Közben Bürüs klsaálltunk éa ezlmoa kirándulást tettünk 
K HiírezfJd  belsejébe. Spalato  (Spllt), Szebenikó 
(thbr-nlí), Aaguza (Dubrovnik), Cettinje,  Mouteoegro 
voit EziVhelye, Budva,  Cattaro (Kotor), Arba (Rab) 
tlirtén?tl helyek, t-?le 1600—2000 éves müemiékeakel, 
timplomokkal, királyi kastélyokkal és várromokkal, 
m^ ysk, B romaiak óa Dloklscyáu császár dicsőségét 
hlrdoVi. 

Nîţy érdeklődéssel vizsgáltam e balkáni népek 
ft'.ítét.  A tengerpart mellett lBkók kevés ÓB kPnoyü 
munkával megkeresik kenyerüket. Nyáron a fürdők  és 
általában a halásaat blstOBltják a kenyerüket. A rziras-
frild  belseje fölé  azonban hihetetlen nehéz küzdelmet 
folytat  az ember a legsoványabb kenyérért — a leg-
"cányabb földön.  Erdő, mező nlncarn, caak CBupass, 
terméketlen Bzikla. A ez kiás hegyoldalakat lépcsőié 
t i'dsn megtisztítják a szikláktól és kerti vetemények, 
lót gabona termelécére ls alk&ImaaBá teszik. 2—3 mé-
ter széles területű, egészen kiosiny nyíl-földek 
váltakoznak,  osenevész gabonával,  melyet kévék-
ként, asamarak hátán hordanak le a magas sziklákról 
éB kéBl cséppel, egészen kezdetleges módon csépelnek 
kl. Egy-egy háztartás alig nyer Így egy pár vékaiallány 
gabonát évenként. A kerti veteményt la a sziklák köaé 
vájt parányi kis nyll-földeken  termelik és szamarak 
hátán szállltlák hasa vagy a piacra, ba Uyen a hősei-
ben van. Mivel csak Itt-ott egész apró bokrokat lehet 
találBi, asoknak gyökereit ássák ki és egéaa kis téte-
lokoen. maroknyi gyökeret, >/•—2 kiló anlyban árulnak 

Sebenlko pl&cán, sml a székely ember előtt komoly-
talannak tűnik fel. 

A férfiak  a nehéi munka Javát aa SBBaonyokra 
hárítják, akik as elégtelen táplálkosás miatt hamtr 
megöregednek és elvlrágsanak. Egy pár sovány jubot 
és Itt-ott egy-két kia fekete  tehenet tartanak, melyek 
hihetetlen ácvány takarmányon tengődnek. Amerre a 
«Bem ellát, mindenütt cünpa kő és kőtenger. 

A dalmát nők csaknem olyn háziszőttes fehér-
neműt éa ruhát (pru-z'lt) viselnek mint a székely nők. 
Hi három ilyen dalmát nőt Mennénk Karczfalva  piacira, 
fijteatvirelm  nehezen tudnák felismerni,  hogy aaok 
nem sittletett székelyek. Arcuk és megjelenésük a 
műveltebb faj  Jellegét viselik magukon. 

A montenegrói ftrflak  harlsnyapoastóban járnak, 
mint a saéke'ysk. Egy klrándu'ásom alkalmával moto-
ros hajómon hasavittem falujába  egy napbarnított, ssép 
ssál montenegrólt, aki fekete  aekében éa bokáig érő 
fekete  harisnyában volt. Ráadásul meg kötött mellényt 
Is viselt, A hőmérő árnyékban 87 C.-t, napon vagy 
50 fokot  mutatott. As én hadviBelt barátom csak mo-
solygott, mikor a rettenetes hőségben hogyléte Iránt 
érdeklődtem. Nem volt túlságos melege. Ugy látBsik, 
ast tartja, amit a caikl örmény: „Szent  Qyörgy nap-
jától  Szent  Mihályig  a bundát  ne hagyd  el, azután 
láaaad  I" 

A montenegrólak nagyon panasskodnak ls as 
elviselhetetlen nehés élet miatt. A talaj terméketlen-
Bégével Bsemban kifejtett  nehés és ádás küzdelem és 
BB élelmezés fogyatékossága  ngyancssk próbára tessi 
Itt a létfenntartásért  elssántan dolgosé embert, Bűnek 
dacára a dalmát, a montenegrói, n boanyák, a hercego-
vinál éB ogyéb balbáa-népak nemosak fennmaradtok, 

de rohamosan szaporodoak  Aunrra as emb&r jár, 
mindenütt gyermeksereg  fogadja.  Eselőtt mlnterv 
28 évvel közöltem Níkita  moatsaogról sirálynak egy 
gyöcyörü versét a Csiki Lapokban,  melyben aa emberi 
boldogságot fejtegatva  rámutat sjegjoy uépáoek mo»-
elégedsMs'gére és bo'dogságára. M igamagáról basaélve 
P'dig essel fdjesl  bs versét I „Elégedett,  boldog  ki-
rályt  nem ismer ám, o«ak a monda.'* 

A józan életfdifogásu  ember aem ls Irigyli ma 
már a királyokat, Bőt a milliomosokat sem, msrt esik 
könuveu lehetnek boldogtalanok, mig a szegény ember 
jó egéazBág mellett boldog, talán a világ legboldogabb 
9mbore lehet. A király és a milliomos sem eszik jobb 
tojást, t<sjat, túrót vagy aaa'oauát éa nem Iszik Jobb 
forráavlast,  mint a cslkl asikely. Ht valakinek több 
páuze van, aa még nam jelanti a Jobb életet. Az angoi 
munkás Bókkal többet keras, mint a ssékely, de ott 
más a pénznek aa ériéke. Mikor Londonban egy csirkét 
nyolc magyar pangóért kínáltak nekem, ugyanakkor 
ast a csirkét Budapesten egy pengő tiz fillérért  vehet-
tem volna meg. A dollár vásárló ereje is budapeatl 
vlBsouylatban legfeljebb  egy pengő és Így tovább. 

Figyelembe kell vennünk azt ls, hogy a nyugati 
államokban as Ipari muokáBok milliói hoisBU időkóu 
át teljesen munkanélkttl vannak és a sovány állam-
segélyből tengődnek. As ipari munkás nem tndja Igé-
nyelt ugy lessáílltani, mint a kevéBbbó igényes föld-
mlvelő, akinél a legsattksógesebb élelmiszer mindig ki-
kerül a hástarláibél. 

Ha moat össsehasonlltást tessek a most említett 
népek és a ssékely nép gaadaaági vlasonyal kösött, 
nagy megnyugvással állapíthatom meg, hogy n Székely-
föld  gazdasági művelődése, gazdag erdőségei, buja 
kauáfól,  rétjei, eMrendll legalől és jó gabona-éagyü-
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E n g e d é l y e z t é k 

az Erdélyi Múzeum Egyletnek gyergyó-
szentmlklósl vándorgyűlését. 

Dr. Mikó Imre, a Magyar Népközösség bukaresti 
titkára értesítette Dr. Kántor LBJOB tanirt, ai B. M. B. 
titkárát, hogy julius hó 26 áa eljárt Biaau éa Nsgu-
leBcu állambiztonaágl vezérigazgatóknál, a vándorgyűlés 
engedélyének megadása tárgyában. 

Az állambiztonsági hivatal 61190. szám alatt kl 
la adta aa engedélyt, melyról értesítette vármegyénk 
Prefekturáját  ia. Aa Igen népesnek Ígérkező vándor 
gyűlés megtartásának moat tehát nincsen Bemml 
akad^iya. 

A rendeaő bizottság, Vákár Jóaaef  örmény kath. 
plébános, pápai kamarás elnöklete éa Dr. Cilby Andor 
titkár Baorgoakodása mellett mindent elkövet, hogy a 
vándorgyűlés az B. M. E. tudományos hírnevének min-
denben megfeleljen.  Augusztus 27-én (vasárnap) este 
eppen ezért az előkalő vendégek tiszteletére „Baékely 
ba lada est*-et la rend ja, mely valóságos Irodalmi ní-
vón fog  állani. 

A vándorgyüléz meghívói legközelebb már Bzét la 
fognak  küdenl. 

A rendeaő biaottaág már most felkéri  mindazokat, 
akik meghívóra Igényt tartanak, hogy pontos címüket 
a rendező bizottság Irodájaba, Karácsony Antal elmére, 
Qheorghenl, Sir. R*g. Ferdinánd 18. szám alá beje-
lenteni szíveskedjenek. 

A tudomány ünnepe. 
As Erdélyi Museu u Egyesület gyergyóssent-

miklósi vándorgyűlése folyó  hó 27—29-ig. 
A. E. M. E. folyó  hó 27—29 ig Gyergyó-

Bzentmiklóson tartja meg es idei vándorgyülé-
Bét. A tudomány ünnepét. Ünnepét annak a 
tudománynak, mely nem ismer országhatárokat, 
faji,  vagy valláBi külömbséget, gazdasági eltoló-
dásokat, hanem csak a kulturát. 

Mint már jelentettük as E. M. E. meghí-
vásunkat elfogadta  s moBt városunk közönsége 
örömmel várja as E. M E. kiküldöttjeit, előadóit 
as érdeklődő és az előkelő vendégeket. 

Tekintettel arra, hogy as elszállásolásokra 
a jelentkezések megkezdődtek, kérjük mind-
azokat a vendégeket, akik ingyenes eissállá-
Bolásokra igényt tartanak, hogy ebbeli szándé-
kukat legkésőbb folyó  hó 20-ig a rendezőbizott-
ság központi irodájának, OyergyószentmiklóB— 
Gheorgheni, Jad. Ciuc, Str. K9g. Ferdidand Nr. 
18. Karácsony Antal ur cimére bejelenteni szí-
veskedjenek. A jelentkezésnél közölni kell: az 
életkort, társadalmi állást, az érkezés pontos 
idejét, esetleges kívánságokat éB hogy kivel 
együtt érkesik az illető. 

Az étkezés az erre kijelölt éttermekben, 
mérsékelt árak mellett lesz megoldva. 

A vándorgyűlés befejezése  után augusztus 
30 án, kirándulások lesznek. 

Minden felvilágosításért  válaszbélyeg kül-
dése ellenében kérjük a rendezöbizottság köz-
ponti irodájához fordulni. 

Kedves Székely Testvérünk! 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS 

Amint napi lapjainkból crtesült, az Erdélyi 
Muzeum Egyesület es évi váudorgyÜléséi aug. 
hó 27, 28, éB 29. napjain városunkban fogja 
megrendezni. 

A helyi rendesőbizottság ugy véii, hogy ez 
a vándorgyűlés, amelyen tudományos életünk 
legkiválóbb képviselői fognak  résBtvenni, el 
nem mulasztható alkalmat szolgáltat arra, hogy 
egy kiállítás keretében mutassuk be Gyergyó 
vidékének háziipari és népművészeti alkotásait, 
amelyek bizonyságot BBolgáltatnának ennek a 
küzdelmes életet élő népnek szorgalmáról, lele-
ményességéről és őserejü művészi értékéről. 

Kiállítás anyagához tartoznak: 
1. Régi Baékely népies díszítésű festett, 

vagy faragott  bntorok, házi eszközök, szerszá-
mok, edények, vagy népművészeti értékkel 
bíró ujabb hasonló nemű készítmények. 

2. A régi székely népviselet még megör-
zött ruhadarabjai: férfi,  nő, felnőtt,  serdülő ifjú 
és gyermek ruházata a múltban és a jelenben, 
haaz népművészeti szempontból értéket képvisel. 

3. Szövő-fonó  háziipar összes termékei a 
legrégibb emlékektől napjainkig, melyek együt-
tesen hű képét adnák, hogy szorgalmas asszo-
nyaink mi mindent tudnak előállítani az ősi 
osztovátán: gyapjubó', kenderből, lenből és 
gyapottból. 

E felsoroltakon  kívül kiállítható és kiállí-
tandó minden, amit a székely őserő és művészi 
érzék hozott létre. 

A kiállítási anyag legkésőbb folyó  évi 
augusztus hó 20 ig a gyergyóBzentmiklóBÍ róm. 
kai. központi elemi iBkola helyiségében a kiállí-
tást rendező bizottságnak adandó át. 

Fentiek előrebocsátása után felkérjük  Ked-
ves Székely Testvérünket, hogy községében 
sziveakedjék megfelelő  munkatársaival együtt 
fenti  kiállítás ügyét kezébe venni, a kiállítandó 
anyagok összegyűjtését beszervezni éB azt a 
fenti  határidőig a rendezóbizottságnak átadni. 

Kis Itt Tftgyefe  Telei». 
Az évek lomha, szürka fellegek, 
A hijunir» eaüstport histenílí. 
A nap furcsa,  mint a gyermek-mese, 
Van benne Illat, mámor és zene. 
Az órák, mlct a vándormadarak, 
Hol öröm, hol bánat, ami itt marad. 
A percek hulló ősei levelek... 
...Becsülj meg, amíg Itt vagyok veled. 

H I R S S . 
— Vendégkönyvet koll tartsanak a villa-

tulajdonosok. A kormány r?cdelet3 crtelmében az 
ÖBSÍ-B vl'la u'ajdonosok, akik villájukon vendégeket 
fogadnak  be, olyan vendégkönyvet keil tartsanak a 
jövőber, mint a szálló'.olajdoaoEok. 

— Tűzoltó ma]álla. Tűzoltóink, az évenkénti 
nsot-í sos híres máj ̂ Hsukat folyó  hó 6-án vasárnap 
RENDEZ T MEG BB Ipartestület kerthelylaégében. Habár 
t-óü/wetirő körülmények parancsolják a szerényebb 
k::-tck körött való mozgást, városunk minden ogyea 
polgára bizonyára tudni fogja  kötelességét derék, mln-
dín elismerést megérdemlő tűzoltóinkkal aaemben. 

— A mlniastériam booaátja k l a m ű k e d -
velő aaintaraulatok előadáa-engodelyét, A mű-
kedvelő Bzlatáranlatokat közelről érdeklő rendelkezés 
érkezett a város kulturális ügyosztályához. Mint Isme-
retes, eddig aa volt aa eljáráa, hogy a műkedvelő-
előadások rendezősége az engedély elnyerése céljából 
legalább 15 nappal aa előadás megtartása elótt kér-
vénnyel farduit  aa erdélyi szlnézzeti felűgyelŐBéghea, 
amely döntött aa engedély megadásáról. A most érke-
zett rendelkezés oiyi opp^D Intézkedett, hogy bár aa 
engedély Iránti kérvényeket és a Baükséges mellékle-
teket, mint szövegkönyv, a:b. ezentúl la Kolozaváron 
kell beddel, aa engedélyt azonbon nem a szlnészetl 
felügyelóaég  adja meg, hanem aa Iratok véleménye-
zése után, a kuituszminlíiztériumbaz működő Bzlnház-
ügyi Igazgatóság bocsátja kl. A rendelet kimondja, 
hogy a minisztérium ellenőrző szervei azonnal betilta-
nak olyan műkedvelő Balnlelőadásokat, amelyek enge-
dély uolkül folynak. 

— Tartalékos tlsstek figyelmébe.  A nagy-
vezérkar tudomására hozza aa össaes tartalékos tlss-
ieknek, hogy mindazok, kiknek katonai helyzetük nincs 
teljesen tlsstáava, vagy nem tudják pontosan, hogy 
meiyik katonai egységhez tartoznak vagy akik aa 
1989—40. évre több katonai egységtől kaptak behívó-
parancsot, fordulj  in tS felvilágosításért  egyonsen a 
hadügyminisztériumhoz. A pontos dm: Ministerul Apa-
mii NiUoaale, Direcţia Personala ui, Biroui 6. Ofiţeri 
da raaarva. A palgárl hatóságok ós magánvállalatok 
kiteloBBk magvizsgá.nl aaon tisztviselőik katonai hely-
zetet, akik tartalékos tisztek és akiknek katonai hely-
zoto nincs tüziázva, utasltaniok kell őket annak elin-
tézésére. Aiokat a tartalékos tiszteket, akik a jövóban 
nem fogják  tudni, bogy mj'yik katonai egységhaa tar-
toznak, hadbíróság ete fogják  áliitani. 

— .Erdély". Sz4p köntösben, újjászervezett 
formában,  gazdag és változatos tartalommal jelent 
meg aa .Erdály" cimü honismertető folyóirat,  aa er-
délyi Kárpitegyoaület hivatalos érteaitője ls. A folyó-
irat gyönyörű beköszöntő cikkét .Elmenvén lásaatok' 
elmen Nylrő József  irta. Érdekes cikkek, riportok, 
taculmáayok, turistakoaleurtnyek és beszámolók vál-
takoznak aa lzléBeBtn óa elegánsan szerkesztett óa 
gaadag képanyaggal díszített folyóiratban,  melynek 
minden aora azt a 3zel'e:aet és hangulatot árasztja, 
amit N,irő Jósat! igy fejez  ki: „A természet, a mi 
örök jótéteményünk éa lelkünknek is asztala, amely 
egyaránt megterítve vár mltidsnklt ÓB nem nyújt sen-
kinek Be kevesebbet önmagából, mert be kell teljesí-
tenie BB örök Isteni törvényt — értünk ls még akkor 
ls, ha méltatlanok vagyunk rá". A folyóirat  szerkesz-
tóae Bogdán látván éa Dávid István aaerető, goadoa 
munkáját dlcaérl. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. A .Kék Nefelejto"  Dallrodalmi 

Társahág, mely még 1938 ban alakult meg s aaóta la 
sok Bzép dil- éa nót»eBttel tette Ismertté egyeBŰlete 
hirnevét, lerutóbb Az .Erdélyi  Magyar  Dalirodalmi 
Társaság'  nevet vette fel.  — Falvételek ügyében 
Molnár  János zjneszeraónk nyújt faíviiágosltást,  aki 
nemcsak belső munkatársa ae egyesületnek, hanem 
Gyergjórészl teljes megbízott ls. 

malcaürmő fildjel  a n pn.̂ k fjltétlenül  biztosítják a 
tisztei síges megélhetést. Nem BzOkBÓgtB ehhez más, 
mint okos, egységes vezatéa éa józan kitartó  munka. 

U<V n dzéktítyiép fennmaradásához,  mint a gaa-
dálkodaa folytatásához  gyermekáldás  kell, mely a 
fa]  fennmaradását  blatositja ÓB a munkaerőt szolgál-
tatja. Az a fej,  melynél családonkint átlag legalább 
három gyermek nem születik, kiveszésre  van ítélve. 
Ma a nagy nyugati nemzetek nemzetek Íz államfel-
adattá lottók a fajfentartázt  éa a népsaaporodáat. A 
aaékely nípet la öntudatosa* kell tenni, hogy fenn-
maradását és fejiődÓBet  évezredekre biztosítsa. 

Nem elég csupán aa őstermelést üznl, hanem aa 
úgynevezett önellátást  kell célnl kitűzni, amelyet ma 
a nagy nemastek a legfontosabb  államérdeknek tekin-
tőnek. A székelynek az ipart ée a kereskedelmet  la 
a maga embereivel éa Intézményeivel kell ellátnia, 
hogy a Baékelyföld  értékes javait maga hasznosítsa 
és jövedelmét a maga javára tőkésítse. Ebben aa Irány-
ban a székelység jelenlegi vezetői céltudatos és eléggé 
nem helyeselhető muokát fejtenek  kl, melyet ha a 
Bcékelyek megértenek éa öntudatosan támogatnak, a 
székely cépre hamarosan Jobb jövő fog  virradni. Emel-
lett i»a öntudatos gazdafágl  munka a népet megedal 
és acélossá teesl a faji  küzdelemben. 

Mikor Bebenlkoban a Saent Ferencrendlek őal 
templomában kűlömböző nyelvű éa fajú  népekkel együtt 
hallgattuk a szentmisét, elgondoltam, hogy a katolikus 
vallás Bsáz ÓB azásmillió embert békeBégeBen egy fedél 
alá hoz, de kint a népek ádáa küzdelemben állanak 
egymással aaemben, amelyből csak aa a nép marad 
fenn  éa fejlődik  tovább, mely a gaadasági harcot állja 
és faji  öntudatát megőrsl és megvédi. 

Qetkaealyé. 
I r t s a a kath. nagygyfllóien  alaiavalta: 

FÖLDES ZOLTÁN. 
Somlyói Ml vagy te: álom vagy valóság? 
Olyan aaép vagy te, oly tökéleteBl 
Te saépnél aaebb vagy, angyalarca jóaág. 
A lelkem mindig csak feléd  repes. 
Ha szenvedés vagy élethajaza űa, 

Bzlvem reménytelen, — 
Fölém hajolnak Somlyó ÓB a Saüa, — 

B az Ur van énvelem... 
És szent kenettel jönnek angyalok... 

Ó, Somlyó, Somlyói Én tiéd vagyok 1 

Alom légy, Somlyó, vagy pazar valóság, 
Fiadnak egyképp szép, valódi |UBB... 
Te Bitétől már kis szivembe rózsát: 
A lelkem Bzókely és katolikus I 
Midőn a drága Szűzhöz eljövök, 

lobogva gondolom: 
Be jó, hogy őrt áll annyi aalv fölött 

e két fehér  toronyi— 
E népnek latén mást mit adhatott?... 

HÜBÓgeB Somlyó I Éi tiéd vagyok I 

Somlyó, te kedvest Án gyönyörűségemI 
Kegyelmed minden fájást  orvosol; 
Anyás arc hlv meg Itten — földön  a égen, 
Régóta Ismert, Jóságos mosoly 
Anyánk meghallja, áldott trónuson, 

keserved éa bajod, 
â i enyhet áraaat ó én Jéauaom 

a Babra, maly sajog. 

Hol várnak ránk e fénylő  csillagok, 
JóságoB Somlyó, lm, tiéd vagyok. 

A kis Baékelynek titkos álma hol jár ? 
Boldog, ba egyBaer Indulóba' van... 
Uiólszor még az agg ls elbotorkál. 
Csak Igy, — cisk akkor hal meg boldogan. 
Ziszlók alatt a lelkes BZÍV lobog, 

a mennyet érve fel... 
D'csérl fenn  a „aaép Liliomot", 

a a menny is énekel... 
0 szentek, ősökl Rfak  ragyogjatok... 

Nipem Somlyója, csak tiéd vagyok I 
As egyház lelke adta eat a szépet, 
Az IatenmüvéBz Itten remekelt. 
Aa Ur festett  a főidre  égi képet, 
S a mátka — Róma — arra rálehelt... 
Avagy, ha nem kép, égi költemény; 

a mennyből egy darab. 
Vagy legaaebb sujtás Isten öltönyén, 

mely egykor Itt maradt 
Mert saent Fölsége Itten lakhatott... 

SaépaégeB Somlyói én tiéd vagyok. 
Felségea Somlyó, Isten költeménye I 
Csodás remeklés, Istenöltözet I 
Székely szivünknek vágya ÉB reménye, — 
E földön  minden csak feléd  veaet. 
A nylrfaerdő  lombja szépeket 

smog — bárhol — nekünk,*) 
Máa tájat ennél jobban, székelyek, 

nem la szerethetünk. 
...Csak érted éljek B Itt legyek halott I... 

Ea mindörökre caak tiéd vagyok I 
*) A somlyói amt hegyet nytrfawdő  borítja, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Bsékely életrevalóság. 

Biékely szekér áll aa uton. A lovak dühösen 
csapkodnak farkakkal  a nagy melegben rajozó legyek 
után. A aeiWrrn harisnyás atycfi  ül. Sodrott cigaret-
tája ugy lóg le felső  pj*áró!, miotha oda volna nőve, 
Épp a a arra kéazlil, hogy rA?yujt«on. Elővanzt a gyufás-
dohozt, aiál gyufát  vdaz elő, majd elő kerül a 14]hl 
zsebből a blcaka is. Az atytfi  megmérlcikéll pontos.in 
a gyufaszálat,  majd egy meaterl vágással ujy nyeal 
ketté, hogy a végén levő gyújtó matéria azép ín meg 
marad a gyufa  mindkét felén.  Aatán nyugodtan elteszi 
az egyik falét,  mlg a másikkal rágyújt. 

Végig nésam a műveletet, majd megszólítom aa 
atyafit,  hogy hová való. Aa öreg előbb elpakolja a 
gvafa  azersaúmot, majd bizalmatlanul néz végig. Nam 
tcfazis  n ;í i Sehogy sem a kárdós. H áb.t, annyi gyanua 
embar jó-menyan micepság. Aat Bem tudjB a azeţâny 
ezékeiy, ho^y milyen gúnyában rejtőzik a finánc, 
csendőr vagy más hasonló szerzet. Meg la értem a 
blzalmátlaesigot, hiszen honnan la tudaá, honnan ia 
gondolna a Jámbor dáofalvl  atyán* fi*,  ho^y az érde»lő-
dás ezúttal njm finánc  természetű. 

Pjdlg nem BB. Ciupán a találékonyaág volt sz, 
ami felkeltette  a figyelmet.  8 ea a találékonyság, a 
Hzekeiy embernek FZ az életrevalósága sz, amire fel-
akarjuk hívni mi ia a köifijyaimet. 

— „Gyergyól Élet* rovatunkat mai számunk-
tól kazdve Csiby Lajos rovatvezető megnevezésével 
bozzu*. Cslby Lajos iró két tfiglendoja  vezeti Immár 
.Gyergyól É ot" elmen a Cdiki Lapox gyergyóvidiki 
Olvasóközönségének szánt olda'át s a minden politiká-
tól mentes, kizárólagosan Irodalmi és ku;iurmunkáBság, 
amit ezan Idő alatt lapunk hasábjain kifejtett,  meg-
követelik, hogy a rovatvezető C6ve a rovut élén ott 
szerepeljen. Gyergyól olvasóink blzooyúra legnagyobb 
megelégbdaBacl vesznek tudomást síró), hogy ea, sVi 
két evziendőa kérésziül olyan sáfrányén  pzolgilta ér-
dekelt, lapunk szerkesztőségének határozata folytán 
ily módon a nagy nyilvá'josság elé lep. 

— Áthelyezés. Zakariás Gyula Cjlkazeatmirtonl 
erdőmáreözöt föiöttsa  hatósága a regátl Falilcealbe 
helyezte át. 

— Mihal nagy vajda a haditengerészet had-
nagya less. Oi-jisego a király legmagasabb hatá'O-
zatára Mihal nagy vajdái augusztus 15-ia, a tengíró-
Ezjt napjan, ugyancsak kadnagyl rangban, a hsdl'.ea-
gerésseihez helyezik át. A trónörökös, miat ismeretes, 
eddig a BinaUi hagylvadászokaál teljoBltaSt szolgálatot. 

— A oaiki nyárutó teljes szépségében ki 
virult. R.gyogó meleg napok vannak B aa tduvsiődó 
idegen elrjgadtatÚBal elvezi az eatl hűvös Bzailői, 
am» a síkföldi  nagyvárosok naptól á IZÍOU kőtömbjei 
eiaáinií e.óle. Necüuk pedig esen a gyil-nyörü Bzép 
catk nyárutón eszünkbe jutnak a régi nyarak, c.mi.or 
a ternmzdi minden áldását olyan nyugodtan eiveshttte 
a csUi tmóer ezeken az istenáldotta hegyeken. Eper, 
máina, azeder, mogyoró a a jobbnái-jobb gombák ezar-
fáie  faja  bőven ontotta a táplálékot, a csemegét min-
den emberfiának.  Ebben az övben mintha tökéletesen 
kimaradt volna minden lstenáldás. Gombát alig lehat 
látni, epar, málna volna bóviban, do azt sírják a nípok, 
hogy n3m szabad szedni. Aki p*dlg Baed, attól elko-
boznák. Az erdei gyümölcs a legpazarabb laíeni sdo-
many, amiből blzot y sok gsraa befolyt  nyeracta a szé-
ke y ember konyhájara. Most a nyomorú viszonyok 
mailé még ea a kevéake jövedelem ia kimaradt. Eţyre 
vekonypenzübbek leazUck s ma-holnap aa öaszes ter-
méBze'.i kincsi.-lck pwadlcsoai tiltott gycmölkskéat 
fognak  ELÁAIC táruini, am'.úez bűubee'séB vétség J nélkül 
nyúlni aem szabad. 

— Tájékoztató. A Dyüvár.osaági joggal működő 
Bzizely udvarhelyi róm. kat. fiu-íógimnágluir  1939—40. 
i^asvi btiira'skozisa!, B.iratkoaáá: az ismétlő I. osa-
ii yca, vaiamlnt a haladó éa ism;v'6 II—VIU. osziályoB 
túnulr.k heirct'coziaa Miguéztua bó 25 In kezdődik éB 
31-ig betÁrólsg tort. Felvételi virsgak: Aa I és V. 
otíiayoa ftiivétail  vizsgára bocsáái Iránti kpréstkot 
bugu-zina bó 25—31 lg kell beedni. A« I. és V. oszt. 
f*ivet  til vizsgák B*cptember 1—3 ig U'aznek ; aa előbbi 
dija 100 lej, Q'óubia 200 iej. A javító vízig** szioUc 
sce-p^mo-r hó 1- 3 ig lesznek ; tantárgyaiként 100 lej 
v.z^gbúi] fizetendő.  Szeptember 4—6-ig iratkozhatnak 
hi a F.iiíaítíli és JAVÍIÓ vlzigikoo átment vsgy ism*t-
l*i<re utasított tanulók. A fl^tendő  dijak: bolrs.ti.BL díj 
630 Uj. Tin- és lBkolaf«n&tsriói  dlj az I. oaztá'yban 
2000 lej, a II.—VIII osztályban 3490 le], ame'y ÖSBVC-
gea f.iiai  mlndea oiatálybau 300 lej tűzifa  drágasigl 
pó.dij fijat.ndő.  E dijak alól Baegénysorsu tanu'ók 
bizonyon m^ai^ssogbjn ls réssesülhetoek, ha saegény-
sagl bizonyitTánnyai eliátott Térésüket a belratkozáa-
kor vagy legiésőbb azeplember 15 'g betdják aa igaz-
gBtósághoz. — Szeptember hó 8 án less a tanévnyitó 
ünnepély és szeptember 9-án kezdődik a tanítás. 

— A Cfr.  u j valutaárfolyamai.  Auguaataa 
1-én léptek életbe a Cfr.  u| valutaárfolyamai,  melyek 
s következők: egvlp oml font  724 lej, holland forint 
8013 drachma 1.70, dbár 320. márka 43.37, belea 
25 61, bolga frank  5.12, pengő 28 35, dán korona 81 58, 
flan  márka 310, eaztud* 6 37, török font  120 27, angol 
font  706 39, pezsta 20 29. Ilra 7.85, norvég korona 
35 50, francia  frank  4 04, cseh korona 5 01. aloty 28.63, 
léva 176. esat korona 37.67, Bvéd krrona 36 37, psleaa-
tinal font  707.11, aranydollár 251.44, svájci frank  33.98 

— Megverték. Vacarn Ioan kóate'ekl gazdát 
easméletben állapotban találták meg az ut mentén. 
Ismeretlen tettesek leütötték és ott hagyták. A beindí-
tott nyomoaás még nem találta meg az embertelen 
tetteseket 

— Dr. FEJÉR  ÉUANUEL  F0Q0RV03  Caik-
neredában  fogászati  rendslSjit  áthelyezte  Strada 
Stefaa-oel  Mare  21. s.tám alá, a törvényszéken 
alul,  Sz.  Cseh István  házába. 1-4 

— Helyi mészárosok panasza. CsiíszersdA-
bsn an Mbő osztályú marhihust 24, máaodoiatályu. 18. 
borjut 34, a9rtés 36. s»rtóa*ar«j; 40. ẑ lrBKa'onnát 42 
ás óivá*! ;ott Es'rt 46 lejben rnüta aa előjárójág. 
A város mészárosai panuBEt, panaszra halmoznak, hogy 
aemml körihiaényak között som tudnak kijönni a maxi-
mális árakkal. Azt hangoztatják, hogy a vágni való 
marha kilójáért élősúlyban 21 lejt flieinek.  Siopóbor-
inért 1800—2500 lejt kárn«k a gazdik. DJ nem is le-
het marhát kapai. A teljes erővel dühöngő BzáJ- és 
körömfájás  következtében leromlottak a hasltottkörmU 
jószágok. Hízott sertést például — érvelnek egyönte-
tűen — nam lehet kapai a vármegyében. A aeomssé-
doa megyékből azerzlk bs a "ágnlvaló aartés -kat L-
kczípeatn klhlzott állatok kilójáért élősúlyban 80—32 
iej fizdtaeb.  A polgérmesi^rl hivatal még nem díatöit 
a méazároaok panasza tárgyábüu. 

— Görögkeleti templomot építenek Tua-
nadfardón.  Sarb^a Mih iil, fö  d ulveléjügyl alminiaz-
ter a Székelyföld  elmagynrosodott románjai résaére 
Taünádfiirdő'i  grrögkelrti temp óm épiiéBSt azorgal-
mazza. Aa almlnisztcr f^biváeára  Nlcodlm páiriarka 
aleóhav! fisetépét,  35 ezer lejt edományozta a tsmp'om 
üpltó'eufsfc  cóljaira. 

— A Jóiaeffalvi  sogélyakoió téglavető-
gépeket keres megvételre vagy bérbe járgánnyá' 
. gyiltt, f  BeUsg motor baj<ásra. A téglák reudeB normál 
miretüak, aa anyag vá yog. Lehetőleg garasos gépnt 
iareBtlnV, amely az összegyúrt anyagot téglává présali. 
íBetleg olyat, amely a száras anyagot összekeveri és 
a nyers vályog tégláig mlideu munkát elvégez. Ar-
ajánUtoUat a gíp leírásával és rajzávM Magyar N-}p-
kösöi>a.<g Clu', Strada B.-A.ianu 3 clmra kérünk. 

— Egy főldmives  látomása. A r9gád Oculta 
kösségbei mezei mui-íát végeztek a fö!d«nivca*k,  mi-
közben N .'C-iolu Nicolae hlrtelea hanyatoaett a tâţra-
nyll! Bzsmmel bámult maga elé. Amikor magához tért 
lialrta, hogy egy maros fehér  asszony jelent meg előtte. 
Fején kereszt, kez^b?n kard vo t s azt mondta neki, 
hogy vére* háború Baakad a földre.  A falusiak  riadtan 
adják tovább a látomás hírét. N csolu megnámu t B a 
látomás óta c^ak kenyeren éa vízen él. 

— Sok M egér Gyergyoban. A gyergyól ter-
més jelentések során arról Bomolnak be, hogy 32 
egerek jelentős károkat okoznak. Olyan m-r̂ U aa ege-
rek eltz «porodáss, amilyenre alig v«n példa. 

— Ötéves hitelre vásárolhatnak mezőgaz-
dasági g«pekot a földművelők.  A földmUvelÁBügyl 
mic üzicr liöslominyi adott ki, amelyben fe'szi  i'.otta a 
földművelőket,  hogyha mező^azd&Bági gépuiat ÓB mo-
torokat akarnak vásáron!, egyéni keréBükkel sürgő'.en 
ieleatkezfssDok  a megyei mezőgazdasági kamaráknál. 
Ve'ő^pelc't, ciép'őg p A91, trak.oro^at, Baelektorokat 
váaíirolhetn^k a fi'dmüceiŐE  hitelre, EmBlytt legkeve-
sebb 5 évi Időtartamra sdoak. A gép:k á-ál> k&őbbi 
időpontban közli a m zőiaidssági kamara. A klsgaa-
dí^mt: való g'pak best:.?r^a^t a földműves  BzövrtBé-
gek azövetkezeti bözpoatja fosrjt  végesül. 

— Elütötte a vonat. Risenfeld  Macdal ssési-
régeul kereskedőt Tu^nádfürdőa  elütötte az állomásba 
berobogó vonat. A városunkban IB jól lemert baromfi-
ker.'Hkedő olyan közel állott a Blnek mellé, bogy a 
vonat motdoftya  elkapta és Bulyoa sérülést okozott. 
Reménytelen állapotban asállltották bs a helybeli köz-
kórházba. 

— 1940 bon elkéssül a Brassó—Camplna i 
kettős sínpár. A román állam?auutak vezérigazgató-
sága, Ion Micavel mérnök, több mérnök-Igazgató klBó-
rslüben m^glo'.oţBtti a Camplna—Brassó közötti má-
sodik sínpár épitési munkálatit. Mígállapliást nyurt, 
bogy a muokál»to'i: igen előrehaladott állapotban van 
oak. A talajj.^vitásl munkál.h^O; majdnem befejeződtek, 
uajypíf't  n mţgfa.-tâv  a T.mls melletti 952 m*ter 
bo=íZu^ápa aKj>u; eltő 300 métarét. Több hidat építet-
tek. Tck otests.) a sisisi-gro, amellyel a mutkálatosat 
folytatják,  va'ó̂ KiDü, hogy a második sínpárt 1940 végéig 
átadják a fo'is'omn&k. 

— Betörés. hmer<;tlen tottesek beha*oltak Kab-
dátó F r nc bánkfalvi  kereBttdó lakásába, ahol a 
P'CBtárazekréoy tu cael utta kutattak. Közben az alvó 
kereskedőik ruháiból, órát, bicskát kliopUk, a kul-
cioKra azoDbftn  nem találtak rá. A at jra végül is fel-
ébredt a háznépe és ti dotőb* vették a menekülő tette-
seket. N?m Btkcrült elfogul  egyet sem a három be-
törő knzü<. 

— Vigyáss a gyermekre. Kaiányos Jóssef 
csalid 4va! S^entdomokoson do'gozott. Munkaidő alatt 
nyolc hÓ3»pnB gyermeküket ez erdei Beálláson hagy-
ták. A tűzből kípattecó tzlkra ráesett a pólyában f-  kvő 
gyerm; krc, meggyúlt B mire a szülők muakahelyükről 
előktrültfk  a gyermek szénné égett Szülők ellen meg-
indult aa eljáráB. 

— A bnouraati tábla VI. saekclója kimondotta, 
hogy a nem dolgozó Iparos nem büntethető as adó-
vallomáa be nem tartása miatt, mivel jövedelmol nin-
csenek, tehát ai adóvallomás be nam adásával jöve-
delmet nem titkolt el. 

— Verekedés. Tamás Árpád és Sándor Jjáklm 
madar.iBl llletőjógü, Itt a városban Bzolgáló legények, 
as állomás közalében megtámadták és megverték La-
katos Jó?sef  legénytárBukat. 

— An almalopás vége. Pál Antal borssoval 
lakós rajta csípte Gsréd Balázs 9 éves gyermeket, 
amint kertjének aimatermését déssmálta. A felbóasüli 
gazda a gyermeket megfogta,  alaposan elpáholta és 
egy fához  kötötte. — As érdekelt ssdlók feljelentést 
tettek Páll ellen. 

Hirdetmény. 
Cslkssereda város rendőrkapitánysága tudomásul 

adja mindazoknak a tatonaiotelfsekBfck,  akiUek sárga-
stlntt ka'oanbehl ó c*du'ájuk van, bogy 1939 augusz-
tus hó 8 áa rsggsl 8 órakor jelenthízieo- k a rendőr-
ség ka o:al Ugyosztéi; áa. 

Tltu Carsteanu, rendőrfőnök. 
Serviciul Sanitar al Judeţului Ciuc. 

Eforia  Sanitară Judeţeană. 
No. 1252—1939. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Eforia  Sanitară a Judeţului Ciuc aduce la cunoştinţă 

generală, că în ziua de 18 August 1939, ora 10, se va 
ţine licitaţie publică cu oferte  închise şi sigilate (cu 
supra ofertă  verbală) în localul Serviciului Sanitar al 
Judeţului Ciuc din Mercurea-Ciuc, Palatul Prefecturei, 
camera No. 29, pentru următoarele lucrări: 

1. Montarea instalaţiei de baie cu 4 duşuri la 
Dispenzarui medical din comuna Hodoşa Ciuc, Jud. Ciuc. 

2. Lucrările de terminarea dispensarului medical 
din Voşlăbeni. 

3. Repararea camerei de birou No. 30 şi garajului 
Serviciului Sanitar Judeţean. 

Licitaţiile vor incepe cu valoarea după devise şi 
se vor ţine în conformitate  cu dispoziţiunile Art. 88—110 
din Legea Contabilităţii Publice şi cu normele generale 
de licitaţii publicate în Monitorul Oficial  No. 127 din 
4 Iunie 1931, precum şi a devizelor, caetelor de sarcini 
şi condiţiunilor, ce se pot vedea în orele de birou la 
Serviciul Sanitar al Judeţului Ciuc. 

Participanţii la licitaţie vor depune in plic separat 
5°/o garanţie din valoarea devizelor in numerar sau 
efecte  publice, garantate de Stat. 

Dacă prima licitaţie va rămâne fără  rezultat, se 
va ţine a doua licitaţie în ziua de 28 August 1939, la 
aceeaşi oră şi cu aceleaşi condiţiuni. 

Preşedintele Eforiei: 
Prefect,  Lt. Col. DRIMBA IOSIF. 

Medic Primar^Jud.: 
Dr. COMES IÖSIF. 

Soba nem volt és nsm is lesz ilyen kedvező alkalom! 
Elkaitözás mla't mióta méhg&zdaeágoia frloéaia-

tom — EgéRaaégea, erős, fajtiszta  családokból all 
állományom, évről-év» különös gorddal kitenyésztett 
legkitűnőbb taij:)BÍlményü anyákkal. — Él ea°n nagy 
értéket képező mohtömeget ingyen adom, caupáu a 
méhli.Ust, dolgorÓB épi mécyü lepeket és a oáluk ievő 
ţ&zdag mézkészletet kell megfizetsl. 

L igszivesebben adom a 100-33 á iományt együtt, 
da adok el cg?es családokbt Is. 

Eladás már mostantól keadve. 
B óneaay Károly, Sandomlulo. 

Vaautl áUomáa: lavórul Oltóiul. 

E l a d ó 
kifogástalan  állapotban levő 2 ágyaa hálószoba, 
cimbalom, kis aialon-garnitura, szoba gözfdrdá 
szekrény reumáa betegek részére, atb. tárgyak. 

Megtekinthető: délután I—4ig éa este 
7—8 óráig a Str. Iosif  (Z?idó templom ucca) 
2. azám alatt. 2 -
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Ocolui Siivic Ciucul-da-eu«. 

Hirdetmény. 
Az érdekeltek tudomására bozatlk, hogy 1039 évi 

augusztus hó 22-én déli  12 órakor  Bárt ajánlatoz 
mellett nvilvátw árlejtés tartatik a csikmegyei felemel 
erdőgosdnoküág h^yicégében 31766 fm.  puhafa  gömb-
ind anyugra, mely a mad'.r.̂ ai kóeblrlokoBság .Gu?a" 
ne;ü «rdfjéből  t<>rmílendő ki. 

B ciérték 0.60 lej folvómétcrenklut. 
A számviteli térvény 88—110. cikVH, a kötpoml 

árlejtést hivatal éa aa állami erdőknek t» Hivatalos Lip 
106—1912 azámában hirdetett elodájl feltételek  aa 
árlejtésnél alkalmasandók. 

Az árlejtésen részt VB tő egyének a falajánlott 
ösfzíg  5V0 át óvadékképpen letenni kötelesek a ma-
darast ^öablrtofcosság  pénstárába-

Végleges döntés eBetén aa óvadék as összeír 
10°/, ra kiegészítendő, 

As árlejtés a Bzámvltali törvény és a költség-
vatÍB aserlnt tartatik meg, melyek naponta a hivatalos 
órák alatt a felcilkl  erdőgouduokBágoál vagy a kérdé-
ses erdő tulajdonosáosk székhelyén megtekinthetők. 

E dukJődők klánvábaa a második árlejtés 1939 
évi augusztus hé 91-én ugyanolyan feltételek  mellett 
tartatik meg, mint as első. 

As erdőgondnokság főnöke: 
T. CUCER, 

főerdőmérnök. 
„OBIKI LAP.OK* 

Politikai, kőagaadaaégt *• aaéplrodalmi top 
EUflaetéd  t r : 

PildinyonkénU ára 3 LaU lisg]elesik minden vasárnap 
Bg«aa íTte L*l I6U - Fálivre . . . . Ba— 
Negyedévre , «0.- KollSldieeKjáTre, 864 — 

Magyarországra 12 Pangó. 
Hlrietáal dl)ik • lenoleaébbaa uámtUataak. 

Kéiliatok H a adatnak nana, 
RyUUéit kOalemányek U}a aoioakUt Leâ V — 

Bedóhlisltii IkMUea-aiuo, ttrmda 1.0. Bntfaan  ie 




