
LI. <Tf. Merourea-Cluo (Cslkssereds), 1989 Augusstus 18 88 ista. 

Proprietară: 
Vftd.  Iul LUDOVIC VAKÂR 

Inreg. la Tribunalul Clac, Bab 
Nr. 11940-1938. Dos. No. 27. CSÍKI LAPOK Bedutor responsabil: 

VICTOR RÉSZEGH 

( Z I C I T J C T J L U I ) 
Gyilkolt a babona. 

Megdöbbentő gyilkosatörtént eu^uutui 9 én 
Cslkaaentlmre határában. Bblyom Jáasef  célkszent-
HÍmooi fiital  családos Baékely gaada egy kölcsönkért 
fősével  ketté haBÜotta a fejét  Garéd István első 
unokatestvérének, a legjobb barátjának. 

BI áll aa ember lélekaete, ha ennek a gyilkos 
aágnsk kirobbantó körülményeit megismeri. Nem hlsa; 
el, ho »y a naptári Időmámitás 1939 évet Ír. Nabaaen 
barátkozik meg aaaal a gondolattal, bogy ennek a 
Székelyföldön  kellett leaajianl, épp<n ma a rádlóoak, 
a kuliurfej  ődéanek ebben a lendületes korában. Faj 
sa embernek, bogy Ilyen elképssatő sötétségek létei-
nek a közvetlen közelségében, amelyek Ilyen lndoko 
latlaru; képesek a legfórtelmesebb  bUnötro. Bajná ja, 
bogy embertársai Ilyen köiépkorl Mellemben étaak, 
Ilyen alacsony világokban tévelyegnek, a babonátak 
ebben a fertőjében  csusanakmá<Bnak, ami moBt egy-
szerre kát cslkszentalmonl Baékely testvérünket tette 
rzerencaéilenné. 

De lássuk a gyilkossággal végződött szörnyű tör-
ténetet. Sólyom Jizsef  26 e z erdős ctiksaentaimonl 
c3iládos gazdának Ismeretlen módon eltűnt 4600 leje. 
A hírre Bsiaesziladt a falu.  Senki sem tudott biztosat. 
Híva m^rre lehatett a pina vitatták-baezélgették az 
ecetet. Egvrs többen tanácsolták a károsaltnak, hogy 
Caikszent'mrén egy nagypz'rB kártyavtóről tudnak, 
aíl egész oiatooeéggal mego'dja a rrjtélyt. MugaiOudj» 
pontosan hová lett a 4600 lej. 

Sólyom JóaBef  egy percig sem gondolkosott tovább 
Áronnal elindult O <red István unokatestvérével a csik-
i-zantimri 1 kártyavetőhöz. 

S Nyomnak a kártyavető, a szokásos általános 
péidá óaásokat mondogatta „A pénz nincsen meBSze. A 
pénz a közelben van. Arról tud egy a környezetében 
levő, barátnak számító közelálló. Ciak vigyázattal kell 
ienul, a ptaz megkerfl'.  Ejyébkant a rokonságban nem 
tiüzta szándékú emberek is élnek". 

I y«n éa ebez hasonló ostobaságodat mondott a 
cslkscentimral asBzony kártyája. Sólyomban azonban 
rs-.-gabedtnt, gyüíui fogtak  a kár'.já ík őzök a jól-
:»t I. A babona Irftni  fogékony,  buteg leikében mag-
kapaszkodtak n minden felvilágosult  emborbsn neve.t-
ségea kártya bemondások és amint látjuk borzalmaB 
tragédiáhoa vezettek. 

Sólyom József  a kártyavető szobájából szörnyű 
gyacuval távoto»t. A kártyában szereplő „jó baráiot*, 
t kl a páca hollétéről tud, egyenesen a társaságában 
levő UD0>ate3tv rebsn G;réd Istvácbau látta. Ej a 
kétségbeejtő lelki elváltozéeról mit Btmsejtő Geréddel 
haaafelé  Indult. 

Utkör jen Sólyom hbtírt- egyik cslkczentlmrel 
israLrőséh' . , akitől egy fejszét  kéri kölcsön azzal az 
i-dofcksl,  hegy egyik a csikszentimr<.'l határban fekvő 
fii  d,érői valsml füifátot  akar kivágni. 

Amint Sólyom éB Gsréd a falut  elhagyták meg-
történt a bí>j. Sólyom a kártyavetőre blvstüocva, egye-
nesen ráolvasta G-rédre, hogy ő vette el a pénzt, A 
• 4d e'len UltaSoió Gjrádet pidig a fejsz  íval u^y fejbe 
•~iigt«, hojy azoanal eaörayet h*it. 

A'lg lehet elhinni, hogy valóság ez a véres drima. 
Pedig Így történt, amint a szerencsétlen gyilkos vallo-
mása alapján meglrtnk. 

Aa eBet mutatja, hogy milyen sok munka vár 
alvégaéare a falvalnkban,  amelyben a babonaaágask 
Ilyen megdöbbentő szörnyűségei robbanok elő. Sokat 
kell dolgoanl még a nép köaött, hogy a kulturának, a 
felvllágosu'taágnak  áldásaiban, még a lehetőségül se 
fordulhassanak  elő aa Uyen uötét tragéd áknak. 

A magyar paraszttól — a kisgazdáig. 
Aa Erdélyi Magyar Gatdaaágl Egyeiület (E. M. Q. 

E) munkássága Ismeretes a csil 1 székelység között ia. 
A gazdatárBadaloPoak ez az ösazc-foglaló  szerve Dr. 
Saása Pál elnökletével életet, lendületet jelent és meg-
mutatja azt az irányt, amelyet követni kell. A tervszerű 
munka útjára veaot rá ez az egyesület. Aa életet Je-
Inntó műikének, a valóaáfokat  Járó bossauságokn&k 
u"á?a vezette r* az E. M G.E. gazda táraadalmuakat. 
Megvjgyank róla győiődve, hogy a magyar garda éle-
tében sorsfordulót  Jelent ez az erőteljes, öntuda'.os jó 
muaka. 

Az E M, G E. a lepu óbbl napokban a számos 
megyei Siók községben j'*krt meg D.\ Szász Pál el-
nökkel élén és egész vezetőségével E'mentek, hogy a 
fj'd  tudományára tnnitsák a gaidU, hegy hitet vlgye-
nsk a földetturó  magyarok közé. A fö'ddsl  való öaaae-
forráa  hitét. Hogv a magyar parasztok felemeljék  a 
magyar kisgazda öntudatára. 

D'. Szász Pá'nak, a sziki gatdagyüláBen tartott 
elnöki megnyitójából ide lrank egy pár gondolatot, 
anely vllájOBan körvonalazza azt a nagy célkitűzést, 
amit az ogvesblet a magyar gardáért vállalt. 

S<á»a Pál aszni kerdte beszédét, hogy az Erdélyi 
G zia legutóbbi száma Bíró Péter tollából első oldali 
cikket közölt. Kisgazda teatvorünk f»lm  rte aa E. M. 
G E. munkájának 8 évea erjdméoyelt s arra a meg-
állapításra jutott, hogy a aarr^eikedással B az annak 
keretei kőzött folytatott  muak&v̂ l a magyar paraszt-
pártból klsgszd* lett. Egys'.óvul a szervezkedő?, az 
uníudato-ltáa ua^^á tontat;* Á'iaxjíbinényllnküek a fold 
mlvrsakről n'kotott fvgelmát  s a jövőben a fö:d  örök 
harcosában már nem .parasztok", — hanem kisgazda 
teBtvért, olyan embert és táraad .Imi réteget lát, mely 
legfontosabb  munkájává1 nemcsak az alkotó eleme tár-
sadalmunknak, hanem Bzámánál és Jelentőségénél fogva 
vezetésre ls jogosult. 

— íme hova jutottunk, mivé fejlődlütk  I Gjzds-
teBtvárünk említett megcyllatkoaAsa tuUjdonképpen 
lelki visszhang volt B állítom, hogy ugyanilyen éraések 
hatják át valamennyi öntudatos gazdatestvérűnket. 

Az B. M. G. E elnöke a továbbiak során részle-
tesen ism«r.ette az utóbbi Idők gard ^társadalmaikkal 
kapcsolatos eseményeit. Az állami élet teljes átez^rve-
B̂ Be során sikerült módot to á'nl gaadiérdekelnk kép 
viseletének blatoaltáBára in, mely azonhai távolról SAU) 
jekntl a napi po'itUába való bcleüvatkoaáBt. A r ud: 
illambsn a kttlosboző foglalkozási  ágak veszik át ae 
l ányltó Bzersprt s azt blsai népüeknak Ih o'.BŐrcndü 
kö'elnfségí  a maga jogait érvényesíteni. A bels^ vâ!-

lozáaok során megadatott a lehetőség a saerveakedéere, 
amit btta volna bármilyen okból elmulasatanunk. A 
gazdatömörüléa, az egységes, méltó fellépés,  a Jobb és 
több termelés saját nemaettáraadalml érdekeinken tul 
— államérdek. 

Ml tehát a feladatunk?  Többet kell hagyjunk 
gyermekeinknek, mint a mennyit örököltünk I Da utó-
dainknak ls különbeknek kell lennlök I Rajtunk muük, 
tőlünk fdgg.  hogy ez Így legyen, A mindig erőa éa 
szarvezett, mlodlg ön'udatos és egységes, — aohaaem 
laikadé társ«dalom eléri kltttaött céljait. 

A Baerveakedéasel értük el, hogy a buzaértékealtő 
bizottságokban eUő iaben képviselethez Jutottunk. Aa 
első napokban terméBaeteB, hogy nem Baámlthatunk 
csodákra, különösebb eredményekre. De a bizottságok-
ban lévő tagjaink ezt jelentik, hogy az E, M. G. B. 
vidékein, — ott, ahol tanfolyamokat  hallgattak, Bhova 
nemes vetőmagot Juttattunk, ahol Baakkladványalnkat 
olvásaák, klfogástalanmlnőaégB  termést takarítottak be. 

— Csak néhány gondolatot idéatem, de a szer-
vezeti élet fej'őd°aóvel  párbuaamoaan egyre több kér-
dés tornyosul elénk. Iimételten hangsúlyozom, hogy a 
falu  11 kell termelje a maga veaetőlt. Nincs meaaal aa 
Idő, amikor a szervezett falusi  társadalom az egyénen-
kénti szerény aayagl hozzájárulásokkal taníttathatja a 
legjobb eszű gyermekeket, papot, tanítót, orvost, Ügy-
vedet, maaterembereket nevelhet belőlük, akik tanul-
mányaik befej  ezéBe után visszatérnek a tudásukat ott 
értókesitlk. Eaen a téren la példa áll előttünk, aa er-
délyi románBág élete. A hábora előtt az erdélyi román 
falu  népük legjobb vezetőit adta. A legtöbbaaör szegény, 
egyszerű sorsból Iskolát végzett flatai,  lelkileg teljeaen 
egy volt az őt klbocsájtó tömeggel a népe flgyének 
fanatikus  szóazólójává vált. Azóta az erdélyi többségi 
nép nagy társadalmi átalakulásokon ment kereaatU, a 
küiönböző pozíciókat a társadalmilag különbek, gazda-
gok éa protekciósok foglalják  majd el, akik aohaaa 
lehatnak tökéletes egéBaek a ssélea tömeggel. Megje-
gyezni kívánom, hogy ezt nemcsak Ut mondom, hanem 
hivatalos tényezők eiőtt la fejtegettem.  Nekünk tehát 
az értü!miségi vonalon 1B teendőink vannak, amiket 
meg k^ll oldatunk. 

— Nyílt, egyenes utón haladunk, vállvetett mun-
kával jobb és több termelésre törekszünk, utolsó lehe-
letünkig ragasakoduak namaztl mlvoltuakhoa, ősi hl-
lünkhöa, kultúránkhoz. 

— Az E M. G. E. munkáját aaonban caak egy 
esetben folytathatjuk,  hogyha öntudatosan fegyelmezatt 
tömegnek a sorsát kell Irányítani és Intézni. Vállalom 
a munkát, m:rí hiszek a magyar gazdatársadalom élni 
akarásában és jobb jövőjében. Biztos vagyok benne, de 
csak rgy esetban, hogyha fenntartás  nélkül követnek. 
Ei BohiBe hirdettem mást a becsűlétes munkánál, a 
nipl együ/étartozásnál, az egymáson való segítésnél. 
Mindig ellene voltam a felelőtlen  Ugatásoknak, aa áb-
rándkópelcnek éa a való élettől való eltávolodásnak. A 
tömagn^k joga van választani. De tudnia kell, hogy 
csak aifeor  számíthat sorsa jobbrafordulására,  ha már 
egyszer f-fgyslmszett  lesz. Nsgy elégtételem, hogy a 
migyer gazdatársadalom fegyelmezettsége  méltó a 
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Beszámoló levél a missziós körútról. 
6. Amilyen kellemetlen volt az odamenetelem, 

olyan hosszadalmas volt a Szilágyságból való kljöve-
telf-m.  Azért miBéztem korén, hogy a reggeli vonattal 
eljöhessek, mert este már Bonchldái kel'ett mlaaalót 
keideni. Htromn?gyad hatkor Indultnak el, Sarmasá-
gon éttzííltui-k a Károlytól érkeaő vonatra Zlhah faié. 
Félkilenckor már beértünk, onmn aegyedfaenkettó 
helyett, félháromkor  lndu'tunk el. Második osztályra 
váliotlam jt-gyet, a harmadikban valahogy ksptam 
helyet, második 0i-»télyu kccsl nem la volt. A legyet 
m m ktrtá.T pchol, Z.iabon IB csak D tülg adt&k Zfltóo 
At Dalira ériünk, ott ls áütnik, jegyet válto'.tam 
Bonchldáiir, d-i csak a harmadik osatályra; a vonat-
MBtrő azakaazba jutottunk fel  többen, mert mlg le-
tzá'Kunk, régi helyünket aa ujabban felaaál.ó't  foglal-
tak el. Zuhogó esőben lndu'tunk el, közben kisütött a 
F p is, Sz mosnjvárt megállottunk, sóvárogva néztem 
csend 3B cellám folé,  Jobb lanne, gondoltam, leszállani, 
dc hláta, a kötelesség hlv. Végre 7 órakor Bicchldára 
berobogott a vonatunk. Reggel '/«6 tói este 7-ig uton 
lenni nem kla teljesítmény, 18 óra alatt megtenni 
179 km.-t a mai repttő világban: órláal Időveszteség. 
Éit aa Irányt rövldsbbnek tartottam, mlg N igy várad— 
Kolozsvár felé  282 km. lehet, Igy hamarabb értem 
oda. Kla reggelivel voltam caak, da igen figyelmes 
volt a jó háalcatdám, mert sonkát csomagolt aa útra 
B mihelyt Zllaht elhagytuk. Saása földbirtokoa  útitár-
sammal, kivel megismerkedtem a zilahi állomáson, 
lukuluszl lakomát rendeztünk. Amink volt Bsaaetettük: 
ő jó paprikás kolbászt, szalonnát, tésztát, kenyeret ÓB 
sonkát. Jó étvággyal ebédeltünk, mert éhesek Is vol-

tmk. Ipp.-ól táviratot küldtem Bonchidára, hogy 26 án 
délután négykor órkt̂ aum. Síjnop, most sem óo voitam 
aa Idő nra, hogy három órát késtünk. Vártam, hogy 
az állomáahoa ért'-m Jönnek. Nem volt senki. Ea már 
rossz omen. Volt egy lovaa saekér, ajánlkozatt, hogy 
ötven lojért bevisz a faluba,  mivel a költségvetésem-
ben ez aa összeg nem volt előirányozva, azért ettő. 
elálltam. Megindultam gyalog. Birus idő, esteledni 
kezdett, nagy sár volt. Vállamra vettem bőröndömst 
s a nigy locs pscaban bandukáltam előre. Nehéz volt 
a podgyáseom, váltogattam, cserélgettem, hol bal 
vállamról a jobb vá'lamra s viaacst; hol egyik kezemb9 
vettem, hol a másikba, de azzal nem lett könnyebb 
Aszal vigasztaltam magam, ha aa apostolok urdjára 
táskámat e'doboai, ugy tehsrmant.Bltem magam. Eddig 
voaaioi jöttem, hátha ezt aa utat ls gyalog kellett 
voina megtennem, hol lennék? Jézus la gyalog, sőt 
mezítláb rótta nagy mlsaalóa útjait, öt kilóméter B 
távolaág az állomástól a községig. Ahogy laaaan cam-
mogok a lici-pocsban, csatakos ruhában, kétharmad 
utat már megtettem, mikor Baembe jön egy házaspár, 
kÖBiőnnek. Megtudom, bogy egész moitanlg vártak a 
templom előtt, hitha megérkezem. A férfi  átveszi a 
csomagomat a elkísér a plébániáig. A pap nincs otthon, 
Válaaznton vár rám. Ha ezt tudom, aa állomástól odá 
tartok, mert köaelebb van. A papi lakban már azt 
gondolták, bogy nem ls érkezem meg. Kutyák ugatása 
adja a zenét. Szobámat kezdik fűteni,  a hideg falak 
mikor lesznek melegek ? A ház totumfakja,  előre a 
hátra mozdltója BŰrög-forog,  ámul-bámul, tesa veas, 
lót-fut,  magy Ide-oda, blcag-dücüg, mlg a jó blvaly-
tejea pullckát előkészíti s elém tálalja. Kata nővér 
mindenütt ott van, hol aa öt borjut Itatja, hol a kony-
hában főa,  hol a róm. kath. vagy gör. kat. templomo-
kat dlaaltl. Fólntendánsnak mindenhol baválva, as ő 

régi, különleges lzléaü ruhájában ha megjelenik, sok 
derűt szerez kárpótlásul aaért a aok bosszantásaiért, 
amit ősdi elveivel — okoz. 

Valahogy lepihenek, pihen a komp, kikötötték, 
nyugszik benne a sötétség. Riggel találkozom a plé-
bános öccsével, akkor tudta CBak meg, hogy megér-
kezteim. A ház tisztes őrzője, mindig hü szolga, mélyen 
titoktartó, nem Rdta hírül senkinek Bem a megérkea-
tamet. Kilenc órakor jött Barabás Janő gondnok a 
Váln&zutra küldöncöt meneBstet a pap után, a aok-
restya ku'caát keresik, nincs sehol. A plébános Bsobájá-
bftn  Wtjn, hát a szobaajtó kulcsa van. Előszedik a 
háa gondnoknőjét, ő kitér a válasz elől. — Végre a 
BcitraB'yét álLucscsal kinyitják, nehogy ez a délelőtt 
ÍB üimu'jik hiába. Felöltöaködöm a szentmiséhez, a 
psp mogérketlk. Említi, hogy az állomáson várt, gon-
dolta, hogy Kolozsvár felől  nem érkeztem meg, ugy 
már nem ls jövök. — A kulcs pedig a plébánia öreg 
hölgyénél volt, aki sanklnek se hajlandó aat átadni, 
mart igy tanulta meg nagybátyjától, a jó néhai Baabó 
Farétc plébánostól. Eat a tisztes aaemélyt la Hodor 
Jakab plébános barátom az elődtől örökölte, lehet 
mág az utódaak la hátrahagyja, ő aa örököa élő mozgó 
fundus  Inatructa. E alitettem a sürgönyt a plébánosnak, 
hogy miért nem Intéakedett, hogy hamarabb bejuaaak 
a faluba.  Kijelentette, hogy nem kapott aemnilféle 
értesítést. Később tudtam mag, hogy Ippon a távírda 
ha>9klg leBserelve volt, Így a sürgöny nem la érkea-
hetett mog. Hiába lépten-nyomoa beválik: nem ml 
vagyunk Borsunk lutéaól. 

Tia órakor Banchldán a híveknek bekőaaőatem 
a megnyitottam a missziót. Szóba hoatam, hogy azép 
a templom, da ürea, mellékoltások hiányoznak belőle, 
kell oda keresBknl ls. Epltaünk lelkűnkben Iatannok 
oltárt, hlBs templom as la, izépan rendeszük bo s 
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aorsvállaláahoa. B ha Időnkint olyan jelenségekkel talál-
koznánk, amelyek lehetetlenné akarnák tenni népünk 
ügyének szolgálatát, tndnl fogjuk  kötelességünket. A 
gaadaköaösaégben caak annak van helye, aki aláveti 
magát a magyar gaadatSbbaég álláspontjának éa célU-
tOséseloek. Aki nem Így caelekaalk, aa kereiaen máa 
boldogulási lehetőséget. 

— A magam résaéről nem pályáaok elismerésre, 
köszönetekre. Csak agy kéaaaoritást akarok gaadatest-
véreim részéről, amelyMl megérnem, hogy mindnyájan 
egyek vagyunk. 

Katonai-adók fizetése. 
A Monitorai Ofioial  julius 28-iki számában megjelent 

a katonai illetékekről szélé törvény. Eszerint az illeték a 
jövOben évi 800 lej és az egyenes adók 7—10 százaléka. 
A 1400 lejt tehát anyagi helyzetre való tekiutet nélkül tar-
tozik fizetni  mindenki, aki a katonai szolgálat alél időlege-
sen, vagy véglegesen ielmentést nyert, tehát nemcsak az 
alkalmatlanok, hanem azok is, akik a tényleges katonai 
szolgálat megkezdésére haladékot kaptak, mindaddig, mig a 
haladék tart. 

A fix  illetéken kívül még aránylagos illetéket tartoz-
nak űzetni az érdekeltek és pedig a következdk szerint: 

a) hadmentesség első 3 ívében az adófizető  (kiskorú-
aknál szülei) elementáris adóiven az állam javára elOirt 
összadó 10 százalékát, személyzeti, nyngdij és tőkekamatadó 
után 7 százalék. 

A mezőgazdasági adók a helytartóságok javára esnek, 
de ezeknél is 5 százalék a katonai illeték. 

b) A további években as a) alatt emiitett adók feliikre 
osökkennek. 

c) Akik tanulmányi okból kértek halasztást, azok a 
fenti  adókon kívül még 2000 lejes illetéket fizetnek,  akik 
küliöldön tanulnak, azok 8000 lejt évente. Azok, akik állami 
ösztöndíjjal tanulnak külföldön,  kérhetik, hogy a miniszterim 
a tíOOO lejes illetéket 2000 lejre mérsékelje. 

A 3 év számítása a törvény életbeléptetésétől kezdő-
dik, tehát a b) alatti csökkentés csak 1943 április hé 1-én 
kezdődő pénzügyi évben érvényesül. 

Minden érdekeltnek az év junius végéig deklarációt 
kell beadni, tehát amikor az egyenes adók meg lettek alapítva. 

Ez évben a deklaráció benyújtásának végleges határ-
napja : szeptember 15. 

A katonai illeték be nem fizetésének  súlyos következ-
ménye van: 1. Nem láttamozzák a katona könyvecskéket az 
adó befizetésének  igazolása nélkül. 2. Kötelezik, hogy újra 
sor alá álljanak és katonai szolgálatot fognak  teljesíteni. Ez 
alól kivételt képeznek azok, akikről a pénzügyigazgatásig a 
fizetésképtelenséget  megállapítja. 

Mentesek a katonai illetékek alól: 
a) A közsegélyből élő munkaképtelenek, 
b) akik katonai szolgálatuk idején ég emiatt váltak a 

katonai szolgálatra alkalmatlanná, 
c) akiknek évi jövedelme az 5000 lejt nem haladja 

meg (ezek a 800 lejes fix  illetéket fizetik,  csak az arányos 
illetéket nem.) A belföldön  tanuld diákok mentesek a 2000 
lej fizetése  alól is, ha a szüleik jövedelme az 5000 lejt nem 
haladja meg, ezek csak 800 lejt tartoznak fizetni, 

d) orvosi vizsgálat halasztásban részesülők csak évi 
SOU lejt tartoznak fizetni. 

A külföldön  tanulók mentességét kérelemre a pénzügy-
miniszter állapítja meg, de ezek a 2000 lej és a 800 lej fiz 
illetékeket teltétlenül fizetni  tartoznak. (LeBzállitáB nélkül 
»000 lejt és 800 lejt fizetnek.) 

Csak a hadlárvák, hadirokkantak és hadiözvegyek, 
illetve ezeknek gyermekei mentesek mindennemű katonai 
illetéktől, tehát ez az egyetlen kategória, amelyhez tartozók 
még az évi 800 lejes fix  illetéket sem tartoznak befizetni. 

Kiadó! Négy szoba, konyha és külön két 
szoba kiadó. Principale Carol-ucca 2. bz. a. 1-2 

Az őszi képesítő vizsgák rendje 
a oslkmégyel Munkakamaránál. 

A calkmegyel klalparoiság figyelmét  felhívjuk, 
hogy aaeptember hónapban tartják a cslkmegyel Munka-
kamara képealtó bizottságai aa uj mester ÓB segéd 
vizsgákat. A vizsgák sorrendje kővetkező: 

1. Méaaárosok saeptember 1—2. 
2. Borbélyok aaeptember 4. 
3. Asatalosok, ácsok szeptember 5—6. 
4. Saabók szeptember 11—12. 
5 Nól saabók eziptember 13. 
6. Cipészek aaeptember 15—16. 
7. Tímárok, aaDcaök szeptember IB. 
8. Kőmttveaek aaeptember 19—20 
9. Baobafeatők  szeptember 20. 

10. Kovácsok: szeptember 21—22 
11. Lakatosok szeptember 23. 
Vlasgára jelentkezni kötelesek a fsntl  napokon 

mindazok, akik Irataikat a Muokamara hivatalánál 
letették, meBter Illetve Begéd vlzagá* akarnak tenni, 
piros vagy kóksBlnü bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

A mester könyv elnyeréséért vizsgázó Iparosok 
8 óra gyakorlati, szó- és Írásbeli vizsgára, a eegéd 
vizsgások 4 óra gyakorlati ÓB szóbeli vinsgára kötelesek. 

Felhívjuk a fiţyelmet  arra, hogy a mesteri vizs-
gáért beflaetett  600 lejes Illetve a segédl vizsgáért 
befizetett  800 lejes illetékek csak három évig érvé-
nyesek. Akik tehát 1936 ban bejelentkeztek vizsgára 
de még mai napig sem jelentek meg a bizottságok 
előtt, hogy a vizsgát letegyék, aaoknak a mostani 
szeptemberi vIzBgák aa utolsó terminust k/pulk. — 
Amennyiben most sem Jelennek meg a bizottságok 
elótt, akkor a befizetett  dijak elvesztek ÓB aaokal meg 
kell ulltanl, ha majd Jövő évre hagyják a vizsgájukat. 

Ettől eltekintve a lelanleg működő vizsgáztató 
bizottságok kinevezése 1939 októberig tart. A szep-
tember hónapra kitűzött vz gákkal befejeződik  a bi-
zottságok munkája. 4ppen eaért érdeke mladen vizs-
gára jelentkezett piros Illetve kékszínű Ig.zilvánnyal 
rendelkező Iparosnak, hogy a mostani szeptember 
hónapban megtartandó vizsgákon megszerezte képe-
sítését. 

A Maakakamara hírlapi uton is minél szélesebb 
körben kívánja tudomásul adni, a mintegy háromszáz 
vizsgára jelentkezeti de vizsgát még mai napig sem 
tett érdekeltnek, hogy az őszi képesltéBl vlssgâkra 
okvetlen Jelenjenek meg. 

A marosvásárhelyi .Ad-boca képesítő bizottság 
befejezte  a munkáját Ea a bzjttBÉg vlasgálta felül 
mindazon iparosok Iratait, amelyekre a csikmegyei 
Munkakamaránál kinevezett bizottságok nem voltak. 
Ilyenek az összes mecanlkus féleségek,  kárpitos, fény-
képész, nyomdaipar, villanyszerelő, fazekaelpar  Btb. 
Felhívjuk a figyelmet  arra, bogy különösen a fémipar 
körébe tartozó mesterségeknél Igen sok esetben feleb-
bezések, iratpótlások esedékesek. Ezeket az értíBltéstől 
ezámltott négy hónap alatt kell megfelebbezal  az llle-
tékeB munkaügyi felügyelőségen  keresztül. 

• * 
Miután az Iparosok képesítését igazoló eljárás 

ezznl a vármegye területén befejeződött  most minden 
Iparosnak, aki Iparát önnillóan folytatni  akarja Ipar-
engedélyt kell váltania. Eilrántl kérvények B Mnnka-
kamarához nyújtandók be. — A kéréshez mellékelni 
kell: 1. Meaterkönyvet. 2. A vármegyei főorvos  által 
kiállított müködáBl engedélyt. 3 A betegsególyaő hiva-
talnál b> fi«etett  200 lejes nyugtát ÓB 2 drb fényképet. 

Felhívjuk az IparoaBág figyelmét,  hogy aa Ipar-
engedélyek kiváltása sürgős kötelesség. 

2 szoba, konyha szeptember hó 1-ére 
a központban kiadó. Cim a kiadóban. 

szereljük fel,  hogy a külső templom B belaő templo-
munk ösaahangban legyén. Eat akarja a célozaa a 
saentmlasaló. Délután átmentünk a leányegyházba, 
Válaazutra, ott a báró Birffy  Albert kápolnája a katholl-
kna latenltlsatelet nyilvános helye. Begyült a klrded 
nyáj. Itt aat említettem meg beveaető beszédemben, 
hogy Isten válaszútra akar moat titeket állítani, hogy 
határozzatok, merre mentek: a Jó vagy a rosez mes 
gyén, megmondom a misszió alatt, hogy hova merre 
értek kl, ml lesa az eredménye, haszna Így la, ugy la. 
Vá'aaiutlsk Isten titeket válaszútra állit. Itt kántor 
nincs, hanem a derék katholikus állatorvos ügybuzgó, 
valláBOB felesége,  dr. Böbm Józsefné  játazlk a harmo-
niomon a énekel. Téli eatéken konyhájában öBazegyöJtl 
a híveket a szépen betanítja aa egybáai énekeket velők. 
Saépen Is énekelnek. Bújjék el aok nagy plébánia ének-
kara e kis csapat lelkes éneke mellett. Meg Is dicsér-
tem őket. Joggal megillette őket, meg is érdemelték. 
Kérésemre a caomaköal éneket éa elénekelték: Msga-
aan állt a Golgota ormán... 

Keddtől keadve egysaerre folyt  a két helyen a 
mlaaaló, naponként 2 2 beaaéd hangzott ol. Alig vé-
geztem az egyik helyen, bol Backérre, hol kocBlra 
ültem a mentem a másik helyre. Mindekét kelyen 
mindennap volt aaeatmlae la. H* a plébános helyen 
mlaéaett, biciklire pattant a Jött a másik helyre. Elég 
kevés a hívek czáma, aa la szegény, sok közülük a 
cigány. De aaért eljövögettek a mindenki, aki csak gyón-
hatott, aaentaégekhea járult. Fekete pénteken Binc 
hldán d. u. 8 órakor ünnepélyesen felállítottuk  a gyö-
nyörű kereaatntt képeket. Jól sikerült utánzat, igazi, 
művészi kerettel, melyet afhom  érzékű, müvéaa-lolkü 
Ferenca Andráa magyarfeneal  plébános tervezett. Aa 
•gyes képakot az adakoaók tartották kealkbon, mielőtt 
a templom falára  feifOggSBatetlék  volna. Egy Mp ára 

580 lejbe került. Szépen sorakozott a gazdagok aján 
dóka a szegény asBzony két fillérje  mellé, csendben 
megfértek  egymás mellett. 

Mivel később kezdődőit a rn ssz ó, vasárnap feje-
ződött be. U<O:BÍ nap még a betegeket elláttok aa 
Egyház saenaégeivel, hogy husvé'ra legyenek meg-
erŐBltve az üdvösség kegyszereivel. Aa agilis és buzgó 
lelkliá ztor nerccuk a kerearutat állíttatta be, hanem 
a kis Válaíaut részére missziós kerarztet ls készíttetett, 
meljr«t a felírást  éa évszámot még szombaton késő 
este Bsjá'kezüleg ftstette  rá. Bonchldán reggel 8 óra-
kor, ValEBsu'oo 11 órakor volt az ünnepélyes befeje-
zés szentmise B közöa sacntáldoeás keretében. Hador 
Jakab plébános a maga réfz  <ról mindent megtett a 
szentmlsBiló érd ikében, de az eredmény nem la ma-
radt el. P p éa blvő büszke lehet egymasra: Isten s 
lelkük ügyét szlvüköa viselik. 

A jó Ég áldja meg a nemea lelkeket, főleg  B3hm 
Jizaef  urat, hogy olyan példáB bnzjóságot tanúsított 
a vallásos, lelki életben, amikor hivatala megengedte, 
mindig megjelent a mlsszlÓB beszédeken éa ájtatos-
Ságokon B szentségekhez Járult. Kocsiját sokszor fel-
ajánlotta, ml el is fogadtuk,  mert Jól fogott.  Három 
aranyos gyermeke VBN: Margit, Btbu és öcsiké, ea 
a kla J5a»l alig őt ÓVÜB, da a szentbeszédeket szépen 
elmondotta otthon. Adja Isten, hogy klB családjában 
sok-sok öröme legyen a jó feleségével,  MOUer Margit-
tal együtt, kinek hangját a Jó szokárát a G and viselés 
tartsa meg, hogy mlot „Kántor nr' tovább szolgálja 
odaadással aa Urat. (Folyt, köv ) 

Feltétlen megbízható szakáosnö keres-
tetik, ki az összes házi teendőket is 
végzi. (Vidékre.) Clm a kiadóhivatalban. i_2 

Tennisz. 
AB 1839 augusztus 19 éB 20 ra kiirt gróf  Bathlen 

Adám Berlegmérkősés részIeteB programmja: 
Augusatus hó 18 án eete 9 órai k«zdettel sorsolás az 

„Európa* vendéglőben. 
Auguaalus hó 19 én reggel 8 órai kezdettel megszakí-

tás nélkül este 71/. óráig folynak  a versenyek. 
Augusztus hó 20 án reggel 7 órától középdöntő és elő-

döntő mérkőzések, mlg a döntőkre dílután 4 óra-
kor kerül Bor. 

Elte 9 órai kezdattel ünnepélyes kupa-átadás. Ez 
alkalommal még 18 müvéBai kivitelű emlékérem 
la kiosztásra kerül. Az esti bucsu összejövetelt 
BZ Európa vendéglőben tartjuk meg. 
Tekintettel arra, bogy Ilyen navyazabáeu éa aa 

egész Stékelyföldre  kiható versenyt városunk még nem 
rendezett, felkérjük  sportpártoló közönségünket a ver-
senyek látogatására és a dljkloaatáson való részvételre. 
Reményünk van arra, hogy a Bitblen kupaversenyek 
a tennisz Eport nagyarányú fej'ődésót  indítják be az 
érdekelt vároBokban és egyúttal hü képet adaak m»|d 
BZ erővlBzonyokrél ÍB. 

Auguiatus 9 én a bucureşti ridló magyar nyMvtl 
lusdásábm lam-rtette a Bi'blen kupáért kiirt versenyt, 
ez a körülmény felbátorít  a reményre, hogy a hatósá-
gok ls megértő támogatásban rószBBltenek. 

A rendezőség. 

Az állampolgárság rendezése. 
Mígamütettük már lapuikban, hogy a Romániai 

Magyar Nipköiínség köabinjáráiára a kormtav egy 
Dndelettörvéoy u'jia igyekszik aa á'lampa'glrsáicl 
ügyek gy'ikaras raadaaésít nngvslóaltan!. A törvóny-
r>ndílet 2939 Bzán bUtt jileat mai a hivatalos Up 
1939 jallui 27 lkl 171 Baátnibta 1 s«on egyínsk, ki . 
valamelyes okból 1924 bm az állampolgáréig! névjegy 
z ikből kimaradtak, 3 bótnpan baül, vagyis 1939 ivi 
október bó 7 lg kérhetik a névjegyzékbe va'ó f-jlváte-
lüket. U^yanciak kérhetik fölvételüket  aaon kiskorú 
gyermekek, árvák, vagy Iam3ret'en Bzülőktől Síirmtert. 
de a clatolt területeken született gyermekek, kik 1924 
február  24 e őtt saülettuk, da sem hivatalból, aem be-
jelentés utján az állampolgársági névjegynékbs be nem 
Írattak. 

A Rimánlal Migyar Népközöaaég helyi tagozná 
ismételten flţyelmeatet  tehát mindenkit, kl a fenti  tör-
vényrendelet alapján az állampolgársági névjegjté^b-
va<ó felvételre  jogosult, hogy aa előirt határidőn bolii I 
sa^reza* be a Bzükaégea iratokat és nyújtsa be azokat 
Bz ilotisl, vagy lllelős^gl helyük, polgármesteri hivata-
lához, hogv ezáltal e folytonos  tortúráktól véglegesen 
megszabaduljanak. 

Az állampolgárság Ilyen uton való megszerz-aé-
h»z a törvény szerlat a következő iratok keilenaV. 

1 BMyojment^a kérvény. 
2 Köiségl bizonyítvány, hogy az illetőnek 1318 

dtcamber elsején az ország területén Illetősége voli. 
3 Szü'etéal blconyltvány u;y a kérvényező, mia; 

családtagial rósrére. 
4 Hiaaasági anyakönyvi kivonat nősembereknél. 
5. Bizonyítvány, hogy a kérvényező idegen állam-

polgárságért nt>m optált. 
6. A rendőrség köablzlosságl osztályának Igazol-

ványt, hogy sem a kérvény zí, Bem c^aládtadjsi nem 
álUmk sz Idegen ellenőrző hivatal ellenőrzése a'su 
éa ldagen útlevelet nem használnak. 

7. A nápBBcdáel hivatal lakhely bizonylata. 
Könnyebbség végett közöljük a románnyelv'd kar 

vény szövegét, milyet a polgármesteri hivatalhoz k«' 
benyújtani: 

D o m n u l e P r i m a r , 
Sabsomn-tul . n&=cat 1» , , . . z | D a . Iau» 

ş' anul, In soinuna jadeţal ou onoare VA rog 
b nevo't a m& Insorle ta listele de aaţ oailltate ee so lutoc-
meso la Prlmftrla  oralului saa a comunal Looo, potrivit d.s. 
pozlţi nllor Deoretalut-Leglle Nr. 2939 pablloat lu Mou Of  Nr. 
171 din 27 lalle 1939. 

In acest aoop anexez nrmfttoarele  aote : 
1. Extrasul de naştere. 
2. Certlüoatal de apartlneiţft  Nr. 
3. Buletinul de domiciliu 
4. Certificatul  de neoptare Nr , o& d^la data de I 

Deoemvrle 1918 nu m ura prevalat de o uaţ oualltate strftlnA. 
5 Certlfioat,  cft  au figurez  In oontrclal străinilor ua 

am benoficat  de paşaport str&tn. 
Deasemenea, rog s& binevoiţi a la9orle lmprenoi ca 

subsemnatul şl pe soţia m^s (numele, pronumele) . 
D&scQtft  (data naşterii) . . . . tn comuna . 
judeţul . , pi-eoam şt pe oopll X. Y. . nftscu'. 
la (loeu< şl data naşterii) . . . anexând alin 
a'ftt  extrasul de oBs&torle, cat şl extrasul de naştere al ooplllor 

Data, 
Ca toata stlmft: 

Aa előirt iratok birtokában mindenki megcsinál 
hatja tehát egyedül a kérést fenti  minta alapján B aat 
aa Iratokkal együtt lehetőleg személyesen vigye el » 
városhátára, abol a kérvényeket az Íratok felülvlzsgÁ 
!ása és a szükséges felvilágosítások  megkérdeaéBe u ' ' 
Iktatjuk, majd a határidő letelte után az öwzeat felktii-
dlk a minisztériumba jóváhagyás végett. 

A Romániai Magyar NépkÖBÖBSég cslkl tagoaata Ismé 
telten felhívja  aa érdekeltek fi;yelmét,  hogy ea aa 
ufo'só  httárldő aa állampolgárság véglegeB randeaéaére 
s aki ezen Idő alatt aem lgyeksalk azt elrendezni, azt 
idegen állampolgárnak fogják  tekinteni éa rendőri ellen-
őrzés alá helyealk, amely egyúttal az állampolgári Jo-
goknak aa Idigen állampolgárokra vonatkoaő korláto-
zásául ls jir. Mindanti vegye tehát komolyan fonto-
'óra a dolgot éa Igyekezzék ügyét a fenti  határidőn 
belül elrondeaol. Felvllágoaltáaokat a Népköaösség helyi 
tagoaatának lrodija ad. (R:formá  ui templom udvarán.) 



83. náa. C B I K I L A P O K s ík eliaL 

(Syţrgyoi 
A sziv.... 

Hát igen a aziv, es a bolondosán éred, 
sajgó éB vergfldfl  ssiv... es a kicsi húsdarab, 
amit a hatalmas termésset játékos kedvében 
dobott aa emberbe, hogy hajtsa, Qise a testet, 
eat a aservea anyagot, hogy végül ia, mint 
valami divatjamúlt ékszertörmelék kerüljön 
viasza az anyaföldbe. 

Hogy miért? 
Hát ki tudna erre (eleletet adni? 
Emberi elme, emberi logika, aligha. 
Caak egy ami bizonyoa, a Halál.... 
Ma egy értékes, tevékeny élet döl ki az 

emberek aorábói, holnap holnapután egyik leg-
rokonszenveaebb irónk, mUvéazllnk életét töri 
ketté B egy-egy elmúlás, érzékeny caapáat mér 
egyetemea irodalmi, vagy közéletünkre. 8 ez a 
kegyetlen nagy Kaazáa, mintha villanyfénynél 
váltogatná a jót, az igazit éa mindég oaak a 
legértékesebbet. 

Mi pedig jelentadk: 
Szivbénulás..., szívszélhűdés..., a aziv fel-

mondta a azolgálatot..., atb. 
Igen, a aziv... 

• • • 

Uzt igy nem lehet kérem — mondja az 
orvos. — Folytonos éjazakázáa, egy kia alkohol 
és sok-sok cigaretta az amugyia tu hajtott szel-
lemi munka mellett, ami együttvéve az ideg-
rendszer beteges hullámzása, amely aztán idö 
előtt öl. 

Na mág az egyoldalú étkezés — állapítja 
meg továbbá az orvoa. — A szivnek, ennek a 
nagy munkát végző, pihenő nélkül dolgozó szerv-
nek ugyanis fokozottabb  táplálékra van szük-
sége kérem... Közben kerülni kell a fizikai, 
valamint a megerőltetett szellemi munkát éB 
izgalmakat... — igy, az orvoa. 

• » 
• 

Ezt igy könnyű mondani. Manapság bőven 
jut, kinek az egyikből, kinek a másikból. Az-
tán meg nem is élhetünk, mint valami szentek... 
— mondjuk mi. — Nem vonhatjuk ki magua-
kat az élet apróbb örömei és szenvedései alól, 
m6g akkor aem, ha ez mind-mind a szívre is 
megy... 

A szivet pedig nem lehet ketté választani 
a testtől, különösen nem az iró éa művészem-
bereknél. Akik az adott belső, vagy külBŐ kö-
rülményeknek megfelelően  mindent a szivén 
keresztül adnak, mondanak. 

Verseket írnak szerelemről, bánattói terhea, 
szenvedésekkel teleBirt életről, a világ sok-Bok 
buja. bánatáról a éreznek aok szép és fájó 
mondani valót, amit magukba zárnak, amit a 
„kenyér" parancsol. 

Életük; az alkotó és zseniális erők eggyé 
halmazása, melynek építő levezetése aemmi 
más, mint a halállal való kaoérkodás, azon a 
vérea gépen, a szivén kereaztül. 

• • 
• 

Drága Zágoni Dezső. Mikor e aorokat írom, 
fátyoloa  szemmel látom azép, férfias  alakod. 
Müvésznyakkendód, mint valami lobogó tempe-
ramentum, gyáazoaan Bimul formás  melledre, 
hirdetve minden szépet éa jót, ami benned élt 
és szenvedést, ami nemcsak a Tied... 

És igy jönnek sorjában Koós Kováca, 
Dzsida Jeni, Solymosán Magda az erdélyi iró 
éB művészvilág, majd közéletünk Bzámos kiváló 
egyéniségei, akik márói-holnapra olyan fiatalon 
dőlnek ki az élők sorából. 

Hogy miért? 
Hát ki tudna erre feleletet  adni? 

Ctiby  Lajoi. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legssebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l e t t e sakő iö l a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 

Székely ballada-est városunkban. 
Oyergyóazentmiklóa, mely már több ízben 

rendezett irodalmi- óa mUvézz estet óa amely 
legutóbb az erdélyi nóta-azerzők egy caoportját 
mutatta be egy hanguiatoa éB kedves eat kere-
tében, — újból egy irodaimi magaalaton álló 
eBtet rendez aa É. M. E. folyó  hó 27—29-ikén 
megtartandó vándorgyüiéae alkalmával éa pedig, 
„Székely ballada est" címmel. 

Ennek az estnek nemcsak az leaz az érde-
kessége, hogy Erdélyben moat elóazör rendező-
dik az olyan est, mely őarégi azékely népbal-
ladákat jelenhet meg a színpadon, hanem az ÍB, 
hogy egyes népballadákat helyi szerző drama-
tizálta, melynek zenekiaéretét szintén helyi 
zeneszerző szerezte. 

Akiknek alkalmuk volt betekinteni abba a 
lázas munkába, mely most GyergyósBentmikló-
Bon a város egész közönségének bevonásával 
folyik,  örömmel újságolják, hogy az E. M. E. 
vándorgyüiéae nemcsak a tudománynak, hanem 
a azékely népballadáknak, a zenének éa a 
művészetnek ia az ünnepe fog  lenni. 

A osiki fürdők  szövetkezetének alapjait 
rakj&k le most Gyergyószentmiklóson 

az EME vándorgyűlése alkalmával 
rendezendő fúrdö-  és borviz kiállításon. 

Lapunkhasábjain többször megemlékeztünk 
már arról, hogy a folyó  hó 27—29 ig Oyergyó-
szentmiklóson az EME vándorgyűlésével kap-
csolatosan a rendezőség a csiki fürdők-  éa 
borvizforráaoknál  ÍB kiállítást fog  rendezni. 

Ez a kiállítás nemcsak azért bir érdekes-
séggel, mivel vármegyénkben ez a legelső ilyen 
természetű kiállitáB, hanem azért ÍB, mivel — 
a rendezőség felfogása  szerint — ez a kiállítás 
egy réBZt alkalmas leaz arra, hogy megvesse 
a csiki fürdők  érdekközösségének alapjait, ha-
nem arra is, hogy az ilyen és hasonló irányú 
kiállítások .vándor kiállításokká" fejlődjenek, 
amelyeknek évenkinti különböző csíki fürdő-
helyeken leendő megtartásával nemosak a 
fürdő  „erkölcsi és anyagi színvonala*, hanem 
az idegenforgalma  is emelkedjék. 

A gondolat külőmben Dr. Csiby Andortól 
ered, ki eddigi fürdő-  és propagandaügyi tapasz-
talatainál fogva  ÍB a legilletékesebb arra, hogy 
a most felvetett  gondolat cselekvő erővé váljék. 

Különben erre a kiállításra Csíkból idáig 
bejelentkezett Kalfás  a „Sőtétpatak'-fürdővel, 
a Hellvig-testvérek pedig a csíkszeredai strand-
fürdőjükkel. 

H Í R E K . 

— Sípos Sándor plébános jubileuma. Sípos 
Sándor volt ssárhegyl, jelenleg tordai róm. kath. plé-
bános — mint vesszük a hírt — a ntpokban tartotta 
meg pappá szentelésének 25 lk évfordulóját,  mely alka-
lommal hívei teljes ünneplésben részesítették. A Szent-
atya : XII. Pius pápB táviratban üdvözölte a jubiláns 
papot, mlg a szentbeszédet Rács Vicce, a Spos Sán-
dor egykori káplánja, a gyergyónjfalvl  plébános mon-
dotta. 

— A Romániai Magyar NépkősAsség városi 
és kerületi tagozatának irodája; a R ig Ferdioacd-ucca 
18 ss. alatt van, ahol minden köz- éa magánérdekű ügy-
ben teljes felvilágosítást  nyújtanak. 

— Tehát öngyilkosság.. IJÓCEOD Jzief  molnár, 
gyergyóremetel lakóst — mind már jelentettük — arról 
értesítette a katonai hatóság, hogy József  nevü fia, 
holtan fekszik  a tecuci á'lomáson. A gyergyól Népkö-
zösség irodája hivatalos érdeklődésére most azt a vá-
laszt kapták a ssülők, hogy fluk  egy hlvataloB nyilván-
tartást elvossltett s a büntetéstől való félelmében  kö-
vette el as öngyilkosságot. 

— Betöréses lopás. Bddlg ismeretlen tettesek 
Dr. Lukács Tamás líceumi tanár tatáiéba betörtek s 
ugyanott egy butorosott szobában lakó s jelenleg ssa-
badságon levő Nagy Gyula licuml tanártól ellopták a 
rádlókéaaletet, őt pár cipőt, közöttük egy korcsolya ci-
pőt korcao'yával együtt s még egyéb ruhaneműt. Állí-
tólag Dr. Lukács Lakásából Is fehér  és ruhaneműt lop-
tak el. A tolvajok a konyhán keresstűl hatoltak be a 
lakásba. Miután a fenntemlltett  dolgokat elvitték a la-
kást beaárták s nyugodtan távostak. Borszik-fürdőn 
tartóskodó Dr. Lukács tanár családi ügyben hasajőve 
ésarevette a lopást, a rendőrség nyomos az ügyben. 
Megjegyezzük, hogy a lakásban a család távollétében 
senki sem volt. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS 
lllllilIIIINIIHIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIHIIUIUIU 

— Egyre fenyegetőbb  a drágaság. Egy előző 
'epaaámuikbau felhívtuk  a vármegyei prefektus  nr 
Agyúimét arra a fenyegető  s a spekulációnak minden 
módját klhssinátó drágaságra. A tlastvlselői kar, amely-
nek fizetése  évek hosssu sora óta nem váltosott s a 
drágaság p->dlg ugy a mindennapi élothes ssükzéges 
élelmi cikkeknél, mint egyéb ruháaatl, kSnyv dolgok-
nál Ijetzlőm felemelkedett.  A nyár vége felé  vagyunk, 
zöldség, gyümölcs cikkekért a bucureşti, galaţi, brallai, 
aradi, atb. helylaégekhes képest 4—5-rös árat flaetűnk. 
A hm maholnap olyan cikk less, amely csak a gasda-
gok asztalán fog  megjelenni. 1 kg. dlBanóhos 40 lel. 
E«t a mindent megdrágító vérazlpó spekulációt a gyer-
gyói piacon egy pár felelőtlen  ember csinálja. Aradról, 
Galatról, Focaanból jönnek Ide, mert Itt áruikat ugy 
értékesítik, ahogy akarják. BaBzélek vellk, miért Ilyen 
drága minden 1 Uram én adnám olcsóbban Is, de miért, 
mikor drágán is eltudom adni. Ezúton la felhívjuk  a 
Prefektus  ur figyelmét,  aki annyi jó Indulattal törődik 
a vármegye minden űgyea-bajos dolgaival, prefektusi 
és katonai tekintélyével hasson oda, hogy a ml váro-
sunkban 1B, legyen egy forum,  amely ellenőrlase est a 
kizsákmányoló spekulációt s egy pár Ilyen egyént a 
törvény sslgorával megbüntessenek. A Jelenlegi polgár-
mester a piacon levő utssakasaoknak modernlsálására 
teljes erővel hoasáfogott.  Nagyon ueretnők, ha egy 
régóta vajúdó kérdést IB a sok kösött ls megoldana. 
Városuuk villanyvilágítás tekintetében nagyon szomo-
rúan áll, A villanyáram drága. — 16 lej kw., más vi-
déki városokba járva érdeklődtem, mindenütt olcsóbb, 
de nem ez a mizéria, banem a villanyáram reggel 4 
óra, 3 órakor megBzűolk B délután 1 órakor van ismét 
villany. As orvoBok aa ő villanyos aparátusalkkal tét-
lenségre vannak kárhoatatva rádióról B délelőtti órák-
ban BBÓ sincs, délu'áa 6—'/«8-lg lamét villany BBŰnet. 
A helybeli líceumban, a leány glmnáalumban vetítést, 
egyéb kísérletet bemutatci nem lehet. Ugy gondolom, 
ezen segíteni kellene 11 

— Beiratkozás a gyergyóssentmiklósl 8f.-
Nioolae állami lioaumba. A ggyergyóssentmiklósl 
állami líceumba a beiratkozások augusatus hó 25-én 
keadóduek. As első osztályba felvételi  vlasga Bsűkséges. 
Kívánatra aa Igazgatóság bárkinek megküldi a pros-
pskluit. 

— Ellenőreik a repülőbélyegek lerovását 
a fürdőhelyi  lukasokon. A Nemaeti Repülőalap 
Igazgatósága figyelmezteti  mindazokat, akik nyaralók-
nak szobát, villát adnak kl, hogy éppen olyan tekintet 
alá eansk, mint a szállodák. Tartoznak tehát .vendég-
reglstert" vezetni, amelynek lapjai repülőbályegekkel 
látandók el, másrészt pedig minden kiflieiésról  ssámlát 
tartoznak adni helyea bélyegziaael. Akol a lakáa penzió-
val adatik kl, ott annak értékéről la számlát kell adni. 
A múltra nézve a Nsmzeti Repülőalap haladékot ad a 
bffiietésre  és az ellenőrzést csak annak letelte ntán, 
auguBBtus 8 tói már gyakorolja. 

— Felvétel a kétéves ref.  női kereskedelmi 
tanfolyamra  A tanfolyamra  a IV.-ik glmn. osztályt 
végzett bármely felekezethez  tartozó, magyar anyanyelvű 
leányok vehetők fol.  A tanfolyam  általános műveltsé-
get nyújt, nyelvekre, kereskedelmi tárgyakra, gyors és 
gépírásra, rajzra, Iparmüvéssetl munkára képezi kl 
taoulóit és lehetővé teBal kenyérkereseti pályán való 
érvényesülésüket ÓB boldogulásukat. Vidéki tanulók 
részérd bennlakás a Szeretetházban I — Érdeklődőknek 
kéBEBégg-1 nyújt felvllágoeitáat  és küld tájékoatatót aa 
igazgatóság. (Braşov, Calea Victoriei No. 7.) 

—Hunkáapénitári kontestáoiónál nem kell 
a tárgyaláson megjelenni. A társadalmi biztosító 
lstézet felebbezéai  bizottsága ugy döntött, hogy a 
munkáspénztári végrehajtás ellen beadott kontestácló 
tárgyalásánál a feleknek  nem kell Jelen lennie és az 
elsőfokú  bizottságnak aa iratoknál fekvő  bizonyítékok 
alapján döntenie kell a konteatáló fél  távollétében Is. 
A határozatot a munkáablztoaltó kösponti felebbesésl 
bizottsága 2403—1938. számú végzésben húzta. 

— A háztartási alkalmaaottak nem tartói-
nak a kótkéal munkások osoportjaba. A pénsflgy-
mlnlssterlum Intézkedésének értelmében ez év május 
hó 1-től életbelépett a cselédok után fizetendő  adóköte-
leaettBég. A mlniBzteriumból most érkezett értesitéa 
Bzerlnt a háztartási alkalmaaottak nem tartoanak a kót-
kéal munkások kategóriájába és ezért a következő 
adóösszeget kell fisetnl:  300 lej fisetéa  után 21 lej, 
350 lej utta 24 lej, 400 lej után 27 lej, 450 le] után 
30 le). 500 lej után 35 lej, 550 lej után 38 lej, 600 lej 
után 41 lej, 650 lej után 44 lej, 700 lej után 48 lej, 
750 lej után 51 lej, 800 lej utan 54 lej, 85u lej után 
58 lej és végHl 900 lej cselédfiietés  dtan 68 lej adót 
kell leróni havonta. 

— A brassói ref.  nyUvánossigi jogú keres-
kedelmi lioaum felső  tBgoaatába felvess  IV.-lk glmn. 
oBstályt végsett bármely felekesethes  tartósé, magyar-
nyelvű tanulókat éa 4 év álatt aaokra a kenyérkereseti 
pályákra képest kl, melyeken kisebbségi tanulók leg-
inkább boldogulhatnak. Kisebbségi tanulóknak ea a 
leginkább megfelelő  lskolatlpujl A következő Iskolai 
évtől kezdve megoyltja alsó tagozatát is, melybe 4-lk 
elemit végsett tanulók Iratkoshatnak be felvételi  vizsga 
nélkül. Vidéki tanulók tanári ellenőrzés és állandó 
felügyulet  alatt álló mod ara iskolaépületben levő benn-
lakásban helyezhetők el mérsékelt díjazás mellett. Tájé-
koatatót szívesen küld és felvilágosítást  nyújt aa iskola 
Igazgatósága (Braşov, Calea Victoriei No. 7.) 
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A . M T T L T S É T : 
Megint elteit egy bét. Súlyos, lsgalmaa hetek, 

örvandeal lehat, b» bej nélkül megússza aa ember. 
As egéss világot msgfekazt  a bizonytalanig. Banki 
U9m tudj4 mit hoa a holnap. Mindenki érsl, hogy a 
lMVdgöbeü nagy do gok lógnak. Távoltelettó.'—Din«lglg 
tfaco-.nak  aa Idegek. Gyilkos idők, készülődések. — 
Es valahogy mégla mind toki tale van bltsalomuul. 
N̂ m ükir sankl komolyan hinni abban, bogy aa lndu 
latok elszabadulnak. A világ hétről-hétre reménykedik 
a ]ó«»nbág fölülkerekedésében.  Boldog ha egy hét 
elmúlható;: a békére való hajlamosság jegyébdn. As 
Izgaimaknak ebben a kergetőzésében nem lehel semmi 
biztos támpootot találni. El mJgis valahogy hinni kell 
abban, hogy a nagy kérdések vér nélkül ls felszámol-
hatók. A mult hét eseményei mintha megcsillantották 
egy-egy halovány reményét ennek a békés lehetőség-
nek In. Egyelőre a nagy katonai erőpróbák zajlottak 
I«t a Pó mentén, a Földközi tengeren, a Német és 
Angol égen. Ei ezek n felkészüitaégnjk  olyan hatal-
mas móraíslt mutatják, amelyek megdöbbentenek éa 
minden országot a mérsékletre Intenek. 

— Franco tábornok Spanyolország teljhatalmú 
úilamfőja  lett. Alfoos  volt spacyoi király visszatérését 
lefújták.  Spanyolországot te jeícu német mintára ren-
dezik be. 

— Ae egyik londoni repőlőgépgyár alkalmait» 
Asbóth O -akár magyar mérnököt, aki fültr-láíta  a helyből 
levegőben emelkedő nptllóglpet: a hellokopt-rt. A 
magyar mérnök találmánya a repülésben uj boreziaot 
jdent. 

— A napokban a külföldi  lapok olyan híreket 
terjesztettek, mintha Bulgáriába D'gysaámu német és 
olatz k-itona éa tzikmunkáa érkéz-tí vo'na. Mifit  ille-
tékes bolgár körök cífo'ják  ezeket a hireket. 

— A német Eagyvezérkar főnöke  augusztus 10-ío 
este nagy btsrádet mondott egyik hadiipar lumpen. 
L âzögeete, hoiy a Vfzár  egyetlen német életét som 
teEzi kockára. H\ azonban erre kertit a sor, akkor tudja 
mag minden német, hogy a nemzet érdekében más 
utat találni ceci lehetett. 

— Az «.cgol—jspáu tárgyalások megszakudáBá-
val ál kapcsol>tban az a téüy I?, bogy Tienclímnél n 
japánok ujbói lényeg-isen megszigorították n vaszteg-
zárat. Egymá«t érik a nagyméretű, forradalmi  hangu-
lata &ngol-tllea«8 tüntetések. Legutóbb t'ibb mlu'. 
százezer ember átkozta Angliát. A jspái haióságok 
BujaáUozaak éa arra hivatkoznak, hogy az alktsere-
dett tömeggel szemben tehetetlenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A somlyói Nagy boldogasszony-buosu 

aaguss tHB 16-én. A csiksomiyM Si*nt Fereccrend 
vt utóbbi esendőkben lgy>.-k»zGtt tejes fényében  fel-
eleveníteni a r-gebb o'y c.-£y Fteretetoak örvendő 
nagyboidojasBiODyi bucBut. — AUVUEZIUS hl 15 on 
kedden ezévb -n is megtartják a Nagyboldogsaszony-
bucţu'., am l̂y a régi viiágbsn a férfiik  tuceuja volt. 
A fcucau  hétfőn  est9 '/«7 órakor ünnepély »a vecs?rnyé-
val kezdődik. Mmap, augujatua 15-én kedden reggel 
6 óráiúl kosdődőieg gyóutasáeok lesznek egéaa dél-
előtt, 8 órakor ÓB '/,11 órakor szootbeszéd^k és szent-
misék. Délután 6 órakor körmenet, szentbeszéd ÓB 
bofejező  ájtalosaég, 

— Saas Antal lesz as udvarhelyi plébános 
Au:;us*ius 8 és 9-án tarioita az nrdályl egyhásmegyo 
iiutgatói ági ülését. A gyűlésen Marion Aron pÜBpc-k 
t.-.lyett, aki egyéb eífoglaltBága  miatt nem Jelenhetett 
meg, Dr. Gyárfás  Etmér ví.ági elnök elnökölt. Aa 
igazgatótanács több nagyfontosságú  tî y között fog!fi 
I020U a Saodor Imre p'itpöW hnlynökké való iineve-
íésiive! m-igílrsredetí saaJrelyudvsrhelyl p eb^nosl tieit-
BAÍ b -töltésinek kérdésévé. Ae Igazgatótarác u;y 
h4táro:—t;, fcogy  Stedor Inr- he'yt Siss AvitM csik-
lagycoidogasszonyl plíbánog&al töiti be. — CsUvér-
megye egesa katol^u?sága f'j'a.'ja  Siss Aulai eitávo-
riaâ;. A kinevezéssel kepcso'atocan azonban örvend 
bjaV-c a kitüntetésnek, amely SJBB Anta't érte. Ktne 
v.-zisável a komoly lelkeB munkát becsülte meg az 
igazgatótanács. Azi a munkát, amelyet Saas Aotalnál 
t j^eíe^.-bben, ideáltüqbban még p :p cera végzett el. 
Hivatásit százszázalékosan httölió muokás, akirn-k 
tevekrnj séfre  nyomán áldís fiksdt.  Ugy lá'Bils Márton 
Aron pübpöfc  ismeri an értékeket és megfelelő  helyre 
álliija, SÍBS Antal moBtanl klnevfzíse  olyen fráuak  a 
köveiH'Eéaét jolft'l,  amelyben a szorgalmas, hivatás-
nak élő muiúát ellmerlk és BLOZ mért muok>i>őrrel 
JUTÍLMIZÍFCK. 

— Megkezdődik a gáaálarook befizetésé-
nek ellenőrzése A marotív-BérhM-.i munkaügyi fel-
iigyelííég, m l̂ycek batáekörebe CÍlm. gyf-  í̂  t«rio-
tik, B lég- éa t4og.-riszetüg?i mbidcterlum 690/1939 
Baámu rendeletére való hlvatkosássril közhírré f  szl, 
hogy a havi 500 lejt, vsgy fánál  kavesebbot kereső 
Inasok részére a gázálarc bepzerzfau  nem kötelező. 
Egyben közli, begy a hivatalos l»p 24/1939 »(ám\b^n 
megjoleot rendsUozés a gázálsrcok eitenóraési'ről aug. 
1-án vlsszavoohatatlaiu' ervfnybi  llprtt B aa érdekel-
tek figyelmét  ezúttal ia felhívjuk,  hogy ezlrányu köte-
lezettségeiknek tegyenek eleget. 

— Agyonütötte a lezuhanó ssikla. Ẑ rkula 
Mártonná rákosl asszony 8 éves Mirton nevü fiival  e 
vacsárcsl kőbányába ebédet vittek sz ott do'gozó 
Zukulának. Menetközben egy szikla ráomlott as asa-
aaoayra és gyermekire. A gyermek azonnal meghalt. 

— Jégverés. A mu't héten CdkszcctgySrgy és 
Iiáukfalva  kózaégek felett  óriási vihar vonult el nagy 
jégesővel. A még le nem aratott terméBt csaknem 
egéssében elverte a Jég. 

— Tánomulataág A cslkkarcfahl  olvaaókör 
folyó  évi Huguig.us hó 15-éo, Nigybo!dog»B->zray n^p 
ján eate 8 ór.i kezdattnl esijAt heiylsígeíbcn h-.tós î;;-
lag engedélyezett tónc3Rt4lvt rend ameiyre HZ lg n 
tlsutelt Lözön í̂get esuttal it miihHja. 

— Közgyűlés A cjlkszmdil Dil- ós Z no-
egyesU'et folyó  bó 14 hMfS«,  hstározatlíép el^taíg 
usat̂ n folvó  h > 29 én eate 8 órától k-zdőd4.»g a cilk-
ízer?dal közblrtokosaág saékbázAban újjászervező köz-
gyűlést tart, melyra aa alapító, pártoló, r-ndna és mű-
ködő tagokat ezen RZ uton is meghívja az elnökség. 

— Felekezeti tenitók tanfolyama,  A köz-
oktatásügyi mibi'zterlum ebben BB évben ia Sillstyén 
rendezi óvokóla ismétlődő tanfolyamát  a magyar nyalvti 
falskesstl  Iskolákban működő tanítók számára. Ai idol 
tanfolyamok  most kezdődtek meg. C ilemegye tan-
folyam'a  reodelt felekeseti  iskolai tanítóit a Cdiksao-
redtl tanfelügyelő  jég táviratban szólította ful,  hogy 
utazzanak azonnal Sallstyére és jelentkezzenek a tan-
folyam  Igasgalóságáeál. Aa évekóta ta&folyamra  járó, 
Igen súlyos anyagi körülmények között HIŐ fdlokezati 
tanítóság reméli hogy ebben az esetben megfelelő 
állami támogatásban részeBÜlD9k. 

— Halolozeaok. Szász litván kőművesmester 
62 éves toribsu r-u^u-zui hó 6 éa váratlacu! elhull 
C-dkBzenUmr.in. 8-én temitták nagy riazvăt m<aii v.i. 

— Kelemen Ji'.oi tlrio<r.=i élüténuk 66 lk evébso 
aujusztus 7-4n hirtelen elhslt Csikc^omortanbau Aug. 
9-án volt a temetés* a közsig aIt*láaoa részvátaleviíi 

— II. Ktsaay Líjos kcr Vcdö 66 eves toriban 
foly-j  hó 10 en <• h >lt Cj!kmid;f»l?án.  Tematé^a folyó 
hé 12-én d. e. 9 órakor meot végbe a közcuBég últu-
láuo3 részvéte mellett. 

— Felvétel a kéidiváaárhalyi róm. kath 
téli gacdaaági iakolaba. A lóm. kath. pd^pöks:jg S 
gazd t̂ársad tloTi ób.jti*áaak ei'get tévő, K :rdivásár-
helyen téli g<!rdaeégl Istolát Irtcsitett, m-iín^li tdd gi 
működése már Ib búonyiték arra, hojy kl'.ünóun eieget 
teBZ fcivetásánaV.  Az Iskoii *dőiaitam« 2 év, mé̂  p d ii 
ugy, hoíy a tanév kezdődit oi ó'jft  15 éu éa vMgtódlií 
áprlüs hó 15 én. A g3!d*B^> UkjKba be'ratkczbatnak 
mlodarok a 15—30 e? közöt:i maţfy  tr snjucyalíü ka-
resztéoy Ifjak,  akikaek vagy üEÜmikâ k legalsók 2 hold 
földjük  van. A boiratáBhoa BzíikáégHHek a Lövatkező 
okmányok: 1. SzEleî sl anyatícyvi tivona*, 2 krr-'BB-
t.iléei blíonyltvíny, 3 áMainp̂ lgársáKi bizooyit.'ány 
(másolat la j/) 4 vagyoni bli ínyitvény, 5 rrsfilc  I 
blzonyltvásy aa » 6 j<irósá;'.ói. As iskolai díj az lfc39— 
1940. tRuávre 3250 l^j. ebbep b nne vac tsfldij,  ko^zi, 
Ukáa, f é e  világítás, — Konyvekrő', irÓBzerckrő., 
ágyusmü.'ől a iapu'ó gondo.--k(d Akik D :m b̂ Dniakók, 
aaok egéss ó\n fiiszera'ési  fco:zM«rniâs  cimcc 600 lejt 
fi^etnsk.  B?nnNkók c «V 15 és 20 -^ köv.üt'lek iehet-
ock. A teli gazdíeág1 î ko .ba na 1939—40 tsnnr.' 
beiratkozol lehet ieemüi-vi-m ragy ir.Hiap. a fz  ;.gi 
g-)̂  obmán̂ oli c^-tolsrával folvó  évi oa'óh r Ló 15 'g 
Aî e őjd-iio1'. os óbfr  hi 15 -rs r-ifgei  8 órakor foj-
nak megk zlődal. Bővebb táj:koü'atási bd az i»koU 
igazg^tósAga. 

— I«mét a dinfalvi  G>11 Lajoa nyerte a 
maratoni bejnokazgot. Rroácla m r̂t,toa- futébfei-
notíi egérben 1« Qi'l Lsjo> lútt, n B-aeaóban iţlf  esiíl 
székely. Evak óti Gtll tarji u m ritonl bajiioltUHKOt, 
amelyet a mulli vasárnap mo/rUrtott voMsnyou 1« 2 óra, 
54 psre és 26 irp. raVordldővel nyert meg. 

— Öngyükoaságl kísérletek. Codlea Mirls 
sabolbl illetőségű tzi's.a'A Isáey, eki tnkrKS1! gszdii 
vai Tuiniîdfiirdân  n.a-'^t, a mólt héten megmérgezte 
magát. B-feáüliották  i srp îFzeTiifyörgyi  tórhsgba. — 
B ísza Bázi g y e w s ecimMótl c;el<!d eány sílnt^n 
a-jróízódst ívoH Mlrdk t̂ öngyiitosf  ájl lidtretnek a* 
oka reményi: len ^er^lím. 

— Villámsujtásik. Köl.'ő Imre és M^zti R'z» 
ditrói latosokat » ntg.; v;bar am^tőa tslAlt.-.. A vldém 
kez-jui vásott, K5HŐ Icrit hsiálra aoj»o.t» a villám, 
mig M. z-i Riz . U hu:yoş étríal sebaket szr-nved t̂t. 

— Gergely Aadtia cbî sz redal lakos csl>rét a 
villára fjlgvujto'.ta.  A ĉ ür a betakirltott termézsel 
együtt földig  égett. 

— Gyertyával visegálta a benzin-hordot. 
E.<y amerikai Ptffór  flrfelirais  i<ry hargyik: . 11 n«ug-
'zk Joboi Bul, aVI eyertvávzl «lísgál'a meg, hogy 
v0n-9 betűin fz  sruíőtarjáivb&p, És volt benzin.* — 
Û y látsz k erről vett» a mintát Smolka Jinos tekin-
télyes fcz'írh°gyi  ktmk»dó le, «ki a uspoíban Fíintén 
gyergyáí vett a kfz'-»,e  i s xrzal keidte eifBgé'gBtnl 
n benzinra hordóját E tidfrült,  hogv » Smo'k» !e-
rasi'dő hordíjibsa la benz'n. Bzerenc--;j»re pfm 
olysn sok. m'u; az em=-rikai seffór  tor'álvátsn. I y 
Sto'k-I c up;tn FU arcia erítvídrtt ru'\cpath ttrms-
8Z tü fí-'s',  ame'lycl Lóthízba Má |:*o ik. 

— Gatd.it oiereit a gyimosbükkl >xelrid 
és Sohwoltser ftlióBn  íx Irád ée Sc-hw i-^r gyl-
.neat-iliki fakitermelő  éa írtét^i-ő cég frét  h^retee 
fdréezét  a csíkszeredai L'mp Tt cégnek elsdta. É''pbü-
lóselnfc  f-eerint  sz uj lu'ttjdono? rz őia foivamAn  fogj? 
Özembe helyezni a fűrészt, 

— íteletek. G*rédIGyér?ás se^prlzl la^oi Dobál 
József  kasszáját megfúrta  és abból 2 ,z r ielt ellopot». 
11 h6nspra Ítélték. 

Sera Aoghe'u â a halybeM fogház  egyik alkal-
m-z)ttj» lopta aa éléskamrát. Egv évre lUlték, de rz 
Ítélet végrahaj'áiát felfílggesatették. 

— Meghalt a tusnidfürdői  ezerenosétlen-
ssg aldosata, J ilentottük, hogy Roseofeld  Mendel 
azástrégenl baromfi<ereaked6t  a tusnádfürdől  állomáson 
mikösbon ezárayasokat tartalmazó ládáit rendezte, el-
ütötte a vonat. A cslksaeredal köskórhizba Bzá'llto tik, 
de nem lehetett rajta segíteni és as elmúlt nap kl-
saenvedett. 

— Dr. FEJÉR  ÉIÍXNUEL  FOGORVOS  Csík-
tieredábttn  fogi*z»ti  rendelőjét  áthelyezte  Strada 
Ştefan  oelMare  21. txám alá, a törvényeteken 
alul,  Sz.  Cseh látván házéb*. 2-4 

A józseffalvi  tüzkárosultak 
A j-Jíaeffilvi  tilzkároauUak rsaz -rj a mult 

hót folyamán  a kövdtky-iő adományos éraez-
tok b© * 

R gl gyűjtés . 21.520.— 
Bsrdócz Márton . . . 200 — 
Öív. Dijbukit Jikabná 60 — 
Karda Dazaő . 100 — 

ösdscBun: 21 87Ó.— 
Fodor Pal mérnök ur 500 lejea adománya tave-

dásbői kimaradt voit a oóveorból a fantl  összegben 
aaoaban benne volt. 

OCOLUL SILVIC CIUCUL DE SUS. 
P u b l i c a ţ i u n e . 

Sc aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua 
de 22 August 1939, la ora 12 a. m., se va ţine lici-
taţie publică cu oferte  inchise în localul Ocolului sil-
vic Ciucul de sus în Mercurea-Ciuc vânzarea a 48U2U 
metri liniari manele material lemnos provenit din 6860 
arbori esenţă molid, ce urmează a se exploata din 
pădurea »Brates«, proprietatea Composesoratului lneu. 

Preţul de estimaţie este de lei 0.60 la m. 1. 
Dispoziţiunile cuprinse sub art. 88—110 din Legea 

Contabilităţii Publice, Regulamentului Oficiului  Centrai 
de Licitaţii şi condiţiunile generale de vânzarea pădu-
rilor Statului, publicată in Monit. Oficial  No. lOö, 1912, 
sunt aplicabile acestei licitaţii. 

Persoanele care vor lua parte în licitaţie, vor 
depune pe lângă sumele la care s-a adjudecat licitaţia 
şi o garanţie provizorie de 5 lei la sută din valoarea 
de adjudecare, care sumă se va depune la cascria 
Composesoratului lneu. 

După adjudecarea definitivă,  garanţia se va întregi 
la 10% suma oferită. 

Licitaţie se va ţine in conformitate  cu L. C. D. 
şi cu caetul dc sarcini, care poate fi  văzut in fiecarc 
zi in orele oficiale  la ocolul silvic «Ciucul de sus* si 
in reşedinţa proprietarului pădurei în cauză. 

In lipsa de concurenţi, a doua licitaţie sc va ţine 
la data de 31 August 31 August 1939, în acelaşi con-
diţiuni, ca prima. 

Şeful  Ocolului 
Iujiger şef  silvic 
Terenţlu Cucer. 

E l a d ó 
kifügÁatítlan  áilapo.ban levő 2 ágyas hálószoba, 
cimbalom, "da a'nlor ^jrni.un, stobi gőzfürdő 
azekrany reunia betegek ráazáre, stb. tárgyad. 

Megíökiathe.ő : délután 1 —4 ig ód eata 
7—8 orá'g a Str. Ioaif  (Zsidó templom uoca) 
2. azám alatt. 

MODELL KALAPOK S 
tik naposként u j formák  elesó % 
árban . , » 3 . « 3 r t « ] c l » . t 2 x m t 4 a E ^ 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L g 
Ugyaaott kéaaúlaok mladen-

XN nemtt női kalapok eiaőrendtt 
« I ziysg fceun&adisável.  KnlnpeSt K 
w Italakitáaa a legrövidebb ídó aiat>. Q 

Mercurea-Oluo, I. O. Bratlaau ( ^ l a u t G 
Q aium)-uooa IU. sa., a SArháj kőaolébes. Q 
m x w i a ^ x x m i O i a ^ ^ 

Megbízható zongorahangoló érkezik, rövid időr e. 
B'őjegy' zci a Vákár üzletben. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatoriuml módsaor 
snerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O l u c . 
Str. I. O. Dnoa (Olmaáatam-uooa) ISO. 

„OSIKI LAF.OK" 
Politikai, köagaadaaégl 4a aaépirodalmi lap 

Előfizotéal  i r : 
Példányonkénti Aia 3 Lel. Magjalealk mlsdeo Taairoap 
figaai  s ím Let iSu - félévi*  , 80. -
Negyedévre . 40 - KOliBldra egy érte,  864 -

Msgyiroiaiigra 12 Pengi. 
Hírdetéal dtjik « lagoloaibbu aaimlttataak. 

iíétlrakok nam «ditoik vtaaia. 
NyUltéil kSalaaiéayak dt> ooioaklmk Lal 

Kiadóhivatal» •ereurea-Olue. Strada L 0. Bratlanu M. 




