
LII. 6*1 Meroarea-Giuo (Csikaaereda), 1940 március 31 18 u t a . 

Proprietar»: 
Vftd.  lui LUDOVIC VAKÁR 

tnreg. I* Trlbnnalnl Ciae, sub 
Nr. 11940— 193a Do». No. 27 CSÍKI lapok Redactor rusponsabll: 

VICTOR RÉSZEGH 
Inginer- Agronom 

( Z I C I U C U L U I ) 

A mérések fontossága. 
A pontos mér.sak gFzdaaágl életünkben nilaü-

löahetetlenek. fist  mindenki tudj®, mégis még mindig 
vannak e téren is bajok, bár tagadhatatlan a haladás 
la. G tsdáUk nagy rásso nem ismeri eléggé a merleget 
(decimái), aaért a mérleget akár hogy Is néal, ugy 
megkárooli balja a mérd, ahogy éppen neki jél ealk. 
Sokaaor nem is rosaa akaratból, taián a mérleg téves 
állásából aaármaanak blbák, elég aa boaiá, hogy a 
mérések miatt sok panaaa hallható egyes helyeken. 

Ugy és njyanazon fajtáin  mérlegek sem mérnek 
mindig teljesen egyformán,  hát emikor hídmérlegei 
hasanáluak aa állat mérleg helyett, ami legtöbb köz 
aégben aiokásos. Bét ugy halfotitm,  bogy ami egyéb-
ként tzépsu fejlédé  Mercurea-C.nc (Cslkaaeredf)  varo-
sunkban aiacs külőo állat msrleg. Ha van, értesülésem 
téves, ba nincs a város veaetősége asereaaen be külön 
állat mérleget 1«, mert pl. sertéseket hídmérlegen tel-
jea pontoaaággal alig lehet mérni, 2—3 kgr.-oa eitére-
aek gyakoriak, aminek oka nem a merőben, hanem a 
mérleg aaerkesetében keresendők, a hídmérlegük n»g> 
sulyok, i zebrák méréséra vannak késsltve, caak ter-
mésaetes, hogy kis euy kttlöntöaetek elő forduinak, 
de ha egy sertéanél caak 8 klgr. különbözet van, ea 
ma 100 lej kárt jelent vagy az egyiknek, vagy a má-
Blknak. 

Bár a mérlegek baaanálata örvendetesen terjed, 
mégia meglepően kevés gasdáinkoál a ilaedts mérleg, 
holott c-gy Ilyen tlatdea mérleg, amelylktn egyszerre 
2 - 3 méz iát mérhstnek, minden gazdaBágban nélkülöz-
hetetlen. B nélkül a gaada, bogy ellenőrizheti aa*, 
hogy mit ad kl, mii vesz b». Tapasztalatból mocdom, 
hogy egy 6—10 ho ddai ratdilkező gszdat tgy két év 
alatt annyi kéroEOdiatól megmenti, amennyibe egy ily 
mérleg nem ls kerül. Arnk 3—4 eaer lej s elég egy 
ember életére. 

Az állatok takarmiiyoaáaa körül Íz au'yos hltá 
kat követnek el a gazdák az tal, hogy aa adagokat 
legtöbbször mnetlenül adják állataiknak. JJI iam»rem 
az itt haaanánl aaokott guoyos magjagyaésaket: .No 
még ez kellene, hogy mladig méregessünk, nincs arra 
a gazdinak idaja, méréa nélkül la Jél tudjuk; sch. 
aem mórtam, még ia mindig aaép állatokat tartottam, 
caak legyen mit adni, tudjuk manuyt kell, jobban, mint 
aki méregettetl, atb. 

Aa Ilyenek felett  csak sajoálkoshsiuak, mtrt a 
szabálytalan takarmányoaáa e;ylk fontos  ots, bogy 
gBzdaaágalnk ljj"BBtően keveset jövedelmeznek. Bei>-
bálysaarü takarmányozás pedig aa tddgok mérése nél-
kül el sem képzelhető. 11 a már elméletileg la, gyakor-
latilag IB gramnyl pontossággal meg van állapítva, 
hogy egy blaonyoa állatnak naponkint hány biíé takar 
mány kell. 

Bár mekkora gyakorlatunk legyen, aa adag nagy-
sága nem pontos mérés nélkül. Kt állíthatja, hogy egy 
mésaáro!nak vagy kereskedőnek nincs gyakorlata a 
mérésben, mégis még ha patkóazeget váaároiuok is, a 
kereskedő aat Igen halyeaen megméri a Ciak tz u»án 
határoaa meg aa árát. A gazdának állataival Baemben 
kereskedelmi viszonya van. A gaada adja a takar-
mány', de tat az állatnak vlseaa kell flaeBae,  de hogy 
igaaodjoo el az a gazda, aki pintozan nem tudja, na-
ponkint mekkora mannylsiget ad állatjának. A gazdá-
nak aa ntolaó szalma saal ls póuaébe kerül, ülő, hogy 
mindenével takarékosan bánjon. Ha a kelletenél többéi 
ad, magát caalja meg, ba kevesebbet aa állatját. 

A méregetéz nem vesz Jé formán  semmi több 
időt igénybe, ha egyszer a hozná való előkészület meg 
van. A saéna faléket  5 kilós, 10 kilós porclókba szo-
kás kötni vagy ef  y oly kosarat kzarezoek be, amelyi 
ket megtöltve 10 klgr ot nyom. Korpa, aaemes éa dara 
félék  ráasére igen könnyű oiy edényeket vagy fakupá-
kat bessereanl, amelyekbe a nevezett takarmányokból 
fél  vagy egéss kiló megy bele. Ezt csak egyszer kell 
pontosan megállapítanunk. 

Aa erdők lopáaábél, piazkos korcsmai életből, a 
közbirtokossági vagyonok hűtlen keaoléaéből könnyű 
vagyont aaereznl, ez igazán nem dicsőség, de teaaék 
csak a tlsata gaadálkodásból fokozódó  jövedslemre azért 
tenni, azonnal msgérezzük a méregetéz aaükaégét. 

Sióké  Mihály 

szükségletei biztosítása céljából eszközöltetik úgymint: 
takarmány, tüzelőanyag, bármely más dolog, természetbenid 
munkaszolgálat és elszállásolás, úgyszintén a háború súj-
totta lakosságnak az óvóhelyekre való jó elhelyezésére 
szolgál. 

4. S- A lakosságtól, a tőrvényhatósági városoktól, a 
székhelyi és nem székhelyi városoktól és talusi községek-
től igénybe veendő élelmiszer, takarmány és fűtőanyag 
rekvirálások nem haladhatják meg az illető területen talál-
ható beszerzési forrásokat,  hanem meg kell bagyni a lakosok 
számá.a szükséges takarmányt a küvetkezfl  betakarodásig. 

H. !j. Mozgósítás esetén, az ország határai, vagy a 
belső biztonság megvédése érdekíbeu tett összpontositá* 
alkalmával eszközölt beszállásolása a hadseregnek, a kila-
koltatott hatóságoknak, valamint a menekült lakosságunk 
mjndenl'éle házbér ellenérték uélkül történik, bármily idő-
tartamra. 

Minden más esetben a beszállásolás, II" napon tul, a 
jelen törvényben megállapított házbér lizetésu mellett esz-
közöltetik. 

!l. S. A direkt katonai hatóságoknak átadott tárgyak 
rekvirálása csak rekvirálási elismervény bon; elleniben, 
mig a községi vagy rendőrhatónágoknak átadott rekvirált 
tárgyakról egy ideiglenes, hivatalos számmal és pecséttel 
ellátót igazolvány adaudó ki. 

10. A rekvirálás joga csak a katonai hatóságokat 
és azokat a közhatóságokat illeti meg, amelyek a Minisz-
ter Tauácsi rekvirálási határozstbeu lelvaunak tüntetve. 

15. ţi. Ha a haza általános érdeke ugy kívánja, a 
jelen törvényben előirt esetekbeu bánn;ly vagyon elrekvirál-
ható, iigyszintén bármely közmunkaszolgálat eszközöltethe-
tik a hadsereg és más hatóságok részére. 

Evégből a hadsereg és más állami hivatalok javára 
bármely knzmunkaBzolg&lat eszközölteti,. lik minden 7U évet 
meg nem haladó tél ti vagy nő lelbivásával és közbejötté-
vel, legyen az egyszerli munkáé vagy iparos, hivutuluok 
vagy azakképzett, állami vagy bármily köz- vagy magán-
vállalati nyugdíjas. 

48. §. Hadgyakorlatok, öuszpontositások és menet-
gyakorlatok alkalmával. Miniszter Tauácsi határozat alap 
ján elrekvirálhatók állatok, igás szekerek, hámok, stü. kerék 
párok, gépjármüvek, motorkerékpárok éa uiindeutéle anyagok. 

44, sj. Mindezen rekvirálás, mint bérbeadás értendő, 
mert a rekvirált tárgyak tulajdonosai ezek megrongálása, 
avagy megsemmisülése esetén kártérítésben részesülnek az 
ivenként érvényben lévő árszabály alapján. 

5H. Şţ. Bárki, aki a hirdetett vagy más módon tudo-
másra hozott időben nem jelenti ke az illetékes bizottsá-
gok vagy hatóságoknak rekvirálandó javait 1 - 4 hónapi 
börtön ia a rekvirálandó tárgy taríl'ális értékének 15";o — 
25°/o-át kitevő pénzbüntetésben részesül. Abban sz esetben 
pedig, ha a rekvirálandó tárgy nincs feltüntetve  az ivi ár-
szabályban, ugy a lenti százalék a tárgy vételára szerint 
alkalmaztatik. 

59. Mindazok a tulajdonosok, akik noha írásban, 
vagy más hirdetési módon, mint dobverés, kürtszó, rádió 
vagy más uton értesítve lettek, az összeirási lajstromban 
szereplő rekvirálandó javakat nem hozzák illetve nem kül-
dik el A felülvizsgáló  és osztályozó bizottsághoz, 2— ti hó-
napi börtön is a rekvirálandó tárgy tarilális értékének 
25 — 8u7|át kitevő pénzbüntetésben részesülnek. 

Abban az esetben pedig, ha a rekvirálandó tárgy 
nincs feltüntetve  az évi árszabályban, ugy a fennti  Bzáza-
lék a tárgy vételára BZerint alkalmaztatik. 

ehjtősóga nlocett rz rurópa! hAboru g)0rs befejezésé-
ü l , — Egyszóval mird-tn jel trra mutat, bogy rövi-
desen a «ataati kezdeményezések stádiumává jut a hét 
hónapja tartó éi!ó h*l>oru. A tavasa mlndegvre jobban 
bontja a naţy leszámolás véres megindulásának idő-
pontját. A dip'onéclai nrőfcszltések  mlndsn jel saerlnt 
befejeződtek  éa mu-]tAjuvu egyelőre n hadseregek 
fogják  átvenni. Hjl en mikor kezdődik a vérontás, azt 
aem lehet panto-^n látni. A Maglnot, a Steglrld 
vona.e'í p»nci'tcslei mofduniV-e  meg, vagy valamerre 
m4ar>:ié tevődik át a katonai mérkőzés véres sainjáteka, 
ki tud'it ma megmondani. 

Ami minket ériat ebben a vÓBzeseu közeledő 
cataíz;róf4b",n,  az a dlp ovációknak azon vonal veae-
légp, ho'y Dálkeletet miedenképpan ínég kell menteni 
•» b iv-.Au&k. Ez B szándék mind itt márkóső feinek  nagy 
rduke éa igy remény van elkerülni a boraalmaa for-

gatag elsodró tragédiáját, 
A háború tehát minden pillanatban teljea erővel 

lángrA lobDáubat. J ilentag az augoi hadltengereafiet 
vogzet' ui ásaaki vizeken aagy jelentőségű moadula-
;oiat, hogy ma<ţakadii>0iz > a N<;moluneagoak törcanó 
svud vsíBdzá'a máayoz.-it. Nsuioiországban aagy felhá-
ooroüini váitott ki s ::zii7et<i6ge?ek ezac iutéakedéze, 
amoiy Mtaiabha ko.uo y kutetke.zfnsnyBk  okozója lehet. 

Aug.ia «ttDiCj'ţozas vígéit tiZurecdéiie a buda-
pesti V-ilaiüiat a baikaai ái:̂ mokbun le.'u összes kövelelt. 

Rekvirálási reudelet-tör vény. 
A Monitorul O&cial 48/194U. számában megjelent rendelet-

törvény fontosabb  és a közönaiget érdeklő rendelkezései: 
1. §. Katonai behívások, gyakorlatok, kiképzésre tör 

tinó utazások, részletes vagy általános mozgósítás, valamint 
mindazon esetekben, midőn a hadsereg előkészítése, az álta-
lános nemzetvédelem, a közrend is az állam biztonságának 
érdekei azt megkívánják, mindennemű is bármilyen formá-
ban történő rekvirálást el lehet rendelni. 

A rekvirálás a hadsereg, a hozzátartozó oivilek, hadi-
foglyok,  állani hivatalaokok, leégettek ée menekültek élet-

Mult hét. 
A háború hetedik hónspjában megtörtént a frtneia 

kormányválság. A Dalftdier  kormányát, Paul R<ynaud 
miniszterelnök kormánya váiiotia fel.  Az uj fratcl» 
minisztereinek mu't kedd» aagy rádió beszfd  klnórjté 
ben mutatkozott be a fraaeia  népnek. A bcazéd mtaden 
Időknek legnagyobb háborúját jelenti be és aa uj franc'.a 
kormány egész tevékenyaégét enntk a nagy bábom-
nak íyőzedslmes megharcoláflára  áillija b.\ A miülazur-
einök sötét képet feBtett  ennek a háborúnak méretei-
ről. Mig az 1914 es háborúban egym'll árd ágyugoiyót 
lőttek el, addig ebhea a háborúban kok milliárd számra 
fognak  fogyni  a grálátok ea óriási mennylBégü ágyúra, 
repülőre, tankra és hadibajóra IBBB ?z'ckség a végső 
győzelemig. Da meg fogjuk  nyerni eat a háborút 
— mondotta az nj francia  miniszterelnök — ha a világ 
két legnagyobb birodalmán tk minden erőforrását  töké-
letesen felhasználjuk.  Aa uj frauda  kormány tehát a 
legteljesebb mértékben háborús, amely mieden téren 
a legvéresebb hábornra kéaalti fel  a francia  népot. 

Amikor a francia  kormány átszervezése befejező-
dött majdnem ezzel egyidejűleg Welles amerikai á lam 
titkár 1b március hó 28 án viasza érkezett bb Egyvattlt 
Államokba. Európai küldetéséről a jelentését már a 
bajén elkésailette éa megArkeaéae u'.áu aaonnal átadta 
ROOBI wilt elnöknek AB amerikai a^jtó hang,al Baerlnt 
Riosiwiit a n'pokbankPaloménytadkl Willea európai 
ujáról és ngy tndják, hogy ea a köa'.emény kihmg-
lalyoua majd sat a mogállapitáat, hogy aemml komoly 

leietttópfMajlátli  Gusztáv Károly 
— volt emelyl plspököL 

U jittib püspök úrit, 1940 Oiárciu; hó 26-an a 
budtp:&i; koronázó fó̂ emp  orabj- (.-.ujiíöí < uz általa 
aiap,tcii Rjgcum Mirlanum . - p áj-.bao. Ezaiótt 43 
aazlendóvel k koronázó íő ímp caii'án aaentar-jk Erdéiy 
párpű^y.i, mos* osnan tumtlik e. at lfjusag  Baelld-
luikú pUBp'Jllií. 

Az üDüfcpo'rea  gy.v^ztiiiie tedd daielőtt 10 órakor 
kezdődőit reűgeteg e.ó»:ló -jK j isiîieiabco. A szertar-
tást a ridió ls kazveuietu-. Kiit.«tc értkor már gyule-
UÖZOÍ îzdwtt a gyás.íi.o iötdn -g. Mtgjeleui Horthy 
Muicb aormányzo, a ma^y:tr iaz9leí kivaioBÁgai, sz 
''g>házn vób hő szemé.ví'ege ez a küldöttségek hosazu 
sord. N háiy prcc:l 10 o tu előtt érzesett meg a be-
irathoz biborosi gyáato iós dr. B r̂édi Jusztinián 
aiDoros-h^rcogprî ias. N;oaban ezu áa megkeadődöit 
a pontifi  táíia gvássiaíBe, amelyet ü-tgy papi aegédiot-
tel grof  Mikos Jiaus ciâ z ites «rsai vagaett. Aautau 
a fópspoí  küztii öt fakóié  vbcsiraye-paiaatot öltött 
aa a koporaóhoa vcouîi, atol M:kea Jsnos címzetes 
ersök, H-.itauor István váci eB Schwjy Lsjos szokea-
f  ihérvüri magyasp'dspjk, majd Márioa Aroa Aiba-Iulla 
(íyulateharván) pi pik adta m ig az abszo.uclót az 
dihuuyi tőpásziomak. Ezuiáu a nbera azertariáaa kö-
vetkezett, amelyünk vegezteval dr. S.rádl Juaztinlán 
blboroa-̂ oruegprlmás adtát az ötödik abssoluclót. 

Ezkor a kormányzó as a td oatáál manatbau rázat 
3;m v -vó olhagyták a templomot, majd a 
kúporaót a templom uió.i várakozó díszfa  gyurhlotóra 
o<-iyéz.üi:. Eca utt klai i>u t a t^rjeieei menm, nmelynek 
jlia d.azruadj io .í-reiid.3iűE h utánuk 3 kocsi, 
osi.sdiâ^ megrakta tya-oruiktl. Ksveikuzett a Rag-
iun M»riinuai csijrieszcluek fúvós  zenekara s a cser-
-esíHk «j lov^stjz csapa;»!, a székely egyoteml éa fő-
:sbo£al hslstlói küidöiiaege, ízékc-'y népvlssletben. 
Kiisvdi'PíUi a 8 ló !>lial vout gyászbiutó előtt gépko-
csik haladtak, amalyek a tetaíiífil  szertartást vsgző 
p.-tpoVai V víít A az e.hunyt főpap  hozzá-
î -.ríoe-ó: t:jv.,.;is, majd kdavdiiuulii mögöttük Marton 
Árja AlU-lalu hfehér  ĵ iíj püzpük, Sándor Imre 
plidpiiki he:yQj», » íy-j ^f-tiirviri  isptalsn kepvisele-
tibe'2 ped-g"P.itir A"ti, Feriga F :reac éa Biráth Bsla 
tioonoL, U'h-.u, i,ö;e.k-zctt az erdélyi katboütus egy-
házmegye ntpsa ktildóU3ég?, dr. Gyárfás  B emér aaená-
tor v;Z3ioáavel. Mijd kűlöotiaző kU dottaágak jöttek, aa 
impozáns gyuszmeu^tal pedig a női szerzetesrendek 
ţli:dot'.B g-i, tgy cserkáBzszatasz és a lovas dlszren-
dőrök BZ tkaszs aárti be. 

A gyástmunot, több főútvonalon  elhaladva elér-
kezett aR >guin Mirlanuai Dimjauich-uccai Bzókházához. 
Az u'voaalon diazsiaakos ryndőröt áltak sorfalat  és aa 
emberek ezrei álltak, megilletődötten véve utolsó bucsut 
aa elhunyttól. 

A Isméiét időpoatjában a caiki templomokban 
1B űnoepélyee ţyâsamlsekre gyűltek össae a hivek 
nagy töxegeí, hogy lerójják ksgyeletűket Erdély fő-
páBztorának msgdic;5ilit lelke eiőlt. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsnebb és legtartósabb 
kivitelben a logjatanyoaabb 
á r a k m e l l e t t eaakAafil  a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 
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Háborús regény. 
Baráti körben sokat ösztönöztek arra, hogy írjam meg 

háboru.i élményeimet. Végeredményben én ia ott voltam. 
Beoaületesen végig osináltam az egészet. Egészen odáig, 
amig Dájbukát Jakab gyimaai kereskedő bajtársam, halálos 
sebemmel megtalált az aaiagói székesegyház főoltára  mögötti 
romhalmaz között. 

Caak amig az olaaz drótakadályok alól oda kerültem, 
kitenne egy regényt. Uáboroa anyagom bőven van. Csupán 
atiluat kell adni neki éa kéazen áll a könyv. 

Sokat gondolkoztam rajta. Végül ia arra az ered-
ményre jutottam, hogy nem osinalom. Máa az én „Izléaem" 
„Modorom* éa más az én „Diva tom" ia. 

Ili értelme volna. Szenvedéseket papirra tenni '> Tul 
vannak rajta az emberek. Irodalmi babérokra törni ? Nam 
kenyerem. Keresni a könyvvel ? Nem fontoa. 

Névtelen katona voltam éa köteleaaéget teljesítettem. 
Ennyi az egész. Száz százalékosan jól végeztem a dolgo-
mat Ezt bizonyítja még a miiláb viselésére aem alkalmaa, 
csaknem tőből kioperált jobb láb-csonkom. 

Mit akarok hát én ettől az élettől, amit két lábbal 
ia olyan nehéz megjárni. Semmit. Egy vékony sávot, egy 
bicikli nyomot akartam magamnak a járda teaten, ahol úgy-
nevezett „nyomorék" hőai teatemet huroolhatom. A minden-
napi aovány kenyér után. Egyebet igazán aemmit. 

Egy világháborús megpróbáltatással felér  sz a küz-
delem, amely most következett. Verekedni azért a bicikli 
nyomért. Még hatósági kegyet is kellett igénybevenni. És 
köszönöm az akkori városi tan&canak az irgalmaaaágát, hogy 
hatalmuknak teljeaaégében levő, magukról megfeledkezett 
embertársaimmal szemben, akik a járdáról lekergettek mag-
védelmezett. Ma boldog tulajdonoaa vagyok egy a katonai 
parancsnokság által is láttamozott hivataloa „permiau-nek, 
amely a féllábú  hadirokkantnak engedélyezi, hogy biciklivel 
a járdán ia közlekedhessen. Biciklivel, amely hiányzó lábat 
és mankót helyettesit. Két kerekű pár centiméteres nyomtávú 
biciklivel éa nem a teljea nyomorékéig toló kooaijával. 

Több esetem volt, amikor ennek a permisnek dacára ia 
lekergettek a járdáról. Legutóbb éppen magyar sportolók 
kötöttek bele, ebbe a biciklibe. A székelyföldi  aibajnokok. 
A többitől aem tiirtem el. Magyar itjaktól aem tettem zaebre 
ezt a förtelmes  megbántist. Szemtanuk vannak, akik állítják, 
hogy azok magyar ifjak  ugy viselkedtek a magyar hadi-
rokkanttal, hogy megérdemelték volna mind a harminokét 
foguknak  azonnali lenyeletését. 

Mit tehettem egyebet, keserűségemben megirtam az 
eaetet. Az Odorheiu (Udvarhelyi; Testedző Egyesület moat 
helyreigazit és helyreigazításukat lapunk más helyén közöl-
jük. Abban kijelentik, hogy egy „süket-néma" hordár tette 
a inindeu jóérzést felháborító  megjegyzéseket. A helybeli 
Kárpát Egyesület Csikszéki Osztálya nevében pedig Vám-
szer Géza elnök-tanár megtoldja azzal, hogy egy .fél-
kegyelmű" hülye Süket-Anti uevü hordár éa valami „mit-
lahref'  kötöttek belém. 

Szóval va lakik mégia belém kötöt tek, 
A helyreigazítások most szememre hányják éa meg-

kérdezik, hogy igyekeztem-e ahogy ők Írják „caak a leg-
csekélyebb mértékben ia utána nézni annak, bogy az ért 
Bérelem kinek a részéről történt. 

Fenke Ferenc ur a tanúm, hogy igyekeztem. Éppen 
O volt, aki felháborodásában  tisztázni akarta ezt a kérdést. 
Egyik még napokig itt tartózkodó sibajnok úrtól, mint 
egyetlen rendelkezésre álló forrástól  igyekezett megtudni a 
részleteket. Ez a versenyző nem volt sem hülye, sem hordár. 
Ellenben megtagadott mindenféle  felvilágosítást  s nem éppen 
sportszerű viaelkediae, méltán kelthette a szolidaritás fel-
tevését. 

Ezek után érthetu, ha nem gondolhattam arra, hogy 
az Udvarhely Hargita Testedző .félkegyelmű*,  hülyékkel 
utazik székelyföldi  siversenyekre. 

2. Egy .süket-néma" hordár, egy „mitfahrer*  és egy 
a Hargita Testedző Egylet nevében „a maga módján rendre-
utasitásokkal" is foglalkozó  gépkocsivezető volt az útonálló 
hármas t — Ajvász Jenő gyógyszerész, Lőrincz József  bank-
igazgató ée Lőrincz Géza tisztviselő urak, akik a szomorú 
esetnek tanúi voltak, igazolják, hogy legalább 10—15 tagu 
volt az a tál sasig, amelyben a „süket-néma* ékes magyar 
nyelven oiditott, a gépkocsivezető uri tapintattal ellátta a 
„felvilágosítás"  szerepkörét és az egész asszisztencia nagy 
igyekezettel biztosította a kirándulás teljea sikerét. 

3. Az engem ért támadásnak nagyon hordéros kiué-
zéee volt. Ez igaz. lelkemre kijelentem, ha tudtam volna, 
hogy hordárok kergetik le a magyar rokkant tisztet a 
járdáról — zokszó nélkül kitértem volna. 

4. Kérem az Udvarhelyi Hargita Testedző Egyesületet 
bocsásson meg nekem. A kirohanásomat éppen a sport iránti 
szeretetem diktálta. Nem hittem, hogy sport emberek ide 
züllhetnek. Örömmel veszem tudomásul és hálát adok az 
Istennek, hogy telelőtlen trogerek vetemedtek a közöttünk 
ilyen sajnálatos félreértésre  vezetett útonállásra. 

Hibás azonban ebben az egész ügyben Vámszer Géza 
helybeli főgimnáziumi  tanár, nekem nagyon kevés ideig volt 
háborús bajtársam is, aki egyfelől  rendezője volt a székely-
töldi siversenyeknek. A háborún bajtáraban mind mai napig 
nem volt annyi együttérzés, hogy bár tudott a dolgokról, 
igyekezett volna akár egyszer ia érdeklődni a rokkant baj-
társat ért inzultus felöl.  Nem tette. 

Ehelyett meggyőződ tem, hogy roaazindulattal ugy 
állította be az ügyet idegenek előtt, hogy .Részegh Viktor-
nak ez nem az első ilyen járda esete". 

Igsz nem az első. ö tudja minden egyes ilyen eset-
nek a lényegét. Pontosan ismeri azoknak a mozgató rugóit. 
Igazán méltóak hozzá. Éa én ezt a magyar ifjúság  Ízlésé-
nek, divatos modorénak nevelésére alkalmazott embert mai 
naptól nem ia tekintem bajtáraamnak. Messze áll ö ettől a 
azent fogalomtól.  Nagyon sokadik volt az a pótaorozat, 
amely kihozta öt a mi harctéri szenvedéseink közé. S ki-
válóan nagyszerű orra és hagyományos jó azarenoaéja a 
kelleténél gyorsabbon elvezényeltatte azokból a poklokból, 

ahol a azentebb érzéaek születnek. Vámszer tanár Ur a 
diák szemének csalhatatlan, örOk érvényű vesékbe-
látása és ítélete szerint a nagy „Czég", amelynek 
ott a helye a magyar rokkantat ert többi Járda-
esetek közOtt. 

És moat még ez a Vámszer Géza is helyreigazít. A 
Czégat jegyző aok oimei, rangjai éa méltóaágai közül az 
E. K. E. oaikazéki osztálának nevében teazi. Jegyzi a helyre-
igazítást Franak Miklós mérnök ur is. 

Természetesen „sajtó törvény" emlegetése nélkül is 
szivea örömest közlöm ezt az írásművet. 

Verjék meg vele saját magukat, 
őszintén sajnálom azonban Franok Miklós urat, hogy 

a navét odaadta a Czégnek ehez a gyenge vállalkozásához. 
Az ö neve nem odavaló. Frank Miklós a máaikkal ellentét-
ben áldozatoa meoenáaa a caiki aportéletnek. Zaebe éa azive 
egyaránt tárva állott éa azt ennek a lapnak hasábjain is 
mindenkor elismertük. Ki ia kaposolom a nevét, mert meg 
vagyok győződve, hogy igazaágérzeta elismeri az én igaza-
mat is, ha módjában lesz egymás mellé rakni az ügynek 
darabjait. 

L)e annál határozottabban felemelem  szavamat az ellen, 
hogy ez a azebeni előnévvel közöttünk széleskörű (Jzéget 
képező töldi vándor .undorító" jelzővel illetheaae a mai 
helyreigazitáaoknak végeredményben magasabbrendü gondo-
latok körül zajló perét. 

Undorító. Miért Vámszer ur? Talán azért, hogy egy 
évtizeden keresztül nem ütöttük le minden olyan esetben, 
amikor szent helyét elhagyta és „czéggé" alakulva caápjait 
kieregette az erre legalkalmasabb területeinkre. Mi vagyunk 
undorítók, mart az „Iziéa, Modor éa Divat" cimü erőlkö-
désének mintájára mind aürübben napvilágra kerülő vállal-
kozásí dühében bűnös könnyelműséggel támogatjuk. Mi vá-
gyunk undorítók, amikor a Bándi Máris verejtékkel öaaze-
állitott könyvére, amelyhez egy-két figurát  rajzolt nem un-
dorodik ráírni, hogy írták: — Vámszer Géza — éa azután 
a valódi azerző nevét. 

Hagyjuk éa ne beszélgessünk undorról. Csak könyö-
köljön tovább. Miért ne ha tűrik. Könyököljön magának 
minden ujjára egy irodalmi társaságot. Mindent amit akar. 
Szervezzen meg minket. Szőjjön be, fonjon  be. Vesaan éa 
arasson ebbeu a nagyszerű csiki televéuyben. 

Nekem csak egyet hagyjon. Egy keskeny bicikli nyo-
mot azon a járdán. Ehez ragaszkodom, ez nekem életterem 
Vámszer ur és ezért ütök, ha kell embert ölök úgymint Ön 
a Czég érdekében. 

Nem akartam éa regény lett az én megpróbáltatásom 
hói. Fogadják a barátaim türelmesen ezt a vérző azivvel 
megirt regény témát, amely arról szól, hogy milyen fertel-
mes lélekkel megpróbálják visszaélni fajra  és felekezetre 
való tekintet nélkül a háborús „nyomorékéig" védteleoség-
nek látszó helyzetével. Részegh Viktor. 

Helyreigazítások. 
Sseikeazti Ur I 

A Cslkl Lapok március 3-t számában az udvarhelyi Har-
gita Teateiző Egylete' éa ezen kereaztQl az egéaz vároa sport-
társadalmát meg nem érdemelt és ízléstelen támadás érte. 

Elsősorban le kell szögeznünk azt, hogy llyenszerü 
támadások kivédésében ninos gyakorlatunk Ezt annál la Inkább 
állíthatjuk, mert hu«z éves becsületes éa minden tekintetben 
küzdelmes aportmultunk alatt Ilyen mérkAzéare még aenkl 
nem hívott kl. — Ulnt tlsztalelkű epo. teinberek kötelesek va-
gyunk a felénk  dobott kesztyűt felvenni  éa habár felkészület-
lent , de ezt a harcot ls Igazunk teljes tudatában becsülete-
sen végig harooljuk. 

A támadás kö-dnkben a legnagyobb megdöbbenést kel-
tette. — Vezeték, kísérők, versenyzik mit sem lultak a tör-
téntekről. — Mindannyian a lap késedelmes kézhezvételekor 
döbbentünk rá, hogy milyen Igaztalanul vádolnak. 

Mielőtt bármilyen lépést tettünk volna, vagy teljea jog-
gal egyszerűen visszautasítottuk volna a jogtalan támadást — 
mint egyenes sportemberekhez llltk -- a legszigorúbb vizsgá-
latot Indítottuk az ügyben. 

Vizsgálatunk eredménye rövidesen a következő : a ver-
seny estéjén a Bucuresş-.l kávéház elAtt állottak a következő 
személyek: az 0 ih 20-as autóbusz soffőrje,  kísérője, Ilyés 
Domokos toncna és Agoeton Antal hordár. Két utóbbi a gép-
kooBl tulajdonos külön engedélye alapján ingyenesen utaztak, 
tehát a gépkooa'hoz tartoztak, nem Egyesületünkhöz és nem 
képviselték városunk sporttársadéi mát. Ágostont városszerte 
„Süket Antinak* nevezik, aki a süketnémák intézetében némi-
leg beszélni megtanult, de hallását soha aem fogja  vissza-
nyerni. 

Szerkesztő Ur! Az ö.ire tett megjegyséat ez a szeren-
csétlen ember tette, aki az öu rendreutaaltását má> nem hall-
hatta. — Hogy aztán a vitába a gépkoasi vezetője ls beleszólt 
és felvilágosította  Oat, vagy rendreutasította a maga módján, 
tzért Oa nem támadhatja egy beosllletes város husz éves 
múltra visszatekintő Egyetűistét és ezen keresztül városunk 
egész Bpoi ttársadalmát. 

Felelás Szerkeszti Ur 1 ön felelőssége  teljea tudatában 
'adatellenünk? Igyekezett-e osak a legosekéiyebb 

mértekben utánnanéznl annak, hogy az önt ért sérelem kinek 
a i észéről történt és kit terhel érte a felelősség  ? Mert ha 
csak egy parányi felelősségérzet  lett volna Önben és nem a 
megbántott önérzet elvakult dühe adta volna a kezébe a tollat, 
akkor nem ragadtathatta volna annyira el magát, hogy a 
Székely vá-oaok jövibenl találkozása elé olyan gátat vessen, 
amelyet ml oiupán teljes Igazunk tudatában és a sport Iránti 
töretlen és öntudatos ragaszkodásunk által tudunk legyiznl 
és megnemtörténtté tenni. 

A legmélyebb tisztelettel adózunk a nagy világégés 
rokkantjaival szemben Arról la biztosíthatják, hogy ha önt 
a legcsekélyebb sérelem érte volna, ugy nyilvánosan a leg-
messzebbmenő elégtételt adtuk völna meg Önnek. Azonban 
az Un hadirokkant mivolta éa túlfeszített  érzékenysége semmi 
képpen sem Jogosltja fel  ana, hogy a eérelemé't ártatlanul 
eKy egész várna sporttársadalmát a nyilvánosság előtt llven 
ízléstelen és megmagyarázhatatlan módon Inzultálja. 

Odorheiu (Székelyudvarhely), 1940 márolus 15 
A Hargita Testedző Egylet nevében: 

Zárat Endre főtitkár. 
Vamsaor tanarék helyreigazítása. 

A „Calkl Lapok* tekintetes szerkesstőségének. 
Szerkeszti ur! 

wiw.i.A*1"ÍLÍ:*p0k "J4*?!?" 3 l k l "*»ában a sportrovatban 
közölt „Kp testben ronda lélek" olmű olkkére vonatkozó alábbi 
válaaaunkat . sajtótörvényre hlvatkosáaasl kérjük a Oslkl La-pok legközelebbi számában köuétannL 

1 Válaszunk Idáig azért késett, mart be kellett várnánk 
udvarhelyi aporttestvéreink vizsgálatát ebhen az ügyben. 

2 Mini a vizsgálat Igazolja, sem önt, a CalU Lapok 
szerkesztőjét, aem pedig más JáMkoUt„m <Irt Bérelem . , 
odorheln-l (udvarhelyi) sportklub tagjai réazéril. 

3 Sein padig más Idevaló, vagy vendégegyeaűletl tag 
részéről. 

4. Mint a vizsgálat megállapította, a sajnálatos eaet -
ha ngy ón esetnek leEet nevezni - Ön közOtt éa az Odo.halen 
_S kot Antinak" nevezett félkegyelmű  hordár éa agy „Mit-
fahrer"  között folyt  le, kiknek egyike aem tagja akár az Itteni, 
•kár pedig bármelyik vendégegyesületnek. 

5 Ezak után csupán két tényt kall leszögeznünk. Nem 
azért, hogy „Siket Anti éa a mltfakrer"  sajtó utján szerezze-
nek tudomást arról, hogy milyen helytelenül viselkedtek » 
Cslkl Lapok szerkesztőjével szemben, amit bizonyára meg la 
bántak már az udvarhelyi aportklub vizsgálata során, hanem 
azért, hogy a ml közönségünket, melynek támogatása nélkül 
az ön által elitéit aportélet fejlődé»  lehetetlen volna — tájé. 
koztaBSuk: Tehát: 

a) Sértés sportemberek részéről akár as ön személye 
ellen, nem történt. 

b) Sértés történt. Még pedig aulyoB, szinte jóvátehetet-
len : A Cslkl Lapok szerkesztője súlyosan Inzultálta a sportot 
Ozi Ifjúságot,  annak vezetilt, magát a aport azellamét. Undo-
rító. szokatlan módon nyilatkozott annak gyakorlásáról. Tönkre 
tenni Igyekezett hoaazu évok fáradságot  munkáját, melynek 
oélja az, hogy a székelyföld  Ifjúságát  vonjuk kt a kávéházak, 
korosinák, kártyaklubok rothasztó légkörébil és a helyett 
tanulja meg egymást megismerni éa megszeretni. Csodáljuk, 
hogy ezt On egyedül nem tudtál 

Elvárjak Öntől szerkstztő ur, mint entellektueltil, hogy 
lássa be tévedését és lapjának hasábjain a legteljesebb elég-
tételt nyújtsa ugy az utvarhelyl sportegyesület tagjainak, 
valamint nekünk 1B, kik a legméyebt) megdöbbenéssel olvas-
tuk az „Ép testben ronda lélek" almü olkkit a Cslkl Lapok 
fent  hivatkozott számiban. 

Sajnálatos dolog, hogy az „Ep t-stben ronda lélek* o. 
termék a Cslkl Lapokban ép abban a számában látott nap-
világot, melyben a slbajnokaág beszámolója la magjelent. 
Vagyis amikor öt város közönsége türelmetlenül várta a CBlkt 
Lapok megjelenését, hogy a beszámolót oltathassa. Hiszen 
szép képet alkothatott magának a helybeli aajtó fölfogásáról 
éa támogatáaáról. 

Teljea tisztelettel 
Merourea-Ciuo, 1940 március 26. 

As Erdélyi Kárpát Egyesület oiikszékl 
osztályának e'aöke 

Vámsser Oéaa. 
A csíkszeredai Bportklub titkára 

Frank Mlklóa. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár hírei. 
A papírgyárak,  a papír  feldolgozóipar  éa a nyomda-
ipar nagyarányú együttes  részvétele  a Budapesti 

Nemzetkőzi  Vásáron. 
A könyvnyomtatás feltalálásának  600 éves fordu-

lója alkalmából a magyar papírgyárak, a Migyar Gra-
fi  íbI Fónökegyesűlet kötelékebe tarUzó nyovdaválla-
latok és a papirfaldolzozóipar  egyűlei kiállítást ren-
desnek az Idei B. N. V -on. A rendkívül érdekes és 
taouiságos kláliltáson többek között egy e;edati Qaten-
barg-korafce  i nyomda és p<plrmeii;ő műhely kerül be-
mutatásra, abol meritnu papírt fognak  előá'.iitanl és 
fe  Űlnyomáss-1 ellátni. De nemcsak a régi kor emlékeit 
fogiák  itt bemutatni, hanem a msdarn nyomdaipar leg-
ki'& óbb termékeit is. A pjpirfeldolgosó  Iparok a leg-
modernebb g^pjkkel a h?)y*sinen fogják  előállítani 
különböző ip-rciák het (papírszalvétát, tapétát, papír-
zacskót, dobozokat stb ) A papírgyárak viszont a Magyar-
országon készülő öasses papírfajtákat  be fogják  mulatni, 
beleértve aa txporlciomagolásokhos hassnált különleges 
papírokat ls. 

Svájo idegenforgalmi  is ipari propagandája 
mellett  remek  érakiállitással  vesz réazt  a 

Budapesti  Nemzetkőzi  Vásáron. 
Az április hó 26 én megnyíló B N. V.-on Svájc 

hivatalos nemzeti csoporttal vesz résst, amilyet a 
Bvájci K'vlteli Iitéset és a bvAJcI Idegenforgalmi  H va-
tal rendisnek. A paviilonban á landéan vetített képek 
fogják  Ö7Ajc leggyönyörűbb vldikelt bemutatni, mig a 
aválcl gyárak telepeik panorámáját és termelésűk 
grtfl  ónjaiI áliitják kl. A kiállítás külön érdekessége 
ess aa óríc-oport, amelynok ieratébeu a 10 legnagyobb 

svájci óragyár foyj»  R vllághlíű svájci óraipar legmo-
dernebb éa legez .bti óráit bemu'.atnl. B<mutatásra kerül 
aa óíí.c 'oporibin többek között az atmoaaférlkns  njo-
másvá tozáera működő óraszerkezet ls. 

Nagyszámú  magyar külföldi  textilipari  gép fog 
működni  a Budapesti  Nemzetkőzi  Vásáron. 

As sprllls hó 26 tél, m&jue 6 lg tartandó B. N. V. 
vas- és gépipari csoportjában ez évben különösen nagy 
szémban kerülnek ugy bel- mint kfllfö;di  kötő- és szövő-
gépek, Ipart és egyéb varrógépek, valamint általában 
a legklliínbfző&b  t x l ip^rl gépak kiállításra. A gépek 
legnagyobb réfzt  mllködés kfzben  lezz látható. Igy 
mindazoknak, akik hasonló gépek beBsersésére gondol-
nak, módju bon less a helysalnen tanulmányoanl as 
"gyes gépak saerkosetét és teljesítőképességét. 

A modern Törökország  modern  pavillonja 
a Budapesti  Nemzetkőzi  Vásáron. 

Kemal Atatűik éa I<met Iiönű Törökországé pom-
pás modern nemzeti pavilonnal vess résst az idei 
Bidapastl Nnnzetközl Vásáron, hogy bemutassa ast az 
óriási fejlődést,  amelyen Tirökorazág aa u'olsó 10 
évben gazdasági téren kererztűl ment. A magyar gazda-
sági körök Igen nagy érdeklődéitől várják a török Ipari 
nyersanyagok, u. m. ssén, ércek, pamut, gyapjú, nyers-
bőr stb. bemutatását. A ssépen fejlődd  török Ipar leg-
jobb termékel, elsősorban tixtlllák és űvegárnk Is 11-
állltásra kerfl'nek.  Nam fog  hiányosul természetesen s 
kiállításról a vlUghlrű török szőnyegszövőlpar sem, sőt 
a klá'lltott darakok köaött ritkaságszámba menő és 
muzeális értékű régi asőayegek ia lennek. 
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(îyţrgyoi íWt 
Színház, 

„á Iouthy fiu  nete m Marival." 
A Boformátna  HAaaöveteég rendeaéa 

A aalnjátaaáanak, sokszor elfáradt,  reménytelen, 
de mindég kitárté, mondhatnám, halálon aaerelmeaei 
vágynák. 

Sokaaor olnéaünk jobbra éa balra, képtelen kllon-
géaek, lehetetlen elgondolások során, amelyben ha a 
•ok gond, fáradság  ea eieregy máa kellemetlenség la 
járni, blaony lehangoltá, uoottá teaal a lelkesedést. 

Éi mégla calnáljuk. Újra meg njra keadjük. 
Nehéa volna feleletet  adni, hogy miért, caak csi-

náljuk. 
A műkedvelő aalnjátaaáa, mint a kultura termé 

szetea éa nélkülözhetetlen ága, aaelleml életünknek 
egy különös folyamata,  ami a valót rendeaerint meg 
kerülve, köuayea vlaa, veaet egy — mindig bennünk 
élé — ábrándoa, álomvilágba. Ahol feledni  tudnak, 
ahol boldogok lessünk még akkor la, ha tudjuk, hogy 
mlndaat, caak hazudjnk. 

Ábránd világnukba való beleéléa 1 - 2 órája klal 
mllja a hétköanapok, arcunkbavájt ráncalt a féknélkül 
engedi útjára aa éaa éa zziv saavát... 

Varosunk R formátus  Nőszövetaége rendeaéaében, 
Hiuvét másodnapján kerttlt bemutatásra, Mikszáth: 
orökaaép regényéből aainpadra dolgoaott; .A Nosatby 
flu  eaeto Tóth Marival' című 4 felvonáaoa  salomü. 

Nehéa feladat  volt. 
A próza, mindég kemény vállalkozás műkedvelők 

rézzére. 
Az egjttttez szerenczés mogválasstása azonban, 

eredmény ra vezetet?. Mikszáth meiy értelmű elgondolása 
megfeleld  f  jrmában éa tetsshetóa összhangban került a 
néző elé. 

Nam tudunk hosszasabban foglalkoaul  műkedve-
lőink aalnészl teljesítményével, aaonbao Igaaságtalaeok 
volnának, ba egyik-másik aaerep ő érdemelt nem mél 
tatnék. 

Dr. C dby Andor jellemaő alakitáaa előtt, kalapot 
kell emelnünk. Áronom ezredes aaerepében egy egétz 
külön világ életéi szépséget varássolta elénk. A kard 
és becsület, a fegyelem  6s szív, a törvény és megér-
tés gyönyörű életelemét oiy megkapó módon elevení-
tette fel,  amely caalekmény művész embernek Is dicső-
ségére válhatott volna. 

Nosz'hy Pál öreg figuráját  senki sem tndta volna 
lélekben Jobban klfejeaéare  juttatni, mint éppen Mátyus 
Gyula. 

Ei aa — érdemileg kevéa ember által lamert 
Intelligens — ember saját életét kacagta, könnyelműi 
ködte kifelé,  hogy belül annál Inkább sajogjon a tlaata 
gyermek saemek vádié tekintete. 

Mátyás G.u'a alakitáaa egyea helyzetekben, fő-
képp gyermekeitől való boczánatkéréae köaben volt 
mély és Igaa embert. 

Grűowiidné, B. Bianka, Igazán amerikai tompé-
val hódította meg a közönaéget, akinek minden moa 
dulata darüvel vonta be a lelkeket. Qrttawaldné komi-
kuma, a cselekmények egysaerüségében 1b hatásos. 
Latsaik rajta nemcsak a színpad saeretete, de Ismerete la. 

Városunk műkedvelő sainjátaaáaának egyik legér-
tékesebb tagja. 

Sallágyl Manci Játéka, a zzlaé'zl teljesítmény len-
dülete éB leikesaége hevében ls megmaradt egyénisége 
alul diktált fisom  ÚB dliatlngváltuak. Ez a vonás kí-
sérte végig egéaa játékát, ami Tóth Mari aaerepe, kü 
löoösao a szobalány alakításában boutakoaott kl teljea 
egéaaeben. 

Katona Margit bájoa szí o padi jelenség Üzen az 
eatén különöaen aa volt, akli mindég szlvesao, öröm-
mel iátnuk a aalnpidon, Játékkészzége aohaaem lépi 
át a jólalés határai B ez bozia msg részére a mindég 
jól megérdemelt sikert. 

N«gy Gergely, Br. Koperesskl, neméppen könnyű 
saerepat, alakította, aki könnyed elegánclával hidalt át 
aok, nehéa váitozáat. Nagy Gergelytől még csak rzatán 
várunk aok, aaép alakítást. 

Hoffman  Faranc ügyes Bubenylk volt. Meglepő 
aalnészl kéaaaéget árait el. Fontos aaonban — mint 
micden műkedvelőnél fontoa  — a aziopad sok-sok, re] 
lett ismerete a esek közül la a legfontosabb  a moagás 
és az előadó művóaaet elsajátítása. 

Ktaebb aaerepakben Láaár Iaaé, Csizmadia üfisé-
bet, Banedek Tuclka, lfj.  Biéneasy Jsnő, Puskás Bila, 
Faidöntőoé Nagy Bogyó, Cslamadla Oibi, Ambrus Ist-
ván éB Pnakás Mártha ogésaltotték kl Igen jól aa 
együtteat. 

Zárug Jánost, NoBathy-Ferl főhadnagy  urat, aka-
rattal hagytam utoljára. Erről aa emberről mondani kell 
valamit. Baeretnék mondani valamit, ami Jóval tnl ha-
ladja, tnl szárnyalja a műkedveléa kötött, ealmpla 
határait. 

R4g figyelem  aaloésal képességei fejlődését,  törte-
tésáL Különöaen aaóta figyelem,  mióta aa .Ur-katonái" 
orvoa aaerepében, a gyénáal jalenete közben, feltartóa-
hatatlaaul hullottak könnyel a gyóntatóaaék pelmiere. 

Éa nem caalddtam. 
Ulabbaa éa njabban blaoayltja be ea aa ember, 

hogy ialg-vérlg aalnéaa. Lélekkel, aalvvel igazi zzlnéaa, 
aUaek aem volna saabad aokálg tengődnie bágyadság-
gal teli fiatalt  ága létlenaégebsnl 

Zi ut, most legutébbl aa'p alakitátül közül is, »B 
egyenruhájától megfoaatott,  egyenruhájától tuczuaó 
főhadnagy  aaerepa belaő vajúdásában saenvedéso köz-
ben volt nagy és megrendítő. 

A readeaén nehéa és fárasató  munkáját Po'gár 
Jtaaef  végeate aok hoaaáórtéasel éa még több Jóakarattal. 

Mlkcdvelőink Jövő hi áprliia hó 6 án este, Dltró 
ban fognak  saerepelni. Ea a szereplés külön eaeménye 

ROVATVBZ.RTO: C8IBY LAJOB. 

eBz Dltró műpártoló, Jóizlésű, kedvea közönségének 
«ml a valláskBaöttl béke éa aa emberek egymáaközöttl, 
hdg'.ományoB szeretetnek lesz a felújítása. 

A hitÓBágok Jóakaratú megértése éB támogatáBa 
ti:!ta lehetővé, bogy Dltré községnek egy élveaotea 
bu felnilő  pẑ p estében réaae lehessen. 

És hogy aa leea, már előre biatoalthatjnk. 
Csiby  Lajos. 

Vágni  Ujy  is lehet  vele 
de mennyivel jobban, ha a nyél is rajta 
van. 

Ami a késnek a nyól, az a jó kávénak 
a Franc k-kávépötlék. 

Gazflasáíi  élet Gleoriheiiiii (Gryeríyószentmiklósonj 
A gheornh*ni (tyenryószenira'klépi) gazdasági 

egyesület márc'uz 25 én tartotta évi közgyűlését, melyen 
fz  ügy iránt érdeklődő gaidák tekintélyes számban 
jelentek meg. 

B tlázB Sándor elnök az ig, válanatmány nevében 
gaadatársl szeretettel közzöntl a kFz/yülést s azt meg-
nyitja. 

A mult közgyűlési jegvaőközyv felólvasása  után 
elnök Ismerteti »a egyest»let 2 évi működését. 16 tétel-
ben Bszpontositja a fontoBAbb  moaain^tokat, melvek 
taoubiionyltékal asnsk, bogy a vesnlósíg ni-m címnek 
hat zilálja megbízatását, h-nern a székelvgazdák érde-
kelt tőle telhetőleg Balvén viseli a azoteak eiőhaladá 
euk érdekében mindent megtesz dörgedelmes pzózatok 
hangoztatása nélkül. 

Bsjelentl, hogy aa egyesület kebelében 8 Biak-
osatály alakú t: a) a méhésa9tl, I) a ^adoatermő gyógy-
növények gyűjtési éB értékesltéel s r) a ftirésztársaaági 
azakoBBtályok. 

A méhészeti saakosztály O áh Bála vezetése alatt 
már régebb működik, a gyó<ynÖvénv «lakosztály lfj. 
Zirug Aladár s a fUrésstáraaságl  sz»kosatá'y Kereső 
Ijoác vezetéze alatt a tavaaaou kezdi meg működését. 

Aa elnök által előterjesztett költségvetési előlrány-
aat letárgyalása után Basda Mihály Baertároa tesi jelen-
tést a gépek állapotáról, malyek uţymond teljesen jó-
karban vannak, n napokban * láncboronák kilettek Ja-
víttatva. Saükségesnek tarija egy harmadik vetőgép 
beszerzézét Íz. 

A köoyvtárnok távolléte miatt olnök Ismerteti a 
könyvtár Jelenlegi állapotát B hogy aa utóbbi Időben 
milyen gazdasági szakkönyvekkel gyarapodott. 

Ez ikután Ba'.áis Sándor elnök tartja meg beszá-
moló előadását a „Z ild takarmányok termesztése* el-
men. Továbbra Írva lamertetl a 18 fale  aöldtakarmáuyt 
a külön-külön mindeniknek aa előnyelt a egyben né-
melyiknek a hátrányait is. 

As előadás annyira lebilincselő volt, bogy a kos 
gyüléa az lamerletéaekbe tevőlegesen bekapcsolódott s 
a legapróbb résaletekig minden Ír int érdeklődött s a 
szükséges felvilágos'tist  m<ndsnikrői az előadótól meg-
kapott. Elnöknek a közgyüléa a tartalmas, értékes ós 
tannlaágoa előadásért a legmesszebbmenő elismeréssel 
adóaott. Eisal kapcsolatáén elnök bejelenti a»t is, hogv 
ea a második beszámoló előadása — ugyanis aa első 
volt „A vadontermő gyógynövényekről" sfolytatólagos 
harmadik éa negyedik beszánoló előadások ls a követ-
kező lg. vá'.asfltmányl  üléseken magtar!]», melyre az 
egyesület minden tagját saiveBon látja, 

JavaBlatok és indítványok gorán foglalkozott  a 
köagyűléa a tejszövetkezet kérdésével ls, amennyiben 
a vaj megkötött ára a tó] árának a rovására megy, 
ami a gazdatársadalom» sérelmes. — Ugyanea áll s 
hnara vonatkozólag Is. Elnökség lgyeksalk az Illetékre 
tényeaőkkel aa órlntkeaéat fölvenni,  bogy Btnennylhen 
aa caak lehetaégea a ve] éa húsnak — különösen a 
marhahúsnak — aa árát mentsék föl  a maximális ár alól. 

Még egy pár Javaalat megtétele utáa a közgyűlés 
jegyaókönyvl köszönettel fejezi  kl a vezető égnek aat az 
Igazi önzetlen munkásságot, amit kifejt  a székely gazd i-
tára ad alom előbbrevltele érdekében, melynek clhane-
záza ntán elnöklő Balázs Sindor lg. tanlté a kö?gyü-
lést bezárta. 

H I B I S . 
_ a Romániai Talpipari Mankáaok SaAvet-

aégénok gheorgheol (lyergyószentmttlósi) tagoaata 
folyé  hé 24 én, vaaárnap este 8 órai keadettel tartotta 
mog táaceatélyét, a hadbavoonltak felzegélyezése  javára. 

„RADIO VÉCSEY" 
u j r f c d i ó - a z a k ü z l e t 
1940 mároius hó 11-ón 

MEGNYÍLT I 
A régi üzlettel  szembe a, a Kaszinó  épű/etáben, 
I.  C, flraíianu-uoca  46. ss. alatt uj üzletemben 
mindennemű  javítást,  át alakítást, 

akkumulator  töltést  elvállalok. 
Leynjabb rádió  típusok  állandó  raktáron. 

Szires  pártfogást  kér 
VÉCSli  1' GYULA,  Csíkszereda 
oki.  elektroteohnikus.  4—5 

— Halaloaaa. Özv, K tlmán Istvánná szül. Kóródi 
éa tusaádi Kóródy Franc.sna, polgári Iskolai igaagaté 
öavegye, a Vöröskereszt arany disaérmének tulajdonosa 
életének 78-lk évében, folyó  bó 6-áu Budapesten rnog-
hali. Az elhuiyt urlasaaoay tevékeny részt vett váro-
>-uak társad sí ml életében férje  oldalán, aki hosszú időn 
keresetül volt a po'gárl iskola lgaagatójs. Családján 
és a Kóródy famílián  kívül, őszinte részvét nyilvánult 
meg a Simon családban la, akik kÖBÜl öav, Kórédy 
Érnőné szül. Simon Anna, mint sógornőjét gyászolja. 

— Hogyan alakítsunk fogyasatásl  szövet-
kezetet? I yen cla alatt a Hsagya Szövetkezetek 
Siövelsége Igen értékes, tájékoztató fűzetet  adott ki. 
Eiősaó halyett hlvó-saót találunk a füaet  elején, melyet 
Szácsbeuyl mondása vezet be: „Fogjuak magunk dol-
gilhoa, Bê itaünk magunkon'. Aa öusegltaég gondolata 
veteti a Hingya Siövatséget a teszi Időszerűvé eat a 
füzetet,  amldóa a fogyasztásnak,  mint gazdasági erő-
forrásnak  a fontosságira  é3 kihasználására felhívja 
népünk hivatott vazo ólnek a figyelmét,  kiknek ez a 
füzet  magmutatja, hogyan keli .az eddig ssétforgácsolt 
ga^dsaági erőket öa.!Z)fogni  ós a község szolgálatába 
állítani." A hlvó-szó egyformán  szól lelkésaelnkhea, 
tanítóinkhoz, birtokosainkhoz ugy, mint a vezető kis-
gazdákhoz és kisiparosokhoz B mindazokhoz, akik aai-
vükön vlsedk népünk sorsát és jövőját, bogy vállalják 
a fogyasztási  Bzö'citkeztit megszervezésének munkáját. 
A „Higytu aiakltsuik fogyasztási  szövetkezetet" című 
fUzet  a Hsngya 3 «avetkezetek Szövetaége. (Alud, jud. 
Alb.i) a legnagyobb késssóggel 6s díjmentesen megküldi 
miedjo érdekiódőoer, aki megakarja szervezni közsé-
gében vagy vároBéban a fogyasztási  saövaikezatet. 

Fedező  mén! 
CsedS  Imre  Topliti-Ciuo  (osikteploczei)  lakós 
4 éves, sötét  szürke,  Lipioai fajtájú  teayész-
méaaeic minősített  mén l o v á v a l mindennap 
reggel  7 óra is délután  5 órakor  lebet fedez-
tetni. Fedeztetési  dij  160 Lei — A fedeztetést 
igazoló igazolványt  a méntulajdonos  állítja  ki, 
amelyet az állatorvos  ur, a fedeitetia  utáa 
utólag  ellenjegyez  hivatalosan. i—a 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaervatoriumi módazer 
zaerint, j n t á n y o a a n ad : 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O l u o . 
Str. L Q. Ouoa (Olmnáalum-uooa) UO. 
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A falumunka  jelentősége. 
Hfi.-übeorgbe,  1940 márcins bi. 

Mi „C dkoreságbói" klssármaaoii székelyek kűlö 
oöa örömnél olvastuk Albert litvánnak a calkl köz 
Béjekról irt faiurlportjait. 

Ezek • ripomk igen ez?m'Alt«iően ia lárgyl'ago-
Ban Nm rtxtlir a köaaégek egybiz! életit, Iskolai és 
köarailveícdjíl vlsionyait, egyesületi is társadalmi 
o!ciut, mosógaadaságl, állallenyóflatéel,  izavettezetl 
él-té«, tt-nnícaeli neveaitességeit, továbbá néprajai éa 
cs iisdtörieaeii adatalt. 

ltjuk a riportok olyan fonioi  éB értékes adatokat 
tároak fel  a mai községek életéből éz aa ott ssereplő 
emberekről, ho$y esak Ismerete nélkülözhetetlen min-
déi a aaékely kúzaegek Iránt érdeklődő ember előtt 
B a jövő tórtenetme számára éppen pótolhatatlan. 

Ugyanis a riportokból aa aa Igazság is ssípsn 
kiLontakosik, bogy a g .adaságl élet eiőhaiadása pár-
hoz <moa a kulturális Haladással. A gazdasági előhala-
dj* es a jobb életviszonyok között a művelődés Is 
stépen halad B a vallásos élet, a tlsitultabb erkölcsi 
feifogás  1b termékeny talajra talál. 

L?ssegényedett köaségben minden gaadaaágl éa 
kulturális munka csiga lépésekkel halad e'őre. 

Esón kell tehát minden alkalmat megragadni, 
hogy a fa:u  gazdasági helyzetét előbbre vigyük és Igy 
a jobb életviszonyokat megteremtsük. 

Albert litvánnak esek a riportjai azért is nagyon 
eriisesak, mert a ma elő eaibi-rek tevékenységenek 
folsziiaiásával  példát mutat arra, bogy mit, hogyan 
keli csinálni a falu  kulturális és gasdaságl előhala-
daaa érdekében. 

L?guióbb a „Magyar Lapok* február  hó 27. és 
28-ikl saamában Saa-imbru (Cíttsz^nlimre) községről 
irt ta ur.portj'i ragadta meg a fljyelmsmet  B as ott 
feiaaroa  szorapiő személyekre visBza keli temünk, mert 
aa elt mbködó emberek tevékenysége példa mutató 
kell legyen más ssékely községek vezetői részére ls. 

A mldóu meghajtjuk a tlsatalet éB elismerés 
zászlóját a es-ntimrel vésető emberik előtt, afekor 
am.-.S ez ónfa.aidosó  és faradiágos  munkásak n:<gy 
jeieníóaegét ismerjük el, amelyet mindennap végszcek. 

Kovács Baáia esparea-tanfeiligyelónek  fáradbat-
[an és példaadó munkaja » gazdanag vitelében vala-
miül a £góveikez?tt eleiben, továbbá Czeke István föid-
uriokoanak pdidája Berkenlik a falu  egésa lakóasagát, 
hogy aa ők nyomdokain haladjanak és munkájuk után 
oredmecyt érjetek el. A fcözaegben  mutatkozó álialá-
Doa jólét ennek a kitartó gaadiSAgl munkának, a meg-
mutatott jó páidának, a tervsaerű oktatásnak as erud-
lüenye. 

Ebbe a gazdasági és kulturális munkába Igen 
szépen ki-pcsuitdi* bele a kaihoiUus eiemi iskola 
H ii:ó lmrcno Bacpás.iy Krzilka és Finta Atpád Igaz-
gató-tanító aikertB Közreműködésével, a katholiku* 
Nűpasoveî ég ö.óíe Ja«eef  eiiótieta ÉS Kováca Bal SEB 
igazgatása ami, a L;ányegy.?Biiiet Bs.ló Iuren>* Bae-
paaty Erzsike VbtelebS alatt, ae O.tárcgjfcBülrt  Kénese 
K irolina elnöknője vesztésével valamint a Rjzsafiizár-
tai&ulat éti a Saent Kereazl H.»d;e:eg Kancie Liriuc 
e;abl vízaíese Blatt. 

Kisá'ó eiismsria Illeti Finta Árpád igangató tanitót 
aaírt a lelkes és önféiáldoaó  mnnZá'.rt, amill.rel az 
iskolai éaekkart Büervezi es vezeti. Est az önfeláldozó 
EL-aukat igazan C3ak a*ck tudják mMtányoinl, akik 
Ismerik igy ilyen gye:mezkar sikeréhez szükséges 
f  irn(lba'»n muakát. Ijaz, bogy lly.«G gyermekkar ének-
tuciű atian maradandó éa fűlejtbeilen  erkölcsi hatást 
gyakorol u{> az trd kait Bzüiőir*, mint az egész hall-
gató kcsóaiegra és fó'eg  az éneklő gyermek-regre 

A lcikimttvdiőd-'a Bzsmpnotjábó! tehát elévülhet-
i k érdemet sa-ree Fiola igiirgalö akkor, a midőn as 
slcrlkl eBpereM kerület gyermakkorus versenyen a 
íiL.doríWloi, min; tioó d;,at, (a ő dilo:al nyerik el. 
Ea as önfsiaidoaó  muakaja lgaain követ?Breraéltó 
pa.dat mutat a többi községeknek ls aa énekkarok 
m-i<oíDr'.eí.ííér<'. Ki Dátr-a lehetett vo'.ns első baiv^n 
eminent Kovéci Q.vjor jegyző n^vít, akinek négyszerit 
e.-.egoi, mualcr.j, u .caiiieíea lap >3Zta;iaága nnsciük a 
köi ^í miata közigazgatását tizlosltja, hanem B fa  u 
e^esz i&r7<:daiini, ko .uruiU életén is erezted jótékony 
biiáaát. 

C;Í£3iüotlm'o MQ pé dalból Igen >z pan kitűnik, 
bogy miLdtii vliági é.-  ugyhisl tényező lelkes és-kitanó 

w.-vel uj> a g :zd -.sági, mlat a közmtWelfr-
daci éa itikis'. jt ; r..a m r̂cd nds erpd-néoyeket lehet 
eierui. Bariba Baliza. 

g MODELL KALAPOK 
¥ tli a apónként n] formák  elesé Q 
W Arbaa, n n s c t m l s likfl  i»t63>c ^ 
M VKNCZBL T A N Á R N É N Á L * 

Ugyanott késnftlnek  nslndan- X 
f t -  nomft  ndl kalapok eisdrendft  M 

anyag bozsáaááaával. Kalajet % 
g Italakftáaa  a legrövidebb idő alatt, w 
na Morcuron-ClM, I. G. Bratlann (Olnana- Q 

zlnsa)-noea IU. at., a SőrhAs kAaelében. 2 

E g y 10 h o n s p o s f a j  k a n eladó. Cim n 
Vak ér nyomdában. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— KÖZSÉQI  ELÖLJÁRÓSÁGOK  FIGYEL-

MÉBE!  (Mezőgazdasági vagyonleltárhoz  azültaégea 
kérdőívek)  Fia  a individnala román nyelven elké-
azültek  éa bármilyen mennviaégban kaphatok  a 
Vákár-ütletbe  a. 

— Bljegyaés. Dr. Oál Jóssef  aljéráablró elj°-
gyezte Bodnár K árlt, Bodnár Kérolv főmérnök  és neje 
Algner Vilma leányát, Ba u Mare (8z*tmárró ). 

— HltelBSÖvetkeaetl közgyűlés. „Csíkszereda 
éa vldake hitel és g> zdoságl ssövetkes»!" ez évi kez-
ZVttiését fol>ó  évi április hó 7-éo délelőtt 9 órakor a 
„Csík" gasdaságl szöveikezrt helyiségében, Bratlanu-
ucca 14. szám alatt tartja m-g. 

— A nemsetl borgasdaeágl blsottság n] 
tagja. A márclui 9 én kelt 838 ss. kl-ályl rendelettel 
Kürt Mottot öt évi Időtartamra a nemsetl borgazdeeági 
blsottság tagjává nevezték ki. 

— HalalosAsok. Bálint Jakabné ssttl. Eranuia 
Karolina 78 évea korában, folyó  hó 21-én mezhalt 
Frumoasan (Caikszépvlsen) Temetése folyó  hó 24-én 
ment végbe nagy réfsvét  m»llett. Elhunytban Billnt 
Iţnâc mercu'ea cluci ("ulksseredal) mészáros édesanyját 
gyászolja. 

— Füstös Feretc birtokos 62 évrs korában, folyó 
hó 23 án meghalt, liancnr (Calkbánkfaiván  ) 

— T.máa Btlázuné saül. Ltiár Karolina 66 éves 
korábnn foiyó  hó 29 én elhunyt Uercurea C ucon (Csík 
uier dan-'t) E tuoytban Taicás B >láas helybeli kovács 
mester feleségét  gyássolja. Temetése folyó  hó 31-én 
délulán 3 órakor less. 

— B>rtls Istvánná saül. C*lsz4r Anna 44 éves 
borában, folyó  hó 26 án elhunyt Bancralenln (Cslk-
sseutklrályon.) 

— Callcaekefalvl  Albert Ijnácz, székely kiiblrto-
koB, 66 éves korában, folyó  ú- l március hó 80 án 
meghalt Clucani (Ciikcsekefakáü).  Temetése április 
hé 1 én d. e. 10 orakor less. 

— Három magára hagyott gyermek halala 
a felgyújtott  ssobában Vajdos Demeter gyergyó-
békásl gazdélkodé és M^sége magúira hagyták a 
lukfsban  6 éves János, 3 évea Mária és 1 éves Emil 
nevii gyermekeiket. Djliuk végeztével órák ir.ulva 
kerültek hasa a esü ók. Megdöbbenve látták, bogy as 
ajtón éb az ablakokon ÍQht szivárog kl n szobából. 
Katŝ gbeeBve rohantak a lakásba, abol mind a hirotn 
gy. rmetüí élettelenül f  iküd. a padión. A BzUiőket 
alig <udták lecsillapítani a Beomiẑ dak, Eddigi meg-
.Vilapltápok essrlüt e salílók távollétiben a takarékiüi-
hely tüzével kezdtek játazanl a gyermeket. Játék^őz-
ben meggyuladi a tűzhely körül feihalmozott  Bztnz 
feoyőfa  és a pad ó. A gţemeVek a nagy füstben 
esaméletUket veeztetiék és megfulladtak.  A n; omosó 
közegek véleménye szerint eu'yo^ fele.őaaég  terhaii a 
szHIóiíet, mert gyermekeiket nem szabadott volna ma-
gukra hagyni. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ!  A Caiki  Lapok fenn-
tartása a mai időkben  igeo nagy anyagi áldota-
toikal  jár- Lapunk cajpán ez előBzetéaekből  léte-
zik.  miért ia kérjük  előBzelőinket,  hogy hátralé-
kaikat  rendezni  szíveskedjenek,  mert osak igy 
tudjuk  olvasóink  érdekeit  azolgálni. 

— megkezdődött a katonai behivottak 
ozaládtagjainak segélyezése. A lapunk mu t zzá 
mában megjelent törvény alapján a heten m<>g 1B kez-
dette munkáját az a blsottsá;, mely hivatva van a 
tatonai behivottak családjainak segélyezését ellátni. 
A pénzalapok a helybeli betegaegéiyző pénztár ren-
delkezésire állanak s a segélyek klosstása cíupán 
aaon mullk, ho$y a s;gélyjog elnyeréséhes saUkségea 
igazoló Iránok megtzBraésa Időt Igényel. A lef,többen 
a m?if.-lelő  ua»patihuteklől kell Igazolványt szerezze-
nek, hogy februú  és márclui bóaapbau ténylageses 
katonai szolgálatot teljeaitettek. Bz*n Igazolván-o> 
bess' rzését a levelezés nehézkessé te?zl B mlu'áí a 
bizottság csak a törvényben előirt formaságok  pintoa 
betartása alapján adhat segélyt, ennek mnnkája igen 
Ie'entáktelanie e- uţerodiî öasza. Á b'zo'.tságot folyó 

20 án ikt .tta be 8)ie?íhiu N. bet^gaeeélyső fófel-
ilgy îő s annak tagjai a következők : Elnök Tru ia Io n 
helyi bet-'gsfigólizó  ln^z^^ ó. a nagyipar éa 
b'riskedi'en részérő' Bira»t O.tavlan likörgyárosís 
Qil Inr.i caffvtersak-  dó Az p.roa-iá? réstóról B ró 
J m i f,  » helybeli n.unktkhmara elröka. As Ipari rnû -
kások részéről Oyöaös Gyu'a nyomdász ^ B i'á:B PjI, 
a helybeli Trjm:By!t'a'-U B«V bdnvvelíjs. 

— A két ssaaalekoz honvedeiml adó. At 
uj költségvetéssel rgy díjüleg beryuj ot̂  pánvUgvl JH-
vialatok közUI a nagykrz'iaséget oUóaorban az érdekli, 
amaly a 2 százalékos honv^dilml hosiájáru'ást veaati 
ba éprllli hó elsejével minden árueladásnál éB logyass-
tÁsaál, u^ysslntén bármilyen Ingó és Ingatlan vagyon 
Mifd  'genltéHénél. A két százalékot a vásárié, illetve a 
fogyasztó  fliHl  és a megveti elfogyatz  ott áru áráhos 
tttlk bossá. A kereskedők, Iparosok, vendéglősök éB más 
eláru Hók kUlönleges báiyegfiiaeteket  küpnak, amelye 
ket a p'naHgymlnl?itérluii bocaát kl és minden vevő-
nél, vagv fogvasztónál  m-ígMelő értékű bélyeget hass-
nálnak f  d a füzetből  a vásárlás vagy a fogyasstás 
össaege sserlot. A Jegysékek vagy ssámlák kiállítása 
kö'elHBŐ és a honvtdaiml bélyeget a ssámlára, vsgy 
jegysékru kell ragai ztanl. Ezeket a bélyagfözateket  a 
k°r*skrdők, iparosov, vend>g'ő)ök és mindazok, akik 
bármilyen áru' adnak d, vagy mérnek kl fogya'  ztíara, 
kötelesek előre megvásáro'nl a plnsBgyl hatóságoktól, 
a Biükségletnnk ÓB Baletl forgalmuknak  megfe'e'ő 
mennyiségben. As ellerőrsés ssempootjábél a kereske-
dők, gyárosok, Iparosok, vcndéklóaök és mlndasok, 
aklkro Bnletl tevékenységűk révén a törvény vonatko-

zik, naponta kötelesek nyilvántartást vesetnl asohrtl az 
eladásokról és foiyastíáaekrál,  «ne^ekM. bMs^dtfk 
a kétszás.iétos honvédalssl heseá|árnl4el, mlndsn bó-
B«p első 6 napjában pedl* blinntelást Wtalesek kéi z-
tenl arról, hogy as e őző bőnapbaa ös«esen mennyit 
ad:ak el, liiny, Illetve milyen értékű balyeget adtak 
kl. mennyi értíkű bélyegkészlelűk maradi és mennyi 
ul bélyegfUsetra  van Mükaégüfc  a további eled^okhcz. 
A klmulatáBhos mellékelni kell a már kifogyott  bélyeg-
fűaetek  szelvéeykőnyvét (color). A havi kimutatások 
alüpján as illetékes adókösegek Időnként ellenőrslk 
majd, hogy a bejelentett adatok helyiállóak-e. 

N Y I L T T I S J R . * ) 

N ívemben, nem InkaBSsálhat és nem ^á tárolhat, 
kívülem s^nkl. — Nim Ismerem el. 

Mírcurea-C uc, 1940 március hé 29-én. 
TlBstelettel: 

B. Grossborg Franoiskn. 
*) E rovat alatt kőalöttakárt nem vállal falalőa-

•égat a Saark. áa Kiadó 

„08IKI LAPOK" 
Politikai, kőagaadaaágl és saéplrodalml lap 

Előfizetési  ái: 
Példányonkénti ára 3 Lel. Megjelenik minden vaaárnap 
figaas  n r i . l6u FAlávre . 80. -
Negyedévre , 40.- Küllőidre agy érre. 864 -

Magyarországra 12 Pangó. 
Hlrdetéal dijak a legelaaőbbaa azamlMataak. 

aasliatok am adatnak viaasa. 
Nyílttéri közlemények álja soronklat Lel 25.— 

Kiadóhivatal: Mevouiaa-Olno, Strada L C. Bratlann SS. 

E L A D Ó K : 
2 drb- íateugdlyü szekér, 2 drb. iélíölelea koosl, 
2 drb. vasteugelyü azekér, 2 drb. erdőlő szán, 
2 drb. koosl-szán, gazdasági hámok, koosl hámok, erdőlő 

lánook, szántó eka éa borona éa egyea dolgok, továbbá: 
11 drb. sonkának való disznó, 1 pár ígásló és 1 kooslló, 
1 nagy éa 1 kloal íőzókályha, 1 drb. ebédlő kredeno. 
4—4 Vaes Geaa vendeglös, M.-Cluo. 

Kiadó  a központban  2 azobás lakáa,  irodának,  mű-
helynek  ia alkalmaa  a Lőffler  gyógyszertár 
udvarán,  Érdeklődni  Bakosi divatszabónál  lehet 

A „Coreo" éa .Boyol" női éa iérü (odráizat tulaj-
donosai tisztelettel értesítik Merourea-Clus (üalkszareda) 
és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy t. év április 
hó 1-től üzleteiket egvealtlk és ai uj női és iérü fodráazat 
„LUX" elnevezés alatt özv. Dr. Fejér Antalné házában 
(Cseh István mészáros üzletével szemben) április 1-én 
megnyílik. 

Uj üzletünk k ü l ö n női éa rérfl  termek-
ből áll, a legmodernebb bútorokkal, hl-
deg éa meleg vlaael, őrőkhnllámoaltó, 
motoros hajas ári tó atb. gépekkel ellátva. 

Fodrászatunknak ugy a női, mint a férfi  iBztályán 
szakmánk legképzettebb munkaerőit alkalmaztuk. Nagy 

Sondot fordltunk  arra, hogy közönségünk bizalmát kl-
(demeljUk. 

Szlvea pártfogáat  kérünk : 
BAETHA QÉZA éa QBIOEB KABOLT 
a „Lux" nőt és férfi  fodrászat  tulajdonosai. 

3 -

Transsylvanla étterem éB kerthelyiaeg 
k i a d ó , esetleg azonnal átadó. 3 - 3 

Értesítés. 
Miután üzletemet ez év április 

végén megszüntetem, raktáromon 
lévő összea maradékokat (reaztlik) 

leszállított áron kiárusítom. 
Egyúttal felkérek  mindenkit, akinek 
tartozása van, hogy április hó 20 ig 
okvetlen rendesie, mert azután min-
den követelésemet birói uton fogom 
behajtani. 

Tisztelettel 
Nuridsány Márton. i - s 

KIADÓ  április 1-től  egy földszintes  őssz-oonfortos 
(vízvezeték,  fürdőszoba,  stb) 4 szobás lakáa 
mellékhelyiségekkel.  - Felvilágosítás  Vákár-
nyomda  Győnősnél.  g— 

Egy kompiét háló, ebédlő és konyha-
berendezés eladó. Oim a kiadóhi-
vatalban. 2 - 2 

• w w * * W t t t K t re j f t a t t t tM. .  B s i í W ö ^ l a 

18 hónapos tenyéBiigazolványos bika eladó. 
Nagy Imre Jigodia—ZsOgOd. 




