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Emlékezzünk. 
Vannak saemélyek, melyeknek fe  újítása nemietl 

tu'turálls szempontból örökösen IdőzerUnek mutatko-
zik. a klaebbségl ionban aa lakóién kivüll népművelés 
feladata  különösen elaérendO köteleaaég. Sajtos, a ml 
huss esztendői kisebbségi életünk még nem érett oda, 
bogy a népműveléssel rendazereaen foglalkozó  oraaá-
goâao kido'goaott program aaerint működé falusi  egye-
sületeink legyenek. Aaea na téren Jelentkező hiányo-
kat igv a vidéki aajté kénytelen póto'nl nemaotl mu -
tuok éa nemaetünk nagyjaira em'ékfatelő  cikkek fel-
elöveniéaével. Irodalmunk, történelicttak eaámtaian pél-
dát tár elénk, amire bűsakék lehasallak e a nemaetl 
öntudat ébreaatéaére nem li lehetne jobb alkalom, mint 
eaen eseményeknek dióhéjban valé felújítása.  — Április 
eleje különösen gazdag Ilyen estményekben. A magyar 
Irodalomnak valóságos bölcsője ei a hónep i emleki z 
tetőül ld« Iktatunk néhányat: 

1784 áprHe hó 4 én saületett a háromsaékmegyel 
B'pílkőnfpatakon  Kőris; Csoaa Bándor, ki a nagy-
enyedi reformétu«  kollégium elvégzése nlán európ.i 
hírnévre ve;gódU aa ázsivkntatás terén szerzett érde-
meiről. Körösi Csorna Sándor, a saegéoy hároasaéal 
saékely fia  csodilatos példája a saékely akaratnak éa 
teremteni akarásnak. Ánla Balnte második basája lesa 
a testvéreink u*án kutató aaékeiy tudóanak. A magyar 
egyedüllaég éa olthonleiannág Bal Körösit tz áasiai 
testvérek falkutatására  a Áaala lesa temetője ÍB. A 
Himalájn tövén levő kies fürdőhelyen,  Dirdisliingben 
hal meg 1842 ben. Emlékét aaonbaa ma la őizl a tibeti 
cyelv nagy szótára a a tibatl nyelvtan, melyekei ac 
angol tndományoa társaságok adtak kl, hogy aatán aa 
ó elismerésük alapján mi ia meghajtjuk az elismerés 
zásslóját haaánk e nagy fia  előtt. 

Ai Időrendben második helyen Vai O-robeat kell 
említenünk. Vas Gereben, családi nevén Rdákovlc* 
Józtef  1823 áprliia bó 7-éu sailietett ás 1868 ban hall 
meg, Eredeti m6Bteraége aa ügyvédkezea vu t, de iio 
dalműikben regényeivel vivőit ki migának hallhatat-
lan nevet A mult saásid aemaal életének, a várme-
gyének, a falnaak  és veaetőlnek leghűbb korrBjaalt 
adják ezek a jólaü humorral megirt regények a magyar 
ifjúság  neveloaében oroszlán résae van a nemaetlBme 
ret éi a müveltaég-törtónet aaemponljából Ariul erdők-
kel bíró regényeinek. A népies nyelv pedig lehetővé 
tette, hogy a müvek minél aaéleaebb körben terjedje-
nek el. 

B clkiuaba sorolhatjuk még legnagyobb nttmzeii 
királyunkat is, Hunyadi Mátyást, kl 1490 ópriils 6 áa 
halt meg. Mátyás király, az első európai hbdst-reg meg-
alkotója, nemcsak mint hadvezér volt nagy. Udvara 
gyülekező helye volt a röneaaansa müvésaelnek BB tudó-
sainak. Irodilml téren pedig nagy érdemeket szerautt 
világhírű könyvtá-a, a Corvinák gyüjtéaevel. B gyűjte-
ményben maradt megaaamuiikraaröneiBánaalegnagyorib 
történet:rójának, Janua Pannonlusnak történeti munkája 
s még saámoB hasonló tárgyú latin munka, melyet a 
nagy röneitánsa király udvariban élő irók adtak kl. 

ÁpriilB hé 8 án megint gyáfznapja  ven a magyar 
lodaioanak. E napon halt meg gróf  Ss'chenyl István 
a legnsgiobb magyar. Családjában hagyományos tolt 
a nemzitl kultura Iránti á'dozatkésaaég. Apji a Nam-
iatt Muatum alapítója, ő maga pedig Jegolaö tudomá-
cjos társaságunknak a Magyar Tudomány oa Akadémi-
ának vetette meg alapjai. Aa ország Gazd»£Sgl Egye-
aület megteremtésével. Munkálkodása uj reform>oraaa-
kot nyit meg aa orsaágbau. Oaadaságl munkáiban a 
hlle't-Iet, takarekpénatárak, modern eptikezesi k problé-
máit vetette fel  a a reformok  megvalósítása Ur<tn éles 
eiientótbe kerül Kosauthal, kinek heves elindulását 
ellenzi. A Baabadságharc letörése súlyos lelki válságot 
idéa fel  a basája Borsáért aggódó lélekben a ez okozza 
tragédiáját 1b. A P'cs melletti Döbling elmegyógylaté-
zeteben halt meg 1860 áprliia 8-én. 

Nagyságaink sorát e héten Katona JósBef,  a Bánk 
Bán izeraóje zárja be. Baületet 1830 áprliia 16-an, aa 
aifóidl  Kecakeméten, mely varosnak kétőbb főjegyzője 
iesa. Multbauéaő szemei meglátják a magyar törtenetem 
legtruglkuBabh megnyliatkoaáaál, a klrályhüaég éa haaa-
szeretet közötti vergődést. ti lelki vívódásból születik 
meg a Bánk Bán, a magyar Irodalom legtökéleUaebb 
éB legnemaetibb tragédlaja. Á kereszténység felvételé-
vel caak»d»;a nyakunkba a német járom B nemzeti tör-
ténelműnk a küzdelmek én tragtdlák végtelen sorát 
mutatja a germán tenger elienl védekezésben. A magyar 
becsületességnek, a lovagkori magyar főúr  nemzeti 
öntudatának, király és hazaaaeretet köaii idegőrlő lelki 
vívódásának legtökéletesebb példája Bánt. a királyné 
gylikoa nádoriepán; do mellette a magyar paraezt, a 
köaépkorl jobbágy lelkületét feltáré  Tiborc alakja Iz 
olyan jellemalaklita, moly m*ndea tekintetben érd meeae 
teaal Katona müvét arra, hogy 6rök Időkre gyöngye 
maradj ea a magyar aalnműlrodalomnak. 

Nagy vonalakban vlaaaaemlékeatünk nemaetüak 
a pár Uváléaáfára.  Nem ciiuok, hogy taalUnak o felü-

letes Borokkal. A hetilap c4Ija caupán aa, bogy ráie 
relje a figyelmet  arr>>, ami kulturartek a aminők a nep-
müveléa terén haaanát veha>jtlk. liővebbei aa utmuta-
táa Borán kereshet mludnu erdiklódó. Kioyvtarak, 
könyvek állanak rendalkezáare, hr> nem is magfoieió 
számban, de mégis elegendőin aboa, hogy a uamzete 
sor. a lraut éidaklődő, népének történetet megismerni 
óhajtó ember megtalálja aat,. amit ezm a téren meg-
lamernl óhajt. 

Az uj hadin/aresóg-adó. 
A Monltorui Oficial  aprt is l-l szamaodu magjelent 

egy ui törvény, am-ily elrcüddii a 100 000 L jen fc  ii.l 
adóziknak a hadluyereaég adó valon^i köwleeettseget 
és ugyanén a törvény rended el a 2 százalékos veieii 
Illetek alkalmaaáaát U. 

Egyelőre maradjunk aa uj nyerőaégadunál, atnoly-
nek aa a feltűnő  különbsége van a regjöbl adóiim 
saemben, hogy nem a tiszta hasaon, banam a bruttó 
nyereség utan lesz megaiup.tv». 

Az 1936, 1937 éa 1938 evek bru.to jövedeimebő. 
egy átlagos jövedelmit matiianak ugy, hogy a három 
ev bruilo jó'.fcdumat  ö.'tzatdjái ea moaaijaz bárom 
mai. Ez az összeg aa atUgoi jövedelem 

Amennyiben aa 1939 ev bruttó jövedelme meg-
haladja eat az átlagút, Ujy a kü ó.bazei után valii 
kl aa adót éa pedig: 100000 lejig 10 aaáaalékot, 
100001—300.000 lejig 12 szizaie^ot BB pragrdsszív 
ku ccjal megy aa adóataláa 20 százalékig. 

Kereskedőknél áz áruk vételára éa aa eiadád 
ár köaötti különbséget, hancoknái a nyeroség-veazteaeg 
yzámián könyvelt össaes bevételt, da ebből levonják 
e kifizetett  kamatokat. 

A kivetés a felek  által leendő vallomások alapján 
történik. Vallomást tartozik adni mioden kereakedó ós 
Ipaios, de akik aa I—IX. 0;*:ál>b*n vaüuak, fel  van-
oak aa adóatatás éa a v^llomuadáj alól mentve. 

Ezek saerlnt mlndsn iparon v^gy kereszedó, aki 
100000 lejoél nagyobb jövede.sui uum adózik, tzrto-
zik vallomáat adni. 

A vallomást nem nyouiialveayra, hanem ksz'iü-
seges fehér  lrópapiron áüiijuk kl ea a cöreikező adato-
kat kell tartikimaznla: 

Aa 1936, 1937 éa 1938 évben eiért bruito jöve-
delem. 

1939 éuban elért jövedelem. 
Kdiönböaet aa 1936—8 évjk átlaga és aa 1939 

év brutlo hasana köaOü. 
A valiomtanaz tartalm^züli kd.i aat a tljoieatint, 

bogy aa ad>zö ismiri a tórv^ayi Oj a büasu.ó rondjl-
keaeseket es teljes felelőssegei  vállal a vallomásba 
beirt *d*iokeri. 

Aa adóaó valiomátát t-ilĵ Bon e fogadjak  és mlu-
deo külön bj.yi vizsgálat, mindsn tárgyalas nélkül a 
bevallott összeg után kivetik te adói. Mivel a fél  altai 
bevdiioit adatokat fogadják  el, felebb  <zéiuek he y-í 
nlocs. Amennyibeu az ado klsztmlláB hibás lenne, ugy 
aa egyenes adótorvény 125. $-ab<>n szabályozott e,n ut-
mond^snak (cjntesiuliu) vaa helye. 

Azok, akik nom vjiunak ba miodea BziikssgM 
adatot, a klliónbözet utan ls idn fin  jiuek, de eU:z az 
adohoa L jyótcd rt-sj oíaz gii birdagot ls szamltau^k. 

Ások, akik Viioilan adnoiat vaiiamk be, biuj.ru 
kivetik a belyes és a vaiotian Ld>io^ M.0ÍÖI»I öádzsg 
uian járó »dot, ezenkivtil ennek ötazurösji óird&g cimSD. 

Átokra, akik oum adntz vaiiomas*, hivaiuicoi 
vetik ki aa adut es ennek ötszörösöt bir<>â  c olén. 

Eaek a térvény Iniéakcd^sel. 

1940 április 8. 
Ezt az időpontot Jelölte mag a tutodik érzík^ei 

1B rendelkező betziercidl eziiiaazaiu KUa volt osztrák-
magyar hada regbell keplt&oy, amikor fetruar  h»vában 
vaUml apróság után kerdf.zőskodve,  kopogtato.t be 
epóbomt oz. Szokatlan magatartáai és Lü anös targvu 
bloeaaéléstii alepján Ítélve, erd kas egyénisége nem 
sorolható aa általánosan Ismert karakter csoportok kozé. 

Ejy februárban  tett kijelentését to.mácsolom: 
„1940 ápri.is bé 8-án Németország nagyobb katocal 
tevekenyaégbe kead; a háború nem fog  oly hoaszuru 
nyúlni, mlal Aogiia hlrdutte; eat a háborút A-iglla 
nem nyeri meg". 

Találkoztak a jövőbe látó egyének a múltban Is. 
Eg)lk nagyní.nómrői a roionsAg Baánnkczúan nyilat-
kozott, amUor három evtei a aagy világháború m-g-
Itduláía előtt azt tanácsolta, bogy a kaszp >nat vagyek 
ki a bankokból a rokonok és aranyra vmiva őilazék 
meg a lökét. Iodok ásul makacsul állította, hogy egy 
nagy háborn köveiktzlk, a papír korona elérieitele-
nedik. 

Érdekes, bogy a Jövő egyes eseményeit előrelátó 
egyének kijelentéseik Indokolására nem képesek, való-
aaerűleg mivel képeaaégük oanpáa a megértéire azo-
riikoaik. Saabé. 

Mult hét. 
H>tek óta forranak  az események. Április 9-én 

reggel végre kirobbant a szikra. . Németorsaág dániai 
kövote m3gj9leul a dán kUiligymlnlaalernél éa hejelon-
isítti, hogy a némát ciapatok bevonulnak Dánia terü-
letere es megszállják az ornságot a háború egéBB Idő-
tartamára. Mmdizi aaért tjsslk, hogy Dánia független-
séget és Bjmlegesaégél blalosltsák. A dán kormány 
zlj«lentatt>), hogy ti ta.'oalk a megszállás ellen, do 
i-.'Sint ttel a hiyzetra elfogadja  a német katonai In-
«éziíed (Síkat. Erre a német hadsereg rövid órák alatt 
ungsztilott* az országot. 

Ugyanezek az események játsaódtak le áprliia 
9 au Norvégiában. A német csapatok egyaaerre több 
oorvég klkótőbeu parira Baálloltak éa megkeadlék aa 
-ilőnyomuiáit, Norvégiában aaonban nam ment almán 
a ném9t terv, mart a norvég kormány elrendelte az 
ellenádái. ós igy megkezdődtek aa ellenaégeakedéaek. 

A nagy háború tehát, amely nyolc hónapja hely-
ooa állott, non msgmozduit. Din tő fordulat  törléat, 
amely arra mum, ho^y aa északi államok bale kerül-
tek a hiboru forgjsz-ilábe.  A háború áttevődött nj 
terilatiíre a ezazben a pjreekben a történelem^ leg-
nagyobb hadi mérkőaéBe folyik  Norvégia partjain. 

Az aojol—'raocla szivsiség jaek óriási tengeri éa 
légi hidirővel fjj.ódtek  lv:-, hogy dintő csapáat mérje-
naz az allataiból kikéayaaarilett német hadltengeré-
szdtre 

Az lgaal összecsapás a Szagerrak tengeraaoroa-
ban fo.yik,  meri annak birtoklása azt jelenti, hogy a 
Narvégiaban lanóazodó német hajókat éa csapatokat 
elvágják az utánpótlástól. 

Rjdló és újságok napok óta telve vannak ennek 
a m adin időz egyik legnagyobb ttiköastének réaalo-
I41V91, amaly t^uţeren es lavegőben mar harmadik 
Q>pja fo  yit. A soz siUjtmondo hlr közölt la látaalk, 
űoí> mindkét f  j1 n*gy vuszteségeket aseaved. — Az 
0,481 lejtőiről* .tJdnnt az angol—francia  éa a német 
naddjt'.a a tengeri cadmli?ele«8k során 20—20 egy-
ségű' vaasltett, köztük 10 nagy csatahajót. 

EţyibkAUt a norveţ ellenállás egyre rendaaere-
aeab. Maija voai.oa felvaezik  a Sil t de lm a t az eiőre-
nyomu ó náiuat csapatokkal, amelyeknek létszámát 
óivtioczirrd OacsUilt. Njr/igla terepa hadászati szem-
pontból reudzivü! nehaz ÓB nagyon megkönnyíti a vé-
dekezési. 

Uj élet az ősi falak  között. 
Látogatás a şumuleui 

(csiksomlyói) egészségházban.; 
Diszkr<ítun, halkan, mint amilyen a szociális miaszióa 

nővérek r.géaz rendje, szervezete, befelé  azonban annál erő-
teljesebben, rngy jovd és életmentég folyik  Ceiksomlyón: a 
székelyek Kómájáhan. Eddig csak lílekmentéat végeztek a 
derék Ferences burátok, a „pax et benutn — a béke és jóaág* 
lelkes katonái, a Viuoi'e apácák árva és szeretetházán kiviil 
a ennek okszerű tolyaoiányaképpen el kellett következnie a 
székely jövő nemzedék tizikui mentésének is. A jövő pedig: 
a gyermek. X'ncs szebb, lontosabb hivatás a mai világban: 
bimbózó ártailau kis életeket megmenteni a biztos haláltól, 
niegkounyiteoi a .nagyút" előtt álló, verejtékesen szenvedő 
szüld édesanyának emberfeletti  kinjait, az elkövetkezett 
nehéz órában.... 

Erre vállalkoztak a szociális missziós nővérek. Nagy 
képzettségüket, lelkük asszonyi finomságát,  szivük megértő 
jősiigát np.gy áldozatkészséggel állították a székely jövendő-
mentés uttiuft,  iáradságOB, nehéz szolgálatába. 

Bölcső — ruháskosárból, fásládából. 
1VI38 év (Sózéüek egyik borongós hajnalán, a kettős-

lurnyu hires kegytemplommal szemben álló, évszázados, ősi, 
megyeházának, majd tiDevelőintézetnek, később tanítóképző-
nek és müiparitelepuek használt n8zékh4zu-ban a legnagyobb 
szerénységben, hangtalanul, minden feltűnés  nélkül megnyi-
tott szülő uSt csecsemő- és gyermek otthonában, mely 
legelső magyarnyelvű katulikus ilyennemű intézmény egész 
Erdélyben, — erőteljes gyermekairás jelezte, hogy az inté-
zetben meglátta a napvilágot a székely gyermekek közlll a 
legalaS. Akkor még csupán caak egy rubáskoaár jutott az 
újszülöttnek, de másnap sorkerült a fásládára  is és harmad-
napján már kölcsön kellett kérni a szomszédoktól nagyobb 
kosarakat és amikor már hire kezdett menni az otthon léte-
sítésének, olyan érdeklődés nyilvánult meg, hogy a szooiália 
missziós nővérek dr. Nagy Andris igaagató-iöorvos, dr. Pál 
(iábor v. képviselő, főgondnok  és mindazok, akiknek szív-
ügyük volt egy ilyen intézmény: megijedtek, mira ia vállal-
koztak, hová helyezik el az ideaanyákat is Újszülötteket. 

Szerencsére leleményes a szeretet éa a hivatás betöl-
tésére irányuló nemea szándék. Nem hiába választották a 
kedves, jó nővérek az otthon jeligijétll: .Jó tanáoanak Anyja, 
könyörögj érettünk l u — fohásszerü  imádságot — Mária 
segítségével mindig akadtak megértő, támogató, tanácsadó 
lelkek, akik átaegitettik az otthont a keadet nagy nehéaaő-
gain. Csodálatos mire volt kőpee a hivatáabeli ötletesség, 
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találékony aig, a kérdi* fontosságinak  lelkes itérziael Lépés-
ről-lépésre, napról-napra, majdnem semmiből fajUdStt  u in-
tézmény a br. Jóaika alapítvány torkére megvásárolt és dr. 
P41 Gábor irinyitiaa alatt azakszerüen teljesen kijavított, 
annakidején Baliaay József  főkirilybiró  tarvei eaer nt épült, 
pontoaan 115 évea épület földszinti  saobiiban. 

A pápai nnnclus könnyes elismerése. 
Amikor, a mnlt nyiron történt látogatáaa alkalmival 

Caanllo Andris pipai követ megtekintette aa intézetet éa 
maghallgatta a mélyen megindító, anlyoa aröfaaiitéaeket  a 
terhesvédelem éa oaeoaemőgondozáara vonatkoaélag: — köny-
nyekig meghatódva tejeste ki elismerését a nemes jószindék 
éa ax elért eredmények fölött. 

Ma mér vízvezeték, fürdőszoba,  villanyviligitissal elü-
tött éa a korszerű követelményeknek egyszerű formájában, 
de teljesen megfelelő  helyiségnek állanak a szülő nők, új-
szülöttek és gondozáaba adott gyermekek rendelkezésére 
olyan szerény öaazegért, melyet a legszegényebb szülők ia 
meg tndoak lizetni. 

Az intézet jőhirnevére, szükségességére éa a vala szem-
ben megnyilvánult bizalomra mi aam jellemzőbb, mint az, 
hogy nemegéazen egy éa félév  alatt esáztizen felül  van a 
szülések száma. Nemcsak a Székely tőidről jönnek szülő nők, 
hanem idegenből ia, még Boonreatiből, Brassóból is jöttek 
édesanyák. Nem kétségea, hogy a „Csodatevő Székely Szűz 
Mária" közelsége ia igen aok beteget vonz... 

A azázadik: ikerazilléa volt A legegészségesebben hagy-
ták el anya éa gyermekei az intézetet. Különben eddig már 
négy ikerszüléat jegyeztek ba az intézet anyakönyvébe éa 
soha semmiféle  komplikáció nem állott be, pedig anlyoa 
eaetek is adták elé magukat 

Háromszoros külföldi  diplomás szülésznő, 
a szülészet vezetője. 

— Az intézet — mondja dr. Nagy András igazgató-
főorvos,  aki különben a katholikna Népszövetség orvosi 
szakosztályának az elnöke — két osztályból áll. Az épület 
földszintjének  jobb részében van a szülő-otthon. Eanek a 
vezetője: Gizella nővér. Belgiumban végzett háromszoros 
diplomával elhagyta buenreati jól lizatett Állását. Nagyvára-
don elvégezte a bábaképzőt éa eljött ritka éa értékea képe-
sítésével a katholikua székely nép közé, a fenyőkoazoruzta 
Caikba, indnló székely életek mentésére. 

Valóban annyi szeretettel, szakértelemmel sürög-forog 
Gizella nővér sz édeaayák betegágyánál, az njszülöttek kö-
rül, látazik: a aaját lelkét adja bela terhea munkájába. — 
Megnézzük a betegszobákat Egy négyágyas, agy háromágyas 
és két egyágyss szoba áll rendelkezésre a szülő nőknek. 
Minden ragyog a tisztaságtól. Elkészült a vízvezeték éa a 
fürdőszoba  ia. Ez a legújabb beruházás ismét csak dr. Pál 
Gábor főgondnok  érdeme, aki kitűnő gazdasági érzékkel való-
aágoa atyja az intézetnek. Terméazetesen külön azülőazoba 
ia van az otthonban. Minden azüléai eaetnél jelen van az 
orvos. Bánásmód, ápolás, gondozás éa étkezéa tekintetében 
nincs semmi különbség a különszobáa éa közöaazobáa bete-
gek között — mindenhol a keresztény szeretet éa aoraátérző 
segiteniakaráa érvényesül. 

Megható a közös manka felosztás  az intézetben. Dr. 
Nagy András igazgató-főorvoson  kivül Gerta testvér a lő 
nöknő. A legszeretetreméltóbb „tőuöknő* a világon. Súlyos 
szülési eseteknél, gyermekek betegeskedéae alkalmával, 
anyagi nehézségek között, hová meneküljön súlyos, mélyen 
átérzett felelősségével  i — kegytemplomban, ahol áhitatosan 
idézheti az otthon csiksomlyói Szűz Mária bélyegzőjének 
köriratát: „Jó tanácsnak Anyja, könyörögj érettünkI" A 
mindig szelíden mosolygó Szent Szűz mindig ia angitséget 
nyojt. 

Éva testvér az adminiatraciós munkában jeleakedik. 
Liza nővér pedig a konyhát vezeti nagy szakértelemmel, 
bölcsen beosztott takarékossággal, mindenki teljes megelé-
gedésére. 

Ingyenes orvosi rendelő és tanácsadó 
A szülészeti rész alagaorában ingyenea orvosi rende-

lőt és tanácsadót tart lenn az intézet. Ezt Nagy András ig. 
lőurvos vezeti. Ueti három délelőtt ingyen rendel áldott 
állapotban lévő nőknek, gyermekeknek és szegényeknek. — 
Eddig ezeren felüli  esetben keresték fel  a rendelőt. 

— Nemcsak az a célunk — mondja a főrvos  — az 
ÍDgyan rendeléssel| hogy az arra rászorulókon segitsünk, 
hanem inkább az, hogy sz áldott állapotban lévő asszonyok 
szokisnak hozzá a szülés előtti rendszeres orvosi vizsgálat-
hoz és igy kerüljék el a szülési nehézségeket, szükségtelen 
műtéti beavatkozásokat. Ez az egészségügyi intézmény, 
ingyenes rendelőjével sem nem szanatórium, sem nem kór-
ház, hanem kimondottsn szociális szervezet, tehát nem lehet 
versenytársa sem a korháznak, sem a szanatóriumnak, bár 
a megye 147 ezer lakósa réazére ezidőazerint osupán 150 
korházi ágy áll rendelkezéare, viszont az o.vosi kar az in-
tézet leláilitáaa előtt ia lelkiismeretesen megtette kötelessé-
gét a szegénygyógyitís szociális követelményeivel szemben. 
Különben egész húsvétig népnevelő előadásokat rendezünk 
asszonyoknak éa leányoknak a ezeken kioktatjuk őket a 
gyermekgondozásról, a nagyon tontoa mesterségei táplálás-
ról ugy, hogy akinek kedve éa hivatása van, el ia helyez-
kedhetik kevés gyakorlatul haaonló intézetekben. 

Látogatás a gyermekgondozó osztályon. 
A gyermekgondozó osztály az épület balszámyában 

kapott elhelyezéat. A gyermekek, a komor bolthajtáaoa ter-
mek egyanleteaen fűtött  melegében derűsen, láthatólag jól 
érzik magukat, Hnaz kia gyermek piros, elégedett arca el-
árulja, hogy mindene megvan, amire egy ilyen kia ember-
palántának szüksége van. Szűcs Katalin védőnő a közöa 
„mama". A közöaködéa a kiosinyek eme társadalmában még 
nem kelt irigységet, hisz mindenik órai a megkűlönböztetés-
nélkűli őszinte szeretetét jólelkű gondozójuknak. 

— Ida, — mondja dr. Nagy András főorvos,  — öt 
évea korig olyan gyermekeket veszünk fel,  akikről a beszer-
zett környezettanulmányunk megállapította, hogy „otthon", 
ha lakat ilyesmiről egyáltalán heosúai, — halálra vaaaak 

Ítélve. Nemosak a nyomoraság, hanem különböző társadalmi 
éa oaaládi bajok miatt A oaeosamóket éa mesterséges táp-
lálásra aeorulókat előnyben réazeaitjűk. Egyelőre oeak hnaz 
gyermeket tudunk elhelyezni, de tekintve, hogy aa épület-
ben férőhely  van elég, ha kellő anyagi eaaközök állanak 
rendelkezésre, kétszeresére ia kibővíthetjük. 

Esti 7 óra volt, mikor látogatásunkat befejeatttk.  — 
Nagyszebenből vendég ia volt társaságunkban -. az ottani 
szász gyermekgondozó-intézet főorvosa,  aki szintén kivánoai 
volt a Székelyföld  ezen legelső azűlő nők oseosemő- és 
gyennekgóndozó magyar otthonára. Elharangozták a kegy-
templomban az „Ave Maria'-át éa akkor már minden kicsiny-
nek ágyban kellett lennie a házirend azerint. 

Végtelen kedvaa kép fogadott.  A jól fűtött  szobákban 
.jiróka-ricaoe" fehér  kia ágyaoakákban, hosszú hálóingeaen, 
tisztán, jóllakottan, különböző kényelmi helyzetekben, takaró 
nélkül pihegtek, azenderegtek, „alukiltak" a kicsinyek. Egyik, 
máaik nagykomolyan szopikálta az ujját éa ugy bámult reánk 
idegenekre. Mélységes oaendben volt valamennyi. 

— A kioaik nem airnak aoha szülőik után t 
— Alig van nagyobbacska — mondja Katalin nővér 

— aki emlékeznék az édesanyjára, édeaapjára. Itt mindent 
megkapnak, mire szükségük vsn éa igy a airáa is ritka 
dolog. Elmondhatjuk, hogy itt sokkal jobban van a legtöbb 
gyermeknek dolga, mint azülőinél. Koruknak éa szükségle-
teiknek megfelelően,  minőség éa mennyiség tekintetében bő-
ségéé ételt kapnak. A leggondosabb felügyelet  alatt állanak. 
Van vízvezetékünk, fürdőnk  nekünk ia, kvarclámpánk éa 
mindennap mérjük a caeoaemők testsúlyát. Nyáron nagy 
virágos kertben napozhatnak, hancúrozhatnak a gyermekek. 
Ha a szülészeti osztályon olyan anya jelentkezik, akinek kia 
gyermeke maradna otthon, a szülés idejére magával hozhatja 
éa itt helyezzük el a gyermekosztályon. Nagy gondtól, nyug-
talanságtól menti meg a azülőket 

Amint érteaülünk, az intézet vezetőaége azzal a gon-
dolattal is foglalkozik,  hogy húsz év óta nélkülözött bába-
képzőt és gyermekkorházat állit fel  jövőben, ha meglesznek 
erre az anyagi feltételei,  melyre a gyermekhalandóság és 
elnéptelenedés meggátolása szempontjából, hogy milyen szük-
ség van, arrá caak a l'aját, jövö generációját és nemzetét 
mentő lelkes szakember, orvos sggódó éa féltő  válasza ad-
hatna leiviligoaitást. Különben a tavalyi katholikua nagy-
gyüléa orvosi szakosztályának ülésében erről nagyon azojioru 
képet éa még kilátáatalanabb jövőt festettek  az arrahivatott 
előadók. 

* * * 

A Kis- és Nagyeomlyó hegyek komoran, aötéten, hall 
gatagon húzódnak meg a kegytemplom éa az egénzségház 
mögött Bentről azelid világítás fénye  hull a aötét éjszakába. 
Fény, mely a szeretet melegével a felvilágosítás,  egészség-
ügyi fejlődéa  szolgálatiban ill. Esővel, hóval vegyes déli 
szél olvasztja a téli jégkérget éa a Somlyó hegyek lankis 
oldalában ébredeznek az alvó hóvirágok. Itt van a tavasz éa 
az uijiébredés: a csiki székely nép is magiraeszmélf  s 
jövőtmentö ezen intézménye uljin, példamutatóan munkil a 
megújhodó faj,  nép és nemzet lennmaradiain. 

Alb«rt  Kivin. 

Hooan uiltarittt m boldogult Hajlátb püspök ede&apját. 
Sikeresen fogott  neki a tél olüzésénsk as 1883 

esstendó márciusa. Rggalente a d-rtls égre klaka*r-
lotta a nap forró  korongját, amely estig nagy ssorga-
lommal olvasstotta a sok havat és jeget. Eobtn a 
munkájában még a langyos szél ls sigitségére volt, 
morl meleg lehelteiével még a legkeményebb jégcía 
pokat is könnyesésre fakasstotta. 

Régi ismerttőlr,  ha találkoznak. 
B<y ilyen márc'uii estén, fjuye*  cslznába bujt 

lábával évetoian kikerülve a tócsákat, aa egyik bndai 
kiskorcsmába Igyekezett Birecs István urasági bajdu. 
Bitónként a gazdája n'ncsen otthon, hát megengedhet 
macának kis kiruccanást, néhány pohár borra. Belépett 
a 11 tkkhetesba és letelepedett az egyik asstal mellé, 
ahová kéretlenül hozta neki a korcsmáros zzoiásov 
adag borát. Amikor as első korty után letstte a poh t-
rat, egyszerre csak feléje  hangsotl az egyik zzom-
szédoz asstal mellől: 

— Nini, Pisla, te vagy? 
A kiáltó nvurga legény volt, aki felemelkedett 

asztala mellől, ahol máeodrn «gával Bit és a megszé'l-
totlhos m<nt. Sávé'yesen üdvözölték egymást. B>rocs 
litván és Spioga Mihály egy faluból  való voltak és 
alhedar koruk óla nem láttak egymást, Megöitt'tek a 
vlsaontlátásnak éa csakhamar magukhoz hívták Bpangs lf.  »kl Puéli Jtoos ntvre hallgatolt. Buzeiget 
tek és Iddogáltak. Bpanga és P.tóil kalandjaikkal és 
furrantoB  pénsssersésl módjaikkal hanc>glek < 
a . T'"on«*y kPzaledett, amikor Bsrecs litván 
fizetett  és bucsurott barátaitól: 

. — Mennem kell, mert a gaz lám llsinegyre reod-
sserlnt haaatér és ssüksége lehet rám. 

— Hit kl a gazdád? 
. T, György gróf  nr őnagysága, kancellár, 

oruágblró, sáss'óa, főrendiházi  elnökT 
B ktsalt cimboráitól. Amikor azok magákra ma-

j'ígyezie"1 " D 4 , t e k ' 8 p M g * M h 4 1 y m " r 
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í " C 8 ' .  " orsságblró nekünk való ember, 
a bajüseá' piléll* ' " 4 ~ P 9 d 8 r t * «"»» 

Vallatják  Hajdút. 
PliáM i2SÍ l i * ? 4 V r M 4 « l ţ ? | d u ' 8 P " « » Mihály ée Pltéll Jiaos tekergő csavargók sürlla találkoatak. 
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H4» blf<>ny  vannak ősagyságának uáp jöve-
debnel, nemeink mindenféle  állásai 7tán, haaem ran-
«•*•!•» hosnak ám . birtokai ia. Aa Inttstt m M u -

».i.. hnaaák a sok bankot, amelyet őnagysága vas-
M á b a M r A b b a n . péüen kívül töméntelen ősi 
dráiasáe és éksssr Is hever. 

_ No, ha essed van, akkor néha felnyitod  titok-
ban aat a vasládát és klemelss belőle magadsak 
egyetmásL^ ^ ^ _ n e T e U | t B e r e C i P l i t a _ 
mert őnagysága, a gasdám, a kulcsot mindig dolmánya 
belső ssebében hordja a bukszában. 

Elmúlt már március dereka is, amikor a három 
cimbora magost együtt ssürcjöite a bort. 

— Hallod-e Pisla — kérd sale Pilé.l — mléta 
sso'gálod a gróf  ur őnagyságát ? 

— TlsenWt éve. , , 
— Ugy ? és mit takarítottál meg megadnak ennyi 

hosssu Idő alatt? 
_ Éi-e? Hit semmit. Ami Ásatásam van, elmegy 

korcsmára, meg valljuk mag as igaaat: nősaemélyekre. 
— Ét meddig akarsz még saolgálnl ? 
— Hát, ameddig lehet. Tartok tőle, hogy ha majd 

öregedal kezdek, a gaziám elküld. Asi Ígérte, hogy 
majd ád vagy két lánc főidet. 

— Kát lánc föld  nam aok. Valamivel csak több 
a teljes ssegénységnél. Pedig adhatna a gazdád abból 
a töméntelen pénzből. 

Pltéll vetette fal  először a tervet, hogy közöien 
kellene kiürítési Majláth gróf  orsságblró vasládáját. 
Mindhárman gazdag emberek lehetőének, sőt még as 
unokáik ls dukálhatnának as Branyban. 

Bpanga és Pitéll addig-addig beszéllek, amig Bs-
recs végre beleagyssett. 

A végletes  eate. 
1888 március hó 29 én este Jissef  főhsrceg  egy 

caomó elókílősig számara vacsorát adott. Hivatalos 
vo'.t od t Majláth Qy árgy gróf  országbíró és kancallár ls. 

B rács Pista est már előző napon elujságolla 
pajtásainak. 

— Meghagyta a gasdám, hogy holnap esiére milyen 
ruháját és dlsskardját kéBsItsem kl. A nádorispán ur 
őfőmagastágáhos  megyen estebédre. VaiéBsinüleg a 
rendesnél későbben tér haza. 

— Alkalmas Idő a cselekvésre — vélte Bpanga — 
majd beerasstetz minket a palotába. 

— B.recz I tván bólintott. 
* 

Majláth gróf,  orsságblró, udvari kancellár, a fő-
rendiház elnöke, a Tud imányos Akadémia tagja, dlssbe-
öltösöiten mant József  főhercag  - akinek a nép pile-
linus apja után, aearetettel adományosta a nádori 
rangot — vfc^oráj  *ra. Rjhija, éksssre, dlsskardjs 
m«gari negyveauser forintot  ls. 

Efyedól  lakolt a budai Bjt»hány-pslolában. A 
CJa'édja pizsonymegyei birtokán tarlózkodost állandóan. 
Bjr ca litván belső bajdujáo kívül voll még megfelelő 
Biömélyzete. 

A személyzat azon az esten Bsátsaáledl. A férfi-
nép korcámlznl m«nt, a fehérnép  pedig pletykázni a 
ssomisédos paloták EŐcB9lédjeihes. Csak Birrcs Piita 
maradi Qdjbts*. 

Eijij.t klla: c óra, amikor a megbeszélés szirlct, 
két cimboráját be kailett tn^edoie a palotába. Meg-
torpan*, nem akaródzott a kapu 'elé menni. Da aztán 
mégis meglőtte. 

A három cinkos hamarost együtt volt a gróf 
aálószobéjában. Próbál'ái a vasládál felfeszigetol,  da 
aem ment. Vagül is kimondta Bpanga: 

— A% országbíró bisonyoisn p'tyókosoa érkealk 
hasa, rögvest elalsalk és akkor klvesssük a kulcsot » 
ssebéből. Addig Piéta szobájában lessünk és ba őnagy 
sága 

megüli a kapu kopogtatóját, Ide jövünk és as 
ágy alá lopórunk. 

Gyilkosok  az ágy alatt. 
Tizenegy óra u áa volt az ldó, amikor M j átb 

hasaérkeaett. A há'ószobájában Barccz P ata is segített 
neki a veUóaésael. As ágy alól egysstrre tüsszente* 
hallatszott. Nam is egy, hanem keltő bárom. 

— Basteteremtelte — kiáltotta as orsságblró — 
ts ágv alatt tolvaj rejiősik. 

Basel sarkantyú' cdamájával az ágy alá rúgott. 
A köveikíző pillanatban P.iell mpgr'ţ,.dta a gróf 
cdamás lábát *>s rá tott egyet raj.a. Mijiátb orstág-
tiiré a p d óra suhant. A két haramia kiugrott as ágy 
alél és á dosatá-a vetette magát. 

— P.sta — kiáltott a gróf  — te fogjad  az egyl 
ket, a másikkal majd éi végsek. 

Azonban B -recs Pista nem engedelmeskedett 
hanem megkövültem néate an ádáa küzdelmet. A hat-
vanötéves ortzlgblró még Idős korában Is blkaerejü 
ember volt, elbánt volna két támadójával, ha fel  tudott 
volna kelni, amiben különben as oldalán levő dlsskard 
is akadályosta, amely a blrkói álban minduntalan a 
lábal kösé gabalyodott. 

A rablóknak sikerült áldozatukat megfojtani. 
A vasládát klfosstották  és elmenekültek. 

Három halálos ítélet 
, A három rablógyilkos rövidesen burokra került. 

Akasstófára  Ítélték őket. A két falsőblróság  ls meg-
erősUette aa Ítéletet. A király nem adott kegyelmei. 
As Ítélet kimondta: 
.xt. ^ E , 4 n e k P l t 4 1 l , « másodiknak Bpangát akassl 
|ák, B -recsnek végig kell nézd a két akasstást és 
caak aatán kerül rája a Bor. Nam érdemel mást, aki 
gazdája ellen gyilkosokkal saövetkesetl. 

• 
A hármas akasstás megtörtént. 

b*nap mnlva fiatal  ember Jelontkrzett a pap-
nevelő Intéseiben: 

— Majláth Gusztáv Károly vagyok, a maggyllkoll 



16. mim. C S I K I L A P O K 8-lk «lial 
orsságblró fia.  Apám tragédiája arra kósstot, hogy a 
papi pályára lépjek. 

Majláth Gusstáv Károlyból lett Idővel Brdély 
nagynevű püspöke, aki érseÚ rangban nemrég halt 
meg ée akit a mait héten temettek. A szörnyű rabló-
gyilkosa ág a katolikus egyhásnak nagynevű egyhás-
fejedelmet  juttatott Isten utjai lám, klaaámlthatatlanok. 

(k. e.) 

Apróságok. 
A húsvéti ünnepek ujabb bekenyllatkoaatot hoitak. 

XII. Plus pápa ósaentaége a falt  ám adás Ünnepét válass-
totta kl, hogy békeeaőaatot intéaaen a világ népelhea. 
Nem ls eaéaat, Inkább Ítélet volt ea a besiéd aaok 
fölölt,  kik a népek kősőttl egyetértést ssétrombolták és 
a teremtő emberi energiákat a fegyverkeaés  saolgálatába 
állították. As emberi ssellemnek és mnnkatrőnek assal 
a psz trlásával, ami most sserteuéjjel a világban végbe-
megy, a leghatalmasabb nyomoreayhltő akciót lehetett 
volna elkészíteni s a uájaktél elvont éa fegyverekre 
költö'.t milliókkal a népjóiéll Intésmények sokaságát 
lehetett volna megvalósítani. A háborúnak ebben as 
irtózatos őrjöngésében jót nem várhatunk csak attól, 
ami Krisztustól jön. A Megváltó as egyetlen segítség, 
aki a benne bízó lelkekben vlsssa^lliihatja aa Igassá-
gossájba vetett hitet s csak ó adhatja visssa az embe-
rlzégnek a legjobbját: a szeretetet. — A Ez-ni űanep 
alkalmával végttl arra kérte még a Bsentatya a népeket, 
hogy Imádkossanak a Megtá'téhos, hogy adja visssa a 
keresslény népeknek a békét, megértést es össsefogást. 
- A leghata masabb keresztény egyhásfő  ssavanak 
ma dintó súlya van. As essmel harcok sűrsivarábao 
kivezető utat csak sz talál, aki tlssta lélekkel s a lelki-
Ismeret legalaposabb megvizsgálásával Igyekssik vlsBsa-
lérnl Krlsstushos, a lelkek nagy Uralkodéjihoz. Krlsstus 
földi  helytartója a aslv legnemesebb érsésável s a csodá-
latos tehetséggel m?gá'dott embtri agy minden Igénybe-
vételével IgyekBslk erre as útra terelni a világ népeit 
s blsssttb, hogy fáradosásalnak  eredménye is less. • « 

A gyűlöletnek a lelkekben való uralma példátlan 
méreteket öltött a mai időkben. Vannak emberek, akik 
valósággal kejeleguek abban, hogy embertársaiknak 
árthatnak. A bajokoiáiban aztán nem iBmtrnek meg-
különböstetest még as édes testvérrel szemben sem. 
Valami lelkiismereti elfajulss  es, Bslnte tömegjelenség 
különösen nálunk. Felrúgnak szak az emberek jellemet, 
erköicaöt, vallást és véraaerinil kötelességet, csakhogy 
a leggaládabb módon teljesíthessék sokssor jelentékte-
len, önös érdak vesérelie boBíz óságukat A napokban 
egy pap esett áldozatául a testvér e gyllkoB merényle-
tének. As Ismeretlen roBSsakaró Magyarországról kül-
dött kompromliiáló Iratokat a címere, még pedig olyan 
primitív csomagolásban, hogy as lehető eg magára 
vonja a hatóságok figyelmét  A terv mesterien sikerült. 
Megtelelő helyen dicséretet ls érdemelne aa Illető jó-
madár, de e helyen csak a népítélet megvetését kap-
hatja. Sikerült a hóságokkal meghurcoltatnia egy em-
beri, egy falu  lelkléletének vesatőjét. Sikerült keserves 
klussenvadéseket sseresnle talán éppen annak, aki az 
ó lelkét igyekez >tt valamikor jobb útra téríteni KrHz 
tus kínszenvedésének páldájavai. A testvéri ssiv e gyala-
ai oi elfiju  ástra padig ml ia rámu'.atujk e helyen, 
hogy absói mánk la o:n á*t azarezseoak ós vessJÜ k 
szamot a nagy nyilvánosságnak zsaal a m9gbélyegzé-
aevel, ami őket éri. 

HÜSZ százalékos emeléssel átvitelezU a mult evi adókat. 
A helybeli pénzügylgasgalÓBághos ápriila hé 2 án 

érkezett meg a penzUgymlnissier 671813 márdnB 29 én 
keit magyarázó rendelete EZ adok atvilelezeBéról, amit 
lényegében pontosan az alábbiakbsn közlflnk. 

ÁtviteUzlk az 1933—1937-re tehát 6 évre annak 
idején m?gállapitott a 1938—1939 éa 1939-1940-re 
lábat kéiiaben atvltelesetl ház*dó ÖSízagekelaz öaases 
városokban és falvakban  1940—1941 költségvetési evre 
a 13 Ik paragrafus  értelmében 20 saásalékos emeléssel. 
KÍ a rendtílkesés as eddig mtnles hásakra la vonat-
kozik, amelyeket nemaetvadelmi Illetékkel róttak meg. 
Az álvlieleaes hivatalból törteolk. Hasonlóképp n tuss 
százalékos emeléssel álvlielezlk as ósaaes vonatkozó 
szuprakotákat ea hasonló Illetékeket. Újból Bsamltják 
ki a aiuprakotát oiyan esetben, ahol ápriila 1 ÉB május 
15 lg van joga a baz uajdonoaoinuk a háa terhelt be-
jelenteni B Ilyen esetekben tekintetbe veszik a kóla 
csökkentését, ellen esetben a suprakoiál mind JS csök-
kentés nélkül vesslk át. Hasonlóképpen átvételeslk a 
kereskedőim, Ipar és ssabadfoglalkozásból  ssármazó 
jövedelmek után kivetett egyenes Járulékl adókat és 
busa ssásalékos emeléssel, alapul véve aa 1939—1940 
évi összeget, ezeknek a sauprako'.álnal csupán lQ'/.-os 
emelést hajtva végre. Esek aa átvilelesések ugy as 
álltm, mint as adófiietó  réssers véglegesek s Igy meg 
nem felebbeahetók. 

Adókivetést esskösölnek njadósás vsgy mentesség 
megEzdnés, vagy adólessállltásl esetben, mindig kísérő-
lag nyilatkosat alapján. A megyei és kösségl járulékok 
feloiztása  ároknál aa üaemekuel, amelyeknek köspoatja 
nincs az üzem helyén, szintén a lavall marad z arról 
a pánsBgy a vállalati központot hivatalból értesíti. 

As alkalmi Jövedelmek, Irodalmi, tanári, müvésal 
jövedelmeknél ls 20 ssáaalékoa adó és 10 ssásalékos 
suprakota emelést vlssnek végbes s hasonlóképpen 10 
ssásalékos emelést kapnak a flsetések,  nyugdijak és 
mosgó értékek után kivetett snprakóták. 

Aa esetleg előaö évben elófordnlt  tévedéseket a 
követkssöképpen lehet kelyeabitenl: 

1. UgyanaaoD adiaőnál, ugytnasoa jöredeleméri 

Só ttétoJÉ  b 
(eket  főzni 
de az ilyen étel nem ízlik, 
mert a só nélkülözhetetlen. 
Igy a kávénál sem nélkülöz-
hető a Franck-kávépótlék. 

kétlsben klrót'. adót törülni lehat, de ciak kizárólag 
kérés alapján. 

2. As egyenesadétörvány 39 paragrafusa,  4 bekes-
dése, 9 pontja sssrlnli réssvénytársaeágok s azok, 
amelyek egyáltalán nem működnek s aa átvllelezések 
miatt adójú* ma U fennáll,  kérhetik a péniügylgaagató 
Ságtól legfeljebb  as adóössseg felére  való csökkentését 

3. ázik a ssabadfoglalkosásuak  és Iptrosok, akik 
aa 1939—1940 költségvetési év alatt 6 bóaapnál több 
ideig voltak koncantrálva B es alatt aa idő alatt nem 
folytathatták  masterségűket, Illetve foglalkozásukat,  as 
1940—1941 évre átvitt adó réssbenl leaaáliltásál kér-
hetik a megállapító pénzílgylgszgatóságtól a jelen tör-
vény Intéskedésel értelmében, amely az adó felénél 
kisebb Ssssegre as add csökkentést nem engedi meg. 
Nam élveshetlk est a kedvezményt azok, akiknek 
laboratóriumuk, irodájuk vagy miihelyük van s a bevo-
nulás Ideje alatt eseknek mütödiae nem BStlnetalt. 

Bs tehát világosan elénk tárja, hogy a mull évi 
adót a koncentrálás miatt sem lehet csökkenteni, hanem 
as idén lehet réBsbenl csökkentést elérni a mult évben 
töltött koncentrálási idő miatt. — A lessállltást as 
érdekelt fél  koncentrálási egységétől kapott blaonylt-
váuya és kérése alapján lebet csak esskösölni — te-
hát es nem hivatalból történik. 

A két Bsásalékos nemsetvédelml cota adltlooalat 
a következőképpen emelték fel:  8% minden mazőgaz-
d-iságl Jövedelem ntán. — 8°/o házadó jövedelem után. 
Hat ssásalék a mentesített héztk uán. Hét százalék 
minden Ingó jövedeltm ulán. — Hét ţaaz-«lék az összes 
ipar és kereskedelemből származó jővede'en után. 
Nagy ssásalékos a tandem és saetonok után. N>gy 
ssásalék a havi 30000 lel bruttó flietések  után. Hét 
ssásalék es Ipar es ssabad foglalkozásból  ssármazó B 
nom a patenta fixában  lévők Jövedelme után. Htsonló 
emelésekkel kell az ÖBBZÍB alkalmi adókat Is évkösben 
is megállapítani. 

Oj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpusu és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
tavitok. 

Uj. iiae teljesítményű attnnlatorltíi 
berendezesemmel 
töltést leggyorsabban vógsek. 
Minden ekkumulatort asonnal 
töltésre kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
tterourea-Clno Str. I. C. Bratlann 40, 

aa Uri Kisilnó épületében, a régi űalettel 
aaemben. 1— 

Nőni kell! 
Néni kell, 
mliil a fának, 
s gySkérrel fogóm!  a világba. 
Hol vsgy gyOkerem 
a ml t&plál tégedet'! 
Ta'in"h szél, 
ml keletről nyngatra tart, 
a hlu híremmel 
letépi lombomat? 
Vagy a vie, 
ami ]0n éa rohanna velem, 
ha kimosta gyBkerem '! 
A nap talin, 
ml mindig égril-égre aiáll í 
Caak a íOld, ai Itthoni fold 
táplál engemet, 
Aláaatoaaágra Int, 
da nini kenyszerlt 
a élni népemért. 
Ulért la élnék, 
ha aem ő lenne a oél: 
a változó viharral 
hasa talan küldenék.. 
Da légy te a oél: 
Népem. 

Flórián Tibor. 

Aháziasszony sokféle munkája. 
«Nim is o'yan régen, Svájc Barn városában tartot-

ták meg a világ egyik Igen érdekes, nagy látogatott-
ságnak örvendi, tanu'.Bágos kiállítását, amelyről a napi-
lapok is beszámoltak. 

Ba a kiállítás kettői célt tűzött kl maga elé: 
1. Ba akarta Igazolni, hogy a világ művelődéséi 

milyen mértékben mozdították elő a nők, sselleml ter-
mékeikkel, divat és más újításaikkal; 

2. Bemutatni kívánta a női hivatás rendkívüli 
sokoldalúságát. 

Azzal nem kívánunk most foglalkoani,  hogy a 
nőknek as általános művelédés fejlesztése  terén milyen 
sok elismerésre méltó érdemük van. Hadd próbáljuk 
meg aiosban felváaolnl  a női hivatás sokféleségét. 

A saját hástartását ellátó aBssony elsősorban Is a 
család ébrasstóje. Ugyan melyik Iskolás gyerek sseret 
— különösen télen — kiugrani a jó meleg ágyecskából 
s kellőan mosakodal, fogat  moant, rendesen felöltösködal? 
Ezekre az anyáknak kell ügyelnie, mert aa e téren 
elmulazztoltak később bosauiják meg magukat. Aaután 
ki főzi  mag nekik a reggallt, kl késsill el ssámukrs a 
tls órait, ha nem a jó anya? Ki öltöstetl fel  a kicsi-
ket csinosan, az időjárásnak magfelelően?  Ilyenkor a 
háslasszony a „gyereklány" Bzerepét tölti be, mert ó 
tud a gyerekek mindan egyes ruhadarabjáról. 

Mikor ezoláa elnnnnak a családtagok munkára, 
iskolába és faiBsabedul  a lakás, követkeslk a takarítás 
és ezzel kapcsolatosan a ssobanövények ápolásé, gon-
doséin. Da ezsel ls gyorsan kell végezni, mert telik-
múlik aB Idő és nem lesz ldajire ebéd. Lassalad tehát 
bevásáro al as ebádhea a haiatérve, kesdódlk a hásl-
asszony legfontosabb  munkája: a fősés.  Fősés közben 
— a csak percekre terjedő szabadidőben — aaonban 
mindig akBd mág más munka, Így 1—2 ruhadarabb 
kimosása, klvssaiása kalácitéssta sütés és még sok 
más I Hacsak a le„u'óbb említett tevékenységet vess-
üilik, eziík kczittia negy-öifole  mellékfoglalkozást  lát-
hatunk elrsjive: bevásárló, tzakácacő, mosónő, vasaló-
nő, pák. 

Amikor keszen van an ebéd, megteríti aa asstalt 
s felssolgálja  as ételt. 

Ebéd után kerül sorra a kevésbbé kedvelt munka, 
a moBogatas éB as evőesakc'zik, as edények eltörlése, 
elrak ása. 

A d.-lután folyamán  már, ha nem 1B olyan nehés, 
de annál több lsmtreiat Iganyő munkák követkesnek, 
mint pl. htr.snya-, ruhajavitáá, tlssiltás, gyermek és 
Mnótl alBóruhaoemü varrás, alakítás, amely munkák 
során az asszony nemcsak varrónő, hanem egyúttal 
divattervező, kelmefestő,  bevásárló, beszövő, mfltömő  ls. 

Aztán következik a gyermekek leckéinek kikér-
desése, vagy ha netalán be legek, ápolásuk, ssórakos-
tatásuk. I yénkor a jó asszony laoitónóvé,ápolónóvó válik. 

Azt blnné aa ember, hogy aa est bekösaöntése 
magboiza a házlasssony részére ls a pihenést, a szóra-
kozást. H> mindebből valóban jut ls egy kevés as est 
folyamán  a háziasszonynak, aaonban a többi ssellemi 
muakát cl kell vegeani. Eaek pedig sokszor nagy fej-
lúrásk okoznak, m-r a .mit fóazüns  holnap"? nak na-
ponkénti UmatlódaBe — amlnak Igazodnia kell egyfelől 
a csaiadiagok igényeihez, t. 1. fejlődést,  munkaerőt 
kell blztoniianla, másfelől  a késslelbes, aa anyagi lehető-
ségekhez, — blsony soksBor nem kis feladat  elő állítja 
a baalasBsonyt. B munkák közé sorozhatjuk: a „konyha-
pSDz' beosztását, a vásárlások feljegyséselt,  elssámo-
tálait, a családi levelaaés lebonyolítását és végül még 
a férj  Bsórakoatatáaát ls. Masssóval: a háslasssony 
könyvelő, Bsámlásó, családjának, hogy ugy mondjuk: 
pénaügy- és kereskedelmi minlastere, magántltkárnó, 
társalkodónő éa ha elfáradt,  a hivatali gondozkal kűsdó 
férjét  figyelmével  ÓB kedvessegével még jókedvre Is 
deriti — akkor kása salnéBsnő ls. ugyBZÓval a háal-
asszony egy személyben művész és bűvéss Is. 

Fedező  mén! 
Gsedő Imre  Topiita-Ciuo (oiiktaploczü)  lakós 
4 avas, sötét szürke,  Lipioai fajtája  teajész-
ménneir minősített  m é n i o v á v a l mindennap 
reggel  7 óra és délután  5 őrekor lahat fedez-
tetni. Fedeztetési  dij  ISO  Lai. — A fedeztetést 
igazoló igazolványt  a méntulajdonos  állítja  ki, 
amelyet  az állatorvos ur, • fedeztetés  ntán 
utólag  elleojegyez  hivatalosan.  s—I 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Sumuleu (osiksomlyói)  kegytemplomban 

szokásos szent Antel-kilenoed  kedden,  április 16 án 
kezdődik.  Minden  kedden  d.  e. 10 érakor  szentmise 
és prédikáció.  Uázfőnikség. 

— Hirdetmény. Tudomására hoziak Calkvármegye kö-
zönségének, hogy a Miniszter Taoios felhatelmtsáaa  alapján • 
Cassa Aatonoma da Finanolare şl Amortizare Bnenrrţtl 500 éa 
100 leiea hadseregfelszerelési  kötvényeket boseájtott kl, hogy 
lehetővé tegye a falasl  lakóss&gnak ls ezen hazafias  köloaOn-
iegyzésben való részvételét. A 100 lejea névértékű kötvény 
ellenértéke 80 lei és as 500 lejesre pedig 400 lel fizetendő  be. 
A kötvényeket az Összes kerületi adóhivatalok ia más állami 
és megyei hitósigok és'Intézmények rendelkezésére booeijtott» 
az adobehajtó pénzBgyigazgatóság. A kötvényeket egyedol is 
kizárólag Dr. György Gábor Jogosait aláírni, aki a ka»vénye-
ket a követkesikippen Jegyzi: Dr. G. György, Administrator 
de încasări fl  Plaţi »1 Jnd. Cluo. 

— A „legnagyobb asekely" halalanak fél-
acáiadoe évfordulója.  Ba év éprllla 19 én leás a 
„legnatyobb aaékely" Orbán Btláaa haléiinak ötvene-
dik évfordulója.  Aa Olorhelu («ékelyudvarheljl) egye-
aIlletek elhatároaták, hogy egy köaöaen éa méltó kere-
tek könött megreadeaett ttonepaégen fogják  felu|ltenl 
a nagy aaékely emlékét éa méltatni munkáaaágát. Aa 
erre klkBldiitt blzottaág meat állítja öasze aa ttuaepély 
műsorát, melynek egy ráaae aa Orbán Biláas Székely-
udísrhíly halárában levő sírjánál fog  leaajlanU Az 
évforduló  alkalmából Bányai János Ssekelyudvarhelyen 
megjelenő „Székelység" clmü.folyólrata  O.nán B tlaas-
saámot ad kl. 

— Finom liaztet őrölhetnek a paraaat-
malmok. A romái buivétl ünnepekre való tekintettel 
a töspoatl busaériékesl'ő hivatal megengedte, hogy a 
paraaatma'moknnk mlnóaltett malmok ácrilla hó 18 tél 
keadódóleg fl:om  llaatet őröheaaenek. Ésael kapcsola-
tosan a tuaiádi éa szentkirályi Márton éa Tiraa-m i om 
érleaul aa fir  e:ó gazdaközönaegot, hogy áprliia 18 tél 
megkezdi a fliom  liszt őrlését. 

— A hadbavonn'tak aegélyezeae. A buteg-
sogélyaó pénztárak mellett mBködó teg^lyazó biaott-
Bág fe'hívja  a hadbtvonultak figyelmét,  hogy akik még 
eairányu kérvényükéi ÓB a lapunk márcma 17 iki sza-
mában megaeveaatt mellékleteket még nem saerealék 
be éa nem adták be, azok sürgőjén intézkedj anak, 
bogy a «egély Iránti kérvényüket benyújtsák. Bővebb 
felvl'á;oültáai  ad a helybali betegaegélyaő pánatár Igaa-
gatósaga. 

— Árokba fordult  a oasinl (kásaoni) társas-
gepkooai. Súlyos közlekedési balesetet idaaett elő a 
aaokallanul nagy menny iaégbun hulló áprilisi bó. CMk-
megyében legutóbb 30—35 centiméteres, zőt sok helyen 
ennél ia vastagabb hóréteg ezelt. A káizoul táraaagép 
kocsi Küpö.1 Gusztáv veaeiéaével pontont reggel 6 
órakor indult Kaazooaltlsről Cjlkezerzdt faló.  A kocsin 
20 zzLtnély Uit. Kísioijakabfalva  éB Kászoaujfalu  kö 
zóttl egjit magas kanyarnál megcsúszott ea a kétmé-
teres árokba fordu  t a gép. Ltaz'ó András, Vvncsa 
György Tu'lt, Mibáiy Lijosné, Andráa Antal éa Z Idő 
Qyula súlyosabban, Muntaanu Pdtre ciendőrőrmester, 
kaazoal őrsparancsnok könnyebben megsebesült. A Bebe 
sülteket orvosi segítségben részesítették. Többel közű' 
lök korházba szállítottak. A falelóaaég  tisztázása érde 
kéb?n vizsgálat Indult. 

— 10 aaasalekkal emelik a aaemely-, vala 
mint a gyoravonati pótjegyek árat. A H vatalos 
Lip spriila 10-11 i száma közli a mlnlsatcrlaoáCBnak a 
Bzemtiy, valamint az áruforgalmi  vasúti viteldljtételek 
emeléseiől szóló jegyzőkönyvet. E* a dllemeléa 10°/, ot 
tesz ki a tzemély, mig lő százalékot az áruforgalom-
ban. A 15 Baáaalétos áruforgalmi  viteldíj emelés aa 
össaea vasúti, valamint a csőveaetékck<>n történő sz til-
tásokra is vonatkez k. A tlz Bííztlékos személyvlteldíj 
emelést a személytolatokra klsditt jegyekre, valamint 
a gyoravonati pótj"gyekre alkalmaznák. A 10 százalé-
kos viteldíjemelés nem vonatkozik a Ezemé!)podgyiaz-
d jakra, sem a gyors ia rsfidvonatoVra  kledo'.t hely-
f-caisrtó  j gyekre. A* á'lamvstutak d.jsa»básemeiéBe 
a fenti  határozatnak az áilem-asumk hivatalos Wpjábsn 
történő m^ijkenésétől Bzémitott 30 nap múlva llp eleibe. 

— Koazónetnyllvánitaa. Ezúton fejezaük  kl 
körzőuetbnket mindazoknak, akik férjem  Illetve édes-
apánk elhunyta Bizalmával bánatunkban osztoztak. 

Santlmbru—Cilkszeutlmre, 1940 Április 10 
őzv.  Balló  Béláné és gyermekei. 

- Beazámlthatatlanaagát hangoatatta a 
negyedmillió lejt elalkkaaato ghimeal poata 
főnök.  A Targn Mur si (marosvâsârbtlţi) Büntető-
tábla Pro top sp ascu—S -!e: c :—Lup «a—P^nvluit s c o -
li ul tanácia April 1-én díklőtt Iiczs Jtzsef  cylm^sl 
po'tafóuök  tdkkaez'á'l Egvét tárgyalta. I c-» 340,799 
lelt Bikkabzio'.t el a vádirat zzerlnt kölöoböző nynjták 
és Iratod meghattisiUsával, Bűntársaira leit Bztlcz 
Árjád és Ödön kereskedőkben. A büntetőtábla előtt 
Iocze azzal védekezett, bogy olyan tiraiéssetU testi 
bajban szenved, amelynek hatónak ént tetteiért nem 
telJsB mértékben felelős.  Erre vonatkozólag orvosi azak-
értől vliBzálatol rende tsk el. Iiczs Jizsef  ügyét má-
jus 13 án tárgyalják. 

— Falmentették a gondatlanaágból elkö-
vetett emberölés vadja a'ól. Annak Idején jel'r-
tettük, hogy Szabó AntnlC cc u (n-U.cslcssi) i ktőségü 
gépkocslvesetőSmenl (Gyergjóujfa'u)  közíleben ha'álra 
gázolta Balló Ba ézj 4 éve? An»a nevű leánykáját. A 
haláojvéjttt saerencsetleuBég köveikaztében felvett 
csendőra^gl Jegyzőkönyv alapján t.z ügyésa^ég gondat-
lanságból elkövetett emberölés miatt vádat eme t e 
gépkocsivezető ellen. A most megtartott törvényszéki 
főt&rgyaláBon  a vád ott szemtanukkal Igazolts, hogy 
aa áldozat aa ntolaé pillanatban ngrott a kocsi elé 
agy, bogy aem tndta eihárilanl a sa>renc]éllenaéget. 
A bíróság bttaoaelekméay hiányában felmentette  Szabó 

Patakok sorsa. 
Van két patak. Aa egyik gondtalan, 
A völgyeken át JátBzva ciörgedez, 
Cikázik erre éa cikázik arra; 
D i Borsa blztop, térve jóbbra-balra; 
A teazer mé»ls édesf»njJ->  lesa-

Váltig aaer ecséa mind aa Ily patak 1 
D i van patak, hogy puaztaaágba vesz, 
Síró homokban eliüi nyomta'sn, 
Ahonntu Indult, pálmafáé  náals. 
— Forrta» mellett van galambba-ház ls, — 
S amerre m»zy most, oly bizonytalan I 

A földalatti  medre merre tart? 
I yen pataknak Hatos utja nincs; 
Rejteti erőknek kis Játékszere. 
A mélyből tér-e még a fénybe  vissza? 
Vagy fel  se bukkan, a homok fellsaaa  / 
Bzlkkasatja Stámum égető saele. 

Nem vag, ..erenoés, ^ ö f ^ o j t Í D 

— Megint a gyergyói bloaka éa dorong 
G rgely JÓBBsf  éa B«!o*h MMé gyer«jóu]falvl  lege 
nyek jókedvűen leptek kl a falujuk  egyik korcsmitj» 
ajtaján. Huszár Mlbá'y, Nagy L"zló és Pereocz Ágos-
ton occ in álldogáló legéovnk ir fái  meg|°gj z -st tettek 
a korcamákban Baórakozókra. G rgely tetllegesaíggel 
felelt  a „Mblváara". S lempillantás alatt bicskák és 
dorongok kerültek elő. Gerely József  éleivel z -lyee 
sérülésekkel, eszméletlenül maradt a halysaloen. Ha 
saár mlhály több késsBuráasal, mások könnyebb Bérű-
lésekkel kerültek kl a verekedésből. Girgelyt kocsira 
tették éB a gyergyóBaentmlklóal saanatór umba Baálli 
tolták. Eközben ujabb verekedés történt. A snlyosan 
dérült G:rgely JJaaef  testvére Geri(«ly Márton és So yom 
Básdor nyílt uccáo, minden elózites szóváltás nalkül 
megtámadták és vérasre verték 0 sh Ferorc 20 éves 
legényt. Aaaal indokolták tettüket, bojy 0 áh Farsnc 
egv tlaesbeu lakik Huszár Mihály éa láraílva", akik 
félboltra  verték Gergely J'iaS'M. A verekedőket nem 
talá'lák meg. A vlaagá'at folyik. 

— Claoban vaaárnap újból h ivaaott. Mire 
31-én ujabb havaaáB volt Calkmegyébtn A Hargitán 
éa a Kárpálok nyúlványainak magaajtbb fekvéaü  vidé-
kein hóviharok voltak. A rendsaerlelenhl váltakoaó 
Időjárás gáio ja a mezőzazdaaágl munkálatok megkea 
dásét, mely>k?t e;yre jobban sürget aa előrehaladott 
Idő. Cslkmcgyében még s«m ekével, sem boronával 
o?m lehet dolgosnl. Siakkörök véleménye Baerln', ha 
Igy tort aa Idő, hetek telnek el, mig komo'y munkát 
lehet kezdeni. 

— Felmen'ették Fioresou Iean ellenőrt. 
Aprl'ÍB 5 éo, p'o'.Kv-o tár/iv'illt aa ítélő áMn Lupau— 
«naBlasiu — P nciul tcu— Antonescu — H ul tao^cia. 
F.orctcu Ioin Frumo-sa (.c-lkreépvlzi) pénzügyi ellenőr 
Ügy4t, akit a helybeli törvényesek a aaépvlal közbir-
tokosságok m^fz^ro'ása  éB máe bUncjelekmények 
miatt h it hóoepl fogháara  Ítélt. Aa Ítélőtábla a vád ot-
tat felnr  ntetti 

— FQItövön ütötte éa megaakotült. Tatár 
Irnác Mihillent (c<lrRsentmlbál>i) lakóa eţ^sz eleire 
kiható suljos tesiÍHértés vétsége miatt keiüjt a belybe'i 
törvésvazéb elé. A vád rut pz?rint Titér n*zatellér?eb» 
keveredett Qlurgiu'a losonci. A szavakat tettlegesség 
követte. Tatár ugy vágta fUllövön  GiurgluUt, hogy 
megsütietUlt. A bíróság 6 hónapi elaáráara Ítélte a 
verakedő*. 

— Le kall fenykepeani  a kÖBépületeket. 
közvagyonügyi m(alszi«r rendelete értelmében az 

ösazeB kcz'pUletekpt levelező-lap nagyeágbau le kell 
fáaykép'-'Bnl  a a fénykaput  be kell szolgáltatni a prl-
marlákhoz. mely azokat táblóba foglalva  juttatja el a 
tElnlsztérluThrz 

Ul Uazt raaiazterekot kell woaotal áíHlla hó I től. 

11 " t S n Riglstra Speeíal vámmalmok részire. 
fa.  H Í Z áéglst.u Spe.1.1 minden kereskedfl  ris.ire, aki U9Il. 

irnsltáasal fogla  kőzik. 
Clira ds afaceri  í.kereskedóknek. n}, 1 »z. minta 
clfca  de afaoerl,  Iparosok is kereskedőknek 2 a, mlnt. 
Registru de deposlt (Rak.árkflnyv)  3 sz. minta. 

Napi ny i lvánta r tás i napló aa e lhaaanál t bé lyegekrő l . 
Bon de p la ta (flaetésl  Jegyaék) m i n d e n váaárlo réss i re , 

aki 50 iejuél nagyobb összegre vásárol. 
Bgmerezhetó Vákirnil, lleroarea-Cluo (Calksaareda) 

COMPOSESORATUL JOSENI. 
No. 112 din 7 Aprilie 1940. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă, că In ziua de 30 Aprilie 

1940 ora 8 dimineaţa, se va ţine în cancelaria Corn 
posesoratului Joseni din comuna Joseni—Ciuc, licitaţie 
publică orală, pentru vânzarea a 6400 bucăţi arlian 
de molid şi brad cu un volum de 3937.0Ü m. c. din 
păşunea împădurită »Părăul Puma», proprietatea Com-
posesoratului Joseni. . 

Cantitatea este împărţită in 320 loturi. 
Conform  avizului Consiliului Tcclinic No. ü73 — yjv» 

la licitaţie pot lua parie şi membrii Composesoraiului. 
In cazul când in prima zi nu se va termina 1 ici 

taţia aceasta, va continua a doua zi la aceiaşi oră şi 
în aceleaşi loc. • , - , , . 

Preţul de strigare stabilit de Consiliul Tecmiic, 
este de Lei 290 pro in. c. 

Condiţiunile dc licitaţie se pot vedea l.i cancelaria 
Ocolului Silvic Joseni in Glieorgheni şi la t'onipo-
sesorat. 

Preşedinte, Secretar, 
Gáli Kiss András. loan Gábor. 

Pályázali hirdetmény. 
A helybeli Magyar Ku tur-Kör (Kaszinó) 

pályázatot hirdet egy k e z e l ö - k i m é r ö i 
állásra. Pályázati reltételek a kaszinó titkárá-
nál Szentpétery Bálint urnái („Transsylvania" 
Bank) megtekinthetők. — Pályázati hiláridö 
1940 április 30. 
i-2 Elnökség. 

A targu-mureBl (marosvásárhelyi) ke-
reskedelmi és iparkamara köxlemenyei. 

Keretkedők  és iparosok  ügy elmébe! 
A folvó  év márcluí 4 én megjelent, a termelés 

fellendítése  és sz >tr»k eil<nÓ!z(Béről uóló türfény 
25 §-ára hlv.tkozásaal, köz 1 a Kamara az érdekelt 
kfri-akidő'skrl  éa Iparotokkal, hogv aa üsle hsljlsóg-
ben ai «rucikkeV árjegyzéke látható helyen kl kell 
legyon ftt(g»Matve  éB a vevő ^érésére az eladott ára 
meauvla^géről éa Áráról jrgyzák id &dó. 

A hivatkozott lórv̂ BV Baaokckiiak elkerüléae 
végett a Kimars nyomatékosan felhívja  a kereskedő 
zet és Ipiroaokat, hogy az árjegyzéket sürgősen helyes-
eik el a kirako'bin le, abol mlcdtn egyes árura IB 
fdteendó  fz  ár, m-rt aa ellenőrző szervek mAr m«e 
kezduk roUködéBlik-t». 

Buosnaaó. 
Husa évi Mercurea-C ue (csllBZírBdal) tartózkodá-

som után Alba-Iulla (GruUlebérvárrs) köl öiöm. Bltá-
voaázom alkalmával ezúton buccuzom el vrndégeimtő! 
lomerőselmtől és jóbrrátáimtól. Kösaöoöm a lólndu atú 
pirlfozást,  amellyel üzletemet támogatni szívesek vol-
tak éa i-érem tartBAnak mer Jó cm ékükben. 

Vess  Qézp, vendéglős. 
Tusnád  fürdőre,  as Adler-villába  kerestetik  nős 

gyermektelen  házmester, olyanok,  akik  tudnak 
románul. 

Vendéglő hat szobás házzal, tekepályával, 
villannyal, forgalmas  helyen, eladó. Aaonnal 
átvehető. Cim a kiadóhivatalban. 

2 - 2 

E g y J , ( L h ó n * p o s f f t J k a n  e l a d ó . Cim 
Vákár-nyomdában. 

VlWIIlM U t o l 

Hirdetmény. 
A Marcurea-C.uc (oaikszeredai) legeió-

rársulat igazgatósága kőzhirré teszi, hogy 1910 
ÚV április 21 én d e. 10 órakor a Bodóaó 
QÜVÜ erdii kaszálót, 2—3 holdas parolán-
ként a helyszínen, nyilvános szóbeli árveróBen 
1940 évre haBBonbérbe adja. 

Ugyanakkor a közbirtokosság is haszon-
bérbe adja 1940 évra 4 holdas réti és 2 holdas 
kőbánya nevll kaszálóit. 

A haezoubír atonnal fizetendő. 
Az igazgatóság. 

w 

Értesítés. 
Miu'án Üzletemet ez év április 

végén megszüntetem, raktáromon 
lévő összes maradékokat (resztül) 
leszállított áron kiárusítom. 
E^yut'al fe''kérek  mindenkit, akinek 
tartóz'sa van, h- gy április hó 20 ig 
okvetlen rendezze, mer: azu án min-
den követelésemet birói ufon fogom 
behajtani. 

Tisztelettel 
s-s Nuridsany Márton. 
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MODELL KALAPOK \ 
üa napomként n j formák  eloaé 
árbwk, MB.mgtmTl n t n c 

VKNCZBL T A N Á R N Í N Á L 
Dgyanatt kéaattlmok nsladaa-
aoaaft  »61 kalapok oiaöraadft 
aayag koináadáaávai. Kalapok 
ItalakHáaa a logrlvidobb idő alatt. 

I . O, Brat laaa (<Masá-
i>m«oa 111. aa.. a Sörháa köaelébaa, 

WxxxxoiQioior s ŷ vŷ ryyŷ ^ 

r ce 
• i 

Ilii adó egy oiépldazekróny Ruston—Prokton, 
egy Hoff  jr 4 es kaaán, egy nyersolaj motor 
Columbia. — Személyesen tárgyalni lehet: 
Kedves Lajos, Sándominio. i-a 




