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( Z I A R U L C I T J C T T L I 7 I ) 

A réiMr-tetiesztőtet internáló táliorlia H á l j á l . 
A vármegyei Prefektura,  a belflgyminisz-

tériun rendelkezése alapján, nyomatékosan 
közli a vármegye lakósságával, hogy minden-
féle  szóbeli izgatást, amely aa ország rendje, 
biztonsága és nyugalma ellen irányul eréiyes 
szigorúsággal megtorolnak. Azoknak, akiket 
hirterjesztéBen érnek azonnali internálásukat 
rendelik el. 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
merciant* de lemne! 

Bevételi éa kiadási utalványok 
Mandate de intrare v e ? ' r e 

Bérfizetési  jegyzék (Listă de plată) 
Anyag- éa erdőfelvételi  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bârfă  pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidcnfa  lucrătorilor (plru purtat in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignaţie) 

állandóan raktáron, ' totdeauna In depozit, 
legjutányosabb áron pe lângă preţuri mo-

beszerezhetök derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
VÁKAR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Útban az ég felé. 
X 

Kadveno helyem: a templom. 
Aa ember a szobás rabj >, mert a szobás hatalma 

nagy a nahezen ul batjsa :>lól tibujai. Ahogy meg 
tt-zd a gyermek valamit s u?y fo'v«atja,  u(y is fojja 
tovább végezni nagy koráhan is. FJ yioa hillju't és 
mondjuk egyes cselekedetekre : lţy ; zoktam cslnVml, 
i<y teflai  anyám, liy láttam ipirmó, Iá. igy stoííam 
meg V*n Is egy azáll.Mt* : « luty» » szőrét e bigyh, 
d-i az embar a azo'zás4t nig^on ri.fca  .; hí vasviliava 
elkergeted a sza'iáiodi.*, «í.-ú S* ru WioisaiJr hozzád. 
Fil-'g g l u oromhoz s i.ak,Ub-iz bozzá »z em •nr. 
Hi má.ibová kola/kodis, hr^pok mU'Va is öoveow-
l-nlil a réel «ta lás f-lé  vanzi u lat. Vannak küiörbóző 
•Z)r«ko'áBrtini a pzírúo ó hvy^n , di míg is egy-
kettő jobban ifcazenőit  vri.U k̂, amaiyet szikes-b-jan 
vesfzllk  Igénybe s ha p'marád, uag)oa érezzák uniak 
Mác> át. 

A frtili.k  nagy •!6<zer.-totitt! lAtopatjik a kivt'-
bátakat, kaszinókat, vend ig ézet, Hparipá'y^iat, a cőz 
k djenc helyei a sétatér, unzi, sz'ntnz, leanicipiya, 
V.rtnd a kebelhará nőik s z i o j a i Mindenki od* m»icy, 
ahol |'"•1 érzi m «iát g k»!l-m sen eiMHi az Időt ked 
v.irü vi ó HzVazozis:-il. V j'-in mig li bjlr. jáV, h> \y 
m ndeaütt jó, d-i iegjobo o thon, azoiban m.'guoiVi a 
foyton  ottbon tarózkoJt^c s keno dúlnak ItwáíUibói 
s mennek oda, abol gondolják, hogy aa ottboi bei .&<t 
más otibont találnak, m«rs a váltoaatosság gyönyör-
ködtet. I j <zl szórakozás azonban csak ott lehat. ebo 
a reodes otthon szeli* ml levegőjót feleik  ; aboi épp •» 
ellentétes gondolat s hanţu'at uralkod k, az măr nem 
szórakoztat, h*03m uit.it, nt,m érazzíik o'.t jói magua 
itat, mozt mlndm terhUVre van. Kevesen metnk szí-
vesen a temetőbe, mert az sztr utiik lebtngol s komor 
gondolatokkal tőit t>l. T.ivtdiaek ; nem komor, hanem 
komoly gondolatokat juttatnak eszünkbe. Őz p dlg 
nem gondoikodil, hanem 8.rór.k:>zni óhajtanak, eszüket-
saellsmüket akarják klsz illózíetsi, az elet ujy is komoly. 

P dg mit ér a szórakozás, hacsak a kedilyt 
üdíti fel  a lelkünket érintetlenül hagyja. A valcdi 
Baórakoaáa nemcsak üdít, banem lelket feifrlBslt  és 
nemesit. A nagy elmék c^ak oly társaságban szeretnek 
forogni,  ahol tanulnak, tap^sitalatokat gyűjtenek, oko-
sabbak, többek lesanek. Kampla Tamás óva Int BZ 
alpári helyektől, ahonnan lelkünk kárával térünk haza. 
Nem nyerünk ott, banem vesaltünk. Akármilyen jó s 
komoly helyen lehelünk, sokBaor aa emberek leslkla-
nak az okos szórakozás vágányáról, mert hát gyöngék 
és gyarlók vagyuak. 

Van egy hely, ahol mindenki cjak jót hall, lát 
éa tapasalal, a legkellemesebben töltheti el aa Idő:, 
soha Bem unja meg a tartózkodást, ha nemea szóra-
kozásra vágyik s ea a templom. A gyermek Jazus is 
tizenkét éves korában ott marad a templomban, előtte 
minden elenyészik, saülői, rokonok elveaaitlk a varáas-
erőt. .Miért kereBtetek? Nam tudtátok-e, bogy Atyám 
tulajdonában kell lennem?', feleli  édeB anyja kérésére. 
8 ml aa Atyia tulajdona? A temp'om, az Iiten háza. 
Lavalllere Évának Is a templom lett lgaal otthona, 
kedvenc helye. O.t aa élet hősége ellen blatosabban 
megtalálta aa oltalom-helyet, ahol katteu a Mesterrel, 
Jéans éa Éva elbeszélgettek nemesen, ott Baareate aa 
elfelejthotetlen  emlékei*, melyek Irányították lépteit. 
O.t sírta el búabánó könnyeit, ott hallatta forró  fohá 
eaait, melyek égbe törtek a litenhes értek. A templom-
ban nyert vigaszt, erőt, bátorságot, benső örömöt, hogy 

túibáuó Áletít folytathatta.  Krlsziui árnvékában jó 
?ni« nţti megpiheni!*, tz  ott eltöltött pareek lettek 
âl»to Ugbo'd?{ibb pi lanat^l. 0;t érezte jól magát 
ô t'aou, kedvauc holyén, a terup'ombau, Atyja báaában, 
Tagy probat a te U taparztalnl fogod. 

Kóröli  Lajos. 



1-Dc oldal. 

A osikmegyei Magyar Népközftiség 
gazdas&gl osztályának közleményei. 

Végjük  asámba termés-
mennyiségeinket. 

A gaadának pontosan kell tndnla mennyi termett 
éa eat aaükaég uerlnt Indokolnia la kell 

A aaéna féléket  legalább aaekerek aaorlnt máaaára 
áteaámltva lemérnünk kell. Requlráláaok alkalmával 
tájékoaódhatunk. Ma megvan állapítva, hogy egy állat-
nak naponkint mennyi takarmány kell, bármint faja, 
kora legyen, végeaeen aa könnyfl  vagy nehéa munkát. 
A hlvateloa köaegek le blaonyára ehea elkaJmankodnak, 
mert est követeli a komoly álUmt Ardek la, pl. egy 
köaepea ökörnek könnytt munkában naponként kell 
10 kgr. tlaata aaéna, ha aemml egyebet nem kap. 

A szalma félékot  a kalongyák aaáma saerlnt, a 
a aaemet a cséplést eredmény ntán állapíthatjuk meg. 
A gaada tudja, ide ia, oda mennyi aaekorre) rakott el, 

Arattunk  korén  it gyorsan. 
A aaéna kéaaitéa elnyulása miatt nem aaabad 

aa aratással kéalekednl. Inkább aaakltenk félbe  éa 
aratás ntán folytassuk. 

Amikor a magvak körmön hajlllhatók, belőlük 
már nem J3n tejaaerü nedv, aa araláa megkezdendő, 
ha még Itt-ott a aaár zöldaa Is. Ilyenkor a magképző-
déa már be van fejeave,  eautan csak a vizet venalii, 
aminek követkeameoye a magsaáradás, de ea már Jobb 
ha a magtárban törienlk, mini a meaőn, ahol sok 
klperreg. 

Mindenféle  gabonát 3—3 nap alatt arassunk le, 
ami kedvező ídéjaras mellett lehetséges is, mert eg» 
feifl  ÓB egy nó kasaavBl egy nap alatt egy kat. bold.t 
(2 köblöB lerü'et) teljeaen learat és felkalongyál.  Tehát 
3 nap alatt 6 köblös föld  vágható le, nálnuk átlagosan 
egyforma  ganona feléből  nem Igen van egy gazdának 
több. Hagyjunk fel  a Bariéval való aratáaaal, mert 
ennek Ideje már elmúlt, Igen laaan éa Így Igen drága. 
Hogy egy fétfl  után, egy nó győzze, a köteleket előre 
el kell kéaziieni eaőa időben vagy a reggeli harmatkor. 
Minden gaada sejti, hogy egy-egy földjén  háoy ka-
longya lesz, ea alapon könnyen klaaámíthatja a kévék 
aaám át la. A köteleket aaekénel klvlsalk a főid  végére, 
igy csinálják est más vidékokon ls. 

Leittapolt  füvek. 
Aa eaős idő miatt megáradt vizek aokfelé  lelsaa-

pollák a füveket.  Eaeket minden körülmények köaött 
le kell kaaaálni éa valahogy megaaáritaal, mert ha 
rothadásnak nem indult téli Időben fel  lehet kellő 
gondosság mellett takarmányoanl. A meguáradt lsaap 
rásáa folytán  klporoaható, eaetleg esőben még ki la 
mosatható oly formáa,  hogy ea latálló mellé 50 centl-
méterea magaa osz opokra 3 méter hosszú éa széles 
rácsot kéaaltünk lécekből éa erre eaőa Időben eaetrói-
esetre apránként kirakjuk aa laaapolt saénát, aa eső 
aa iaaapnak nagy réaaét lemosaa, aaután aaáradás vé-
gett a csűr földjére  terítjük, ahonnan kicaidenklnt fel-
etelbető. Ily forma  rács nyáron la Jó a aöld takarmá-
nyoknak, mert alatta a levegő Járván, nem melegedik 
oly hamar öasae. 

Ha valami kovéa iaaap marad la a saénán, aa 
nem ártalmas, különösen nem vemhea állatoknak. Szá-
moljunk aaaal, hogy nagy takarmány hiánnyal kell 
eaetleg megküsdenünk. 

Bl K I 

Î 3 
r j H r H 
ho o 

-H 
H 
H IÎ 

*  0 
M « 

M  w 
4 9 
+» írl 

d l> 

ft +> 
«1 » 

» 

fi 

HD 
ffl Hl) 
í j « 
(D Q 
M  fi 
M l i 
2 -N 
H i o (D 

M }> 
0 

A 

HD 
•P 

r 

M 
o 
H 
0 
N ® _ K) Br1 

S «4 
0) 0 
0 bv 
®  ti 
Pl fo 

A 8 l> 

ts 0 
H H 
H 0 
:0 N 
•H • 
2 d •d o 
M 
-d 

97. szám. 

Ceruzaforgácsok. 
Tallöigatás a oalkaomlyoi aarda évkönyvébon. 

A űninook  it as „ijtatos nlnpitviny". 
Hogy a kincatárl köaegek, jó magyarsággal a 

„fináncok*  eaelőtt több évtlaeddel la buagón teljesítet 
ték köteleBségüket a fUkussal  saemben népsaerBHen 
ségök róvására le. példa erre a ctikaomlyól Stent 
Ferenc aárda 1882-ben veaetett báal naplójában tsl&lt 
követkeaó feljegyaés: 

— „Ea év március 23-án halt el Fogaraasy Mi-
hály erdélyi püspök O xcallerclája,' kl la végrendele-
tiig 200 o. é. forintot  hasyományoaott örökös alapít-
ványképpen háaunknak, a halála évfo  dulójáu tartandó 
Bnnepélyea aaentmiaére. Aa örök világoBBág fényes-
kedjék nekll 

Id sajnálattal panaszlom el, bogy a floancta  még 
eaen ájtatos alepltványra saánt tőkét Bem kímélte meg 
az adótól: 20 forint  Uletéki dijat rótt kl és nem aaé-
gyelte előre le Is vonni". 

Eddig tart a derék P. Paál Ksplsatrán házfőnök 
feljagyaéae.  Akit tehát bánt a mei aalgorn pénzügyi 
behajtási rendaaer, vlgaaatalódhatlk valamelyest, hogy 
eaelőtt hatvan évvel aem volt róaBáaabb a helyaet éa 
a „flnancla"  megtotto minden klfakadás,  méltatlanko-
dás ellenére ls kötelességét 

Gyilkosság  a osiktomlyói  buoeu alkalmival, 
ezelőtt  ötvenöt évvel. 

Ugyancsak a csikaomlyól Ferences aárda 1886 Iki 
évkönyvében olvasnak egy bHallgyl feljogyzéat  la, mely 
talán páratlan a maga nemében még akkora néptömeg 
össaeverődése alkalmával ia, mint amilyenek a cslk-
somlyól pünkösdi bucink saoktak lenni. Tény aa, hogy 
a.aaékolyok, különösebben a fiatalabb  legények gyakran 
verekedtek aaért la aa elsőségért: melyik falu  kereaat-
al|a menjen a pünkösd nombatl nagy kikerülés alkal-

elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tipusn és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
tavitok. 

Uj, n a o teljesítményi a t t n i l a t o r i t í í 
bereodezősemmel 
töltést leggyorsabban végzek. 
Minden akkumulátort azonnal 
töltéara kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Morourea-Ciuo, Str. I. C. Br«uanu 48 

aa Uri Kaaalnó épületében, m rógi üilettel 
••emben. '2— 

mával a körmenet élén. Bizony még a lobogókat tartó 
aásslórudak la működésbe léplek, de ember halál nem 
Igen fordult  elé. Ei a gyilkosság Is, amit P. Paál 
Kaplsztrán atya feljegyez,  nem a bucim szertartások 
alatt történt, banem a község batárán kívül és tlsitán 
emberi gyarlóságból: bojaauból követtetelt el. Tdbát 
nlncB mii szégyenkeznie a székelységnek e fölött.  A 
törtenetet fdljegyaó  házfőnök  Így emlékezik meg a 
aajnálatos esetről: 

— „A pünköadi bucsu, mint mindig, ugy az Idén 
is nagy buzgoaággal, Bok nép ájiatos imája ea énake 
mellett folyt  le, leszámítva T. Avéd Antal gvergyó-
aaentmikióai kereskedő meggyilkolását, ami Simijón 
kívül a határban hajtatott végre. A gji.kos nem más, 
mint csikmadaraBi Bodor Mór on volt, aki a szeren 
csétlen Aved Aulaion a gyilkosságot bosBzubót hajtőit* 
végre, aki eaen lényéért aa 1886 januárjában megtar-
tott véglt-rgyaláa alkalmával elethoatzlglanl suyos 
börtönbüntetésre Ítéltetett*. 

Kezdetben, boldogult Majláth püspók is meg-
döbbenéssel vett tudomást arról, hogy a Bzékelyek nem 
tisztelik a hely Bsellemét és Szüa Mária köaelletet es 
verekedéseket rendaanek. Egy alkalommal — amikor 
birét vette a nagykásaonlak állal kezdcmsnyezett ujabb 
verekedésnek — mélységesen elkeat redeit. Könnyezve 
találta Imeta Fülöp Jakó, kanonok, a cslksom yoi fő-
gimnázium neveB tanára, lgaagató, a zárda egyik szo-
bájában. 

— Miért sir Kegyelmes Atyám? 
— Hát hogyne Blrntk, amikor ezek a székelyek 

olyan vlrluBoaak, hogy nem nézik a fcujsu  vallásos, 
saent jellegét éa még Itt ls verekduek ? 1 

— Miért kell Bsíri Bírni, busuinl? Én, Kegyel-
mes Atyám, akkor slrnek, bnsulnek, ha a saékeiyeeg 
nem veraenyeane még verekedés árán Is a Szüs Anya 
tiszteletében 1 

A talpraesett válaBa megtette hatását, a fitlal 
Kegyelmes PjBpök, aki aau'án annyira megszirett'.! a 
székelyeket, csendesen elmosolyodott. 

Kik  azok a „lóbibák  ?' 
AZ 1906 évi feljegyzések  közölt szerepel ugy, 

amit nagy elkeseredésében vethetett papirra az akkori 
háafónök  egy nagy sertés vesz járvánnyal kapcsolatosan. 
Ez egyben jellemző la aa ő saókimondó, talán nyerd 
vélemény-nyilvánítására, |ellemére, amit azonban ment 
aa a körülmény, hogy nagyon aalvén viselte a sz?rzii-
háa erkölcsi éz anyagi erdekeit, Nem haragu^zaak meg 
aa állatorvosi tudomány mai mlvelői, akik alapos fel-
készültséggel, sok és felelős  munkával szolgálják az 
állaiegesaségügyel, ha megemlékeaem aa akkori ház-
főnök  magában álló véleményéről az akkori — tehit 
harmincnégy év előtti — állatorvosokról. Mindmesátre 
jót lehet nevelni rajta. Tegyék ezt a mostani állat-
orvos urak la. 

— „Ebben tz évben —OIVBSEU* a feljegyaéat--
Igen nagy sertésvese dühöngött Csík megyeben. A ser-
tések csordába való járása hivatalosan betiltatott. — 
Tehát kinek-kinek honn kellett sertésállományáról gon-
doskodnia. Am de a vósa aaért nem Baünt meg, csakis 
ottan, ahol nem maradt életben egy Bem. A nagyképű 
állatorvosok — ,'óbábák" — tehetetlenül á lottak, semmi 
orvoaaágot a veaz ellen rendelni nem tudtak, csupán 
tanácsolnak, hol eat, hol azt, de aa is csupa szamársag. 
A megesett kárt mágia jelenteni kellett és ha klBaállou 
a heiysalnere a „lObába* ur, hát fizesd  meg neki a 
napidíjat, 3—4 koronát, merthál ő hivatalos személy, 
vagyis saabadon legyen mondva „hivatásos szamár.* 

Feljegyzőt  ,Nikitá"  ról. 
Aa 1911-lkl feljegyaéaek  között is van egy olyan, 

amely ugyancsak aa akkori háafőnök  egyenes, saóki-
mondó termésaetére mutat rá, melyet Igen Bok kelle-
metlenséggel lehelne caak gyakorolni a mai táraedd ml 
éleiben, ahol sokBzor a lrgezebb mosoly klseretebtn 
mond haaug bókokat, hlaelgéaeket a társadalmi eleiru 
kényBaerült halandó. A .fekete  hegyek" királyáról Ni-
kiiéről mond, illetve örökít meg, blaonyára az akkori 
korfelfogáanak  megfelelő  véleményt, a ferences  aérda-
fónök. 

— Nlklta, — írja — a fekete  hegyek — Monte-
negró — fejedelme,  a nagyaásl vágytól ttaetve, királlyá 
kiáltatta kl magát, mit aa európai uralkodók ls elismer-
tek. Igy leaanek a kecskepáaatorokból ls királyok.' 

Albert  Ittvin. 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
Az egyke ellen... 

Az erdélyi napilapok hasábjain a mai kor-
nak egyik legnagyobb negatívuma ellen meg-
indult a harc. Népek éa nemzetek fönnmaradá-
sának alapja a népesedés, a szaporulat. Száz-
ezrei bulinak el az embereknek, ebben a ke 
eyetlen, ádáz küzdelemben. Népek jövője ugy 
van biztosítva, ha a nemzet szaporodása halad 
e.öre és nem talál gátlót semmilyen formában. 

Jóleső érzés töltött el akkor, amikor hozzá-
nyúltak ebhez a fontos  és nemzet életének 
jöv'dĵ ba vágó kérdéshez. Üzenek e sorokon 
kereszttll Erdély minden magyarjához. Indítsuk 
útra nemzetünk életében ezt a lavinát. — Ne 
higyjét»k, hogy ez lehengerli, letarolja a ma-
gyarságnak életét. Ez ha elindul és a magyar 
uág megérti, nyomában egy uj és gazdag élet 
zsendül. Már éveken keresstül az egyházak 
vívják harcukat aa egyke ellen. Nemzetünk 
fáját  kikezdte. Ha meg nem oldjuk ezt a kér-
dést, akkor előmozdítjuk azt, hogy népünk 
időnek előtte kidől, azaz eltűnik az emberiség 
történelméből. 

Nem akarok fejtegetésbe  bocsátkozni az 
egykéről. Csak arról szeretnék írni egy pár 
gondolatot, ami ennek tárgya. Ez megvilágítja 
a harcnak jogosságát és szükségességét. Népünk 
és nemzetünk ugarán csak akkor lehet mun-
kánk egész és az Istentől megáldott, ha minden 
lehető eszközzel ezt a célt szolgáljuk. Népünk 
vezetői álljanak a szent munkába és legyenek 
Istennek hűséges munkatársai. A föld  tarto-
gatja aa ember Bzamára az életteret, amelyet 
csak ezáltal tudunk ragyogóvá varázsolni. Az 
életnek legfontosabb  értékét: -az önmagunk 
jelenét átmentjük a jövőbe. As egyke legsöté-
tebb pontja a mai életfelfogásnak.  Elsatnyult 
nemzetek mindig letűntek az emberiségnek 
egyről. Pusztulás veszélye fenyegeti  népünk 
törzsét, nemzetünk fáját.  Emberek, Testvérek, 
mentsük meg népünket és ne engedjük veszen-
dőbe nemzetünket. Divatos, modern hóbortok 
polip karjai tartják fogva  a világot. Az ucoa 
etikája és morálja irányi'ja a mai ember gon-
dolkodását és cselekedetét. A mi ügyünk: as 
egykének megoldása, Istentől kapott szigorú 
küldetésünk betöltése. 

A mi nemzeti és népi életünkből ki kell 
törülni teljesen as egykét és annak minden gon-
dolatát. Keresztényi hitünk ezt parancsolja. Jaj 
annak a nemzetnek és népnek, aki Isten ttfr-
vín>eit figyelmen  kívül hagyja. Minél mélyeb 
bea látunk a dologok mélyére, annál erősebben 
eg lelkünkben, hogy a modern idők sötétjében 
reámutassunk a keresztényi cselekedetre és 
hivatalra: ....sokasodjatok és töltsétek be a 
földnek  minden részét..." Ez paranci és egyben 
a legszentebb és legfenségesebb  hivatás, amit 
az ember a földön  betölthet, de egyben életcél is. 

Célok, törekvések, küzdelmek adják az 
életnek igazabb és mélyebb tartalmát. Ezek 
caak emberi szemszögből vizsgálva töltik be az 
élet tartalmát. Szépséget, melegséget, Istennek 
léleklehelletét hozta a főidre,  akkor, amikor 
gondolatát, terveit belegyurta: eleven, cselekvő 
formába...  az emberbe. Amikor a hegyeket, meg 
a vizeket nézte éa közébük dobta Lalkének 
szikráját. Igy fakasztotta,  ilyen isteni telítéssel 
az uj életet. Igy hajolt le Isten a földre...  Le-
gyen... és lett: ember. Ugy mondja sok: „jobb 
lett volna megmaradni gondolatnak az Isten 
ágyában. Megmaradni, nam élni.. Nem imádni 
I-itent... nem fonni  szeretetet a fájdalom  köré... 
Nam építeni a lelkek fehér  márvány lépcsőjét 
viasza ai Édenbe..." Ezeket valani nem más, 
mint áthúzni az örök törvényt, elzárni az ember-
bimbóknak virágbaborulását... 

Istennek legszebb ajándéka... az életnek 
örök mosolya: a gyermek. A szeretet törvénye 
irányítja a földet  6b az azon dolgozó szorgal-
mas hangyabolyt az emberiséget, hogy a fárad-
ságban legyen üdítő pihenés, legyen mosoly az 
életben, amiben örök béke élt A Gondviselő 
nem akart soha egy pillanatra sem 
arcú embert, még kevésbé nem óhajtja, nogy 
a szeretet eltűnjön, nem kívánsága, hogy a 
sziv dobogni megszűnjön, nem tűri, hogy az 
ajkakra fagyjon  n6m*n, bánatosan: • J»J. » « 

mind a gyermekekben találjuk meg. A osalád-
bnn, szülök szeretete fölött  lebeg Istennek leg-
szebb ajándéka ...örök mosolya: a gyermek, 
Isten terve, betölteni a földet,  átültetni legszen-
tebb és önzetlen tiszta szeretetét. Ez a gyer-
meken keresztül lett valóság. Az élet egén 
millió és millió gyermekfecske  moBoiyog le a 
komor földre.  Hozza Istennek mosolyát: önma-
gát. Hírnöke az égnek, áthozza az örök gondo-
latot, láncszeme a család egységének. A gyer-
mek soha nem engedi leáldozni a békétlenség 
napját az otthon hajléka fölött,  bearanyozza, 
bemosolyogja az Istent. Családnak támassza, 
alapja és erőssége. Tartalma és értelme az 
emberi küzdésnek. Serkentője a munkának, 
hordozója Isten és nemzet tervének.... Minden 
uj életnek. 

A keresztény lélek el sem tud képzelni 
boldog családi életet, ahol nem lenne mosolygó 
ártatlan gyermek. A házasság első éB legfőbb 
calja: a gyermek. Az a család, ahol száműzik 
Istennek mosolyát, ott szembBBzállanak az őrök 
isteni törvénnyel. Ahol nincsen hajnal, ott nem 
lesz soha napsugaras élet. Az a család, ahol 
nem nyitnak ajtót Isten kopogó kicsiny hírnö-
kének, ott kizárták önmaguk eletéből a tiszta 
boldogságot. Kicsiny emberkének keze nyul 
felétek...  a magyar család felé.  Kéri, fogadjátok 
be, mert Istennek áldását hozza közétek. A mai 
idö felületes  és cinizmussal van telítve. Hiány-
zik a derűs életkedv. Száműzi a társadalom 
mindenféle  fajta  ürüggyel ezt a mosolyt. Csalfa, 
fanyar  a modern idők mosolya. Könnyet és 
fájdalmat  termel, mert a világ erőszakolja az 
ember, az egyén, a család, a nemzet ajkára. 
Gyermek nélküli élettragédia. Isten diosöségét 
megtépázza az a család, amelyik kitiltja ottho-
nából a beköszöntő uj életet. Isten szemébe 
nem nézhet az ember, ha hiányzik az otthon-
nak tartalma, a tipegő, lépkedő kicsiny emberke. 
Homályos a család tükre, mert ninos, aki bele-
nézzen éB visszatükrözze Istennek örök mosolyát, 
békéjét. A család tűkre a lelkiismeret. A lelki-
ismeretet vádolja, kisérti és mardossa mások 
boldogsága, idegen gyermek kacagása. A gyer-
mek az ég adománya. Kitüntetés a földi  szen-
vedésekért és küzdelmekért. A veritékes mun-
kának bearanyozója... Akaratnak lendítő ereje... 

A gyermek a társadalom értéke, as ember 
közösség őrön kapcsolata. Soha nem sejti senki, 
milyen értéket rejt magában ai emberpalánta. 
Szellemi és kulturális nemzeti és társadalmi 
nagyságokat küld Isten az embercaemetékben, 
hogy majdan az a kicsiny kőz simítsa el az 
emberiség gondterhes redőit. És ez üzi el az 
emberiBég feje  fölé  tornyosuló, vészhozó, ko-
mor sötét felhőket.  S mégis milyen kegyetlen 
a társadalom Istennek eme mosolyával, a gyer 
mekkel szemben. Akkor, amikor porba tapossa 
ezt a ki nem nyílott bimbót. Sziromhullás a 
legfájóbb  az életben... Hit és Isten nélküliség 
üvölti a maga démoni, korrupt folfogását  és 
elvét a világ minden tája felé:  „nem kell üze 
net az égből... Nem kell Istennek mosolya...' 
Ennek a pokoli elvnek IBBZ a világ csatlósa.. 
Ne felejtsétek  el egy pillanatra Bem, hogy a 
visszatérő, hazatérő lelkek örökre fognak  kísér 
teni... gyermek sírásban... kacagásban... öröm 
ben.-, és vádolni fognak  és egy életen át üldöz-
nek, mert mielőtt még bimbóba nyiltak volna., 
kegyetlen éB durva lélekkel letéptétek... Meg-
fojtott  életek vádolnak. Utadon örökké melléd 
szegődnek. Elkísérnek majd a halál után is, vád-
lóid lesznek, Isten előtt mondják meg az igazat: 
gyilkoltál... Szörnyű, Testvér, ez a valóság I 

Isten mosolya.... legszebb ajándéka: i 
gyermek 1 

Minden népnek, nemzetnek akkor van jö 
vendője, ha az életnek egéről milliónyi csillag, 
gyermek mosolyog le kunyhókra, palotákra és 
kinyitottt ajtók, szivek várják Istennek hirnö-
két, az égnek üzenetét... a gyermeket. Igy leaz 
tartós öröm, béke és uj élet, jövő... 

Isten után legszebb név a földön:  a gyermek 
A gyermekben van és rejtőzik: vezér., 

tudós... költő... szent. 
Ne törüld le az életnek arcáról eat aa örök 

moaoljrt. Isten akarja és nemzeted követeli. A 
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teremtésnek ne légy megakadályozója. Ne tedd> 
mert népednek irod alá halálos ítéletét. 

Nézz a gyermek ssemébe és benne látod 
az Istent... önmagad... nemzetedet... 

Ne ácsolj keresztet... ne tedd.... 
Milyen fenséges  hallani: Édesatyám... Édes-

anyám-
Gyermekem... Te vagy as Istennek legszebb 

ajándéka... örök mosolya... nemzetem jövendője. 
Burján Qjulă. 

Évzáró városunkban. 
A gyergyószentmiklósi női egyesületek közös évzáró 

ünnepséget rendeztek az elmúlt vasárnap délután, AZ ünnep-
ség teljesen a templom ialai közé azorult ugyan, mindamellett 
bensöségességa pótolta, amit a — más években meazokott 
— külső kereteiben veazitett. 

Az ünnepséget félórai  azentaégimádáa vezette be. Utána 
az Oltáriazentaéget körmenetileg a sekrestyébe vitte László 
Ignác főesperes-plebános  rövid bevezetése után megkezdődött 
a különböző egyesületek beszámolója. Mint a színes mozaik-
kockákból az Artékes kép, ugy alakult ki e szerény szavak-
ból ez egyházmegye rejtett képe. 

Kétirányú megállapodást szögeztünk le a beszámolók 
alapján. Az egyik: A nyolcféle  egyeaiilet mind egyaránt 
haaznoa éa azükaégea. Olyan keretet nyújtanak ezek, ahova 
beleilleazkedhetik minden rendü-rangu éa korú kat. nő, sőt 
be ia kellene illeazkadnie mindenkinek a mai kor azellemé-
nek megfelelően. 

A máaik megállapításunk: Az egyeaületek különböző 
munkaprogramot mellett ia azervea egység benyomását keltik. 
Egy közös pontból kiinduló sugaraknak látszanak, amik 
mind egy-ugyanazon kör vonalába jutnak be. 

Itt minden munka magaaabb szempontból, minden irigy-
aég éa vetélkedéa nélkül egyes-egyedül Istenért folyik.  A 
legaktivabb egyesület kétségen kivül az Oltáregyeaület. — 
Mint a jó háziaaazony az otthonában, ugy találnak ők tenni-
venni valót állandóan a templomban, a sekrestyében. Beszá-
molójuk végén a főeaperea-pIébánoBtóI  kapott dicaéretre való-
ban rászolgáltak. A templom s a sekrestye minden zuga 
rendes, tiszta éa izléaeaen azép. Az utolsó három év alatt 
ugy telazerelték ruhatárukat, hogy — a plébános elismerő 
szavai azerint, bármely nBgyvároa egyházi ruha-készletével 
versenyezhetnek. 

Az Oltáregyeaület után legjelentőaebb egyesület a 
Mária Kongregáció. Az intézeti „Kia Kongregációu-n kívül 
külön kongregációjuk van a kölgyeknek a külön a leányok-
nak. Ez az egyeaület fogja  át lelkileg a többit ia. Tulajdon-
képpen ez a termő talaj, melyből a többi egyaaület élete ia 
táplálkozik. Namcaak a lelkigyakorlatok, katekéziaek meg-
rendezésével szolgál a többieknek, de ennek az egyesületnek 
a tagjai azok, kik minden külaő éa belaő vonatkozásban 
szolgálatára íilnak minden egyeaületaek. 

A Székelyleány egyeBiliet vezetősége a kongregániaták 
aoraiból kerül ki, kongregániBták vezetik, tanitják, minden 
irányban nevelik a Márta kör tagjait, a vidékről bekerült 
caelédleányokat. A napközi otthon elhagyatott gyermekeinek 
Ok a gondozói, a Missió céljaira azükaégea pénzöaazegeket 
ők gyűjtik ösBze, az Egyház községi Leánycsoportban az 
előadásokat kongregánista asszony tartotta a a Szeretetház 
szegényeit ia a Kongregáció tagjai gondozzák. Valóaággal, 
mint a Lélek árad ki a Kongregáció tevékenyaége oaöndben, 
zajtalanul, de mindent éltetően. 

Meghatott mindenkit még a Miaaió beszámolója. Sok 
könnyel letörölnek, fájdalmat  egyhitenek ezek a névtelen, 
irgalmas lelkek. 

Mindenki felfigyelt  a Márta-kör vezetőjének beazámoló-
jára. Különösen megható volt, amint ez az egyeaület azámon 
tartja, hogy a lányok milyen értékben teáznák eleget vallási 
kötelezettségeiknek. Kiaaé lehangoló volt a bejelentés, hogy 
a cselédtartó asszonyoknak oaak 9 százaléka veazi komolyan, 
hogy a házánál alkalmazott lsány, ünnep éa vaaárnap szent-
misét hallgasson, 68 százaléka már különböző fokban  ugyan, 
de elhanyagolja ezt a kötelességét Mindenesetre vigasztaló 
volt e beszámoló ama réeze, mely kimutatta, hogy a város-
ban szolgáló lányok tekintelyea száma az egyeaület körében 
töltötte vaaárnap délutánjait. Elenyéaző kia azázaléka az, 
akit mégnem sikerült az Egyesület kedves caaládi körébe vonni ̂  

A beszámolók végén a Tabernákulumba újra vissza-
helyezett Eucharistia előtt felhangzott  a Te-Deum. Mindenki 
érezte: valóban aok a megköaazönni való az elmúlt évért 
Azt ia éreztük ugyanannyi a kérni valónk ia — a jövőre. 

A záróbeazédben Láazló Ignác kihangsúlyozta, szeretné, 
hogy jövőre férfi  egyeaületek ia hasonló munkás évről szá-
molhatnának be. — ma. 

H I B 1 K . 
— Korlátozták a gyilkostól plaatránghalá-

saatot. A horgássok nagy bánatára korlátosták a 
gyilkostól halászatot. Minlssterl rendeletre .maximál-
ták" a naponkénti balasákmány mennyiségét. Etzsrlnt 
egy horgászra naponkint 4 hal esik mlndössse, feltéve, 
ha horogra tudja akasstanl óket. Ezenkívül Sasi tót ls 
létesítettek a gasdag halállománnyal rendslkesd tóban, 
hogy aa esetleges kipusztulást megelóssék. A korláto-
sás nagy asomoruságot okosott a marosvásárhelyi hor-
gáss társadalomban, mert annak tagjai minden nyárén 
csapatostól keresték fel  a plutráogbaa kifogyhatatlan-
nak látszó Gyilkostól. 
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Az ejtőernyős rajok fejlődése. 
Ax ejtőernyő hadászati alkalmazhatóságit nigy iwei 

ezelOtt előazör a szovjet hadgyakorlatokon próbiltik ki éa 
•a uj fegyvernem  bevezetésétől a háborúban nagy eredmé-
nyeket vártak. £ remények aaonban ax orosz—finn  mérkő-
zésnél nem váltak be, mert aa ejtőernyőa vadászok földre-
booaátkoxásuk ntán tehetetleneknek bizonyaitak annál inkább, 
mert a hó, jég éa ozél ellenében aa utánpótlást nem tndták 
biztosítani éa a aaaazemil finnek  mig fóldreirttlk  elfltt  oriáai 
pnaztitáat végeztek az oro ex ejtőernyősők soraiban. 

Az „oroix találmányt" aaonban Nimatorazág felkarolta 
a „Fallaohinnjager" rajokkal folytatott  kitartó kisirletezi-
•ek utján a kezdet tökiletlenaégeit lecsiszolta i s a holland, 
belga rajtaütésnél, valamint a Mandriai ütközetben már átütő 
•ikerrel alkalmazta. 

Mig a iranoiák • robamfegyvernemre  alig százezer 
embert képeztek ki, a németek a magok rendazeresaigivel 
télmillióra emelték azámokat 

Az oroaz módszer egyik legaredensöbb hibája az volt, 
bogy vadászaik, mihelyt kiugrottak a repülőgépről, legott 
megrántották az ernyő zsinórját, tehát már 1000—1600 m. 
magasban lebegni kezdtek, ami nemosak azzal a bátránnyal 
járt, hogy a hosszas ereszkedés alatt a azil messze sodorta 
eüjuktól, hanem kitűnő is videlemra képtelen célpontokai 
szolgáltak az ellenaig tüzelésének. 

A mai nimet vadászok szintén ezer méternyi magas-
•ágban szöknek ki a gépből, de • távolaág felit  znhanva 
teázik meg a as ernyót caak ott nyitják ki, ahonnan még 
sértetlenül érhetnek a tőidre. A azabadeaiat azonban kevés 
ember szervezete birja ki, mert nagy lelkiierő, kitűnő szív 
Mell bozzá, úgyhogy 100 ember közül átlag oaak 3—4 válik 
be ia ezeket ia fokozatosan  kell begyakorolni. 

A németek a második oroaz bibét ia kiküszöbölték, 
mely az volt, hogy a fóldrejntáanál  a legtöbb vadáaz meg-
sérült ia ai érthetően fellépő  zavarodottság leküzdesire nem 
kipeztik ki őket A siker föíeltétele,  hogy a vadász ne a 
hátára essék éa aaonnal szabaduljon az ernyő magávalrántó 
sodrásától. Ezt a németek egy alméa automatikusan működő 
szerkezet segítségével érik eL 

A dermesztő mélybe való kiugrás a legkellemetlenebb, 
melynek oly kiszámitott pontossággal kell törtinnie, hogy 
ezer méter magasból lengro ezer ember legfeljebb  1 klm.-
rea sugara körön belül Írje el a földet  Általános szabály, 
hogy az ugrás pillanatában az ernyőa hátbakapja a szelet, 
behajtott térddel érje a talajt, nyomban talpra ugorjék is 
futni  kezdjen az ernyő sodródásának irányában. 

Az ernyő szitforgó  felülete  nem nagy, rendesen 45-60 
négyzetméter, eaiai sebessége átlag 5—7 méter-másodperc. 
A német légi gyalogság felszerelése  a teljes katonai fegyver-
zeten felül  legalább 20 kiló (robbantóanyag, élelmiszer, gép-
pisztoly, nagy pánciltörőfegyver).  £ nagy soly az esést élet-
veszélyesen meggyorsítaná, miért ia e kellékek, valamint 
kistankok, szik kaliberű igyuk, rádióleadók atb. töldrejntta-
tására 70 nigyzetmita.es ernyőket használnak, melyeket 
előre lebocsátanak. 

Közvetlenül ezntán a szorosan egymáa mögött felzár-
kózott vadászok, fővel  lefeli,  mintha fejest  ngrsnának a 
vízbe, parancsszóra, mintegy 4 másodpercnyi időközben, 45 
fokos  szögben vetik ki magukat a nyílásból, a gép röpse-
besságének ellensúlyozására oldalozó kar i s testmozdnlato-
kat téve. A sort mindig a tiszt nyitja meg, példát adva 
katonáinak. 

llihely kiugranak, mindig nyitott szemmel, a karokat 
testhez szorítva, kissi homorított gerinccel iorgásmentesen 
igyekeznek leteli esni, mert a forgás  agyvérbőséget, esetleg 
eszmiletlensiget okoz mig az ersyőkinyitás előtt. Amint az 
egyre gyorsuló sebessig közben a vadász a földet  térkép-
szerüen megpillantja, gyakorlatból tudja, hogy ki kell nyit-! g"iMMöjü'*eâ"alkalmazott i 
ma ernyőjét, mert különben agyonzuzódik. Igy ír cslksaoitmlhályl gazdálkodó 
százszámra a vadász, kiszabadul ernyőjiből, azt lerögzíti,1 

aztán azalad a többiek csoportjához, meghallgatni a tiszt 
ntasitásait 

Elaő dolga, hogy tüzelésre készen állítsa be fegyver-
zetét, beássa magát, fedezéket  keressen, felszereiisit  bizton-
ságba helyezze is máris indul — szüksig szerint — véde-
kezésre, vagy támadásra. 

Az ejtflernyfla  rendkívül sokoldala kipzettsigü. Mint 
elsősorban nőtlen, önkéntes vállalkozónak minden sportban 
otthonosnak kell lennie a műszaki tudással is kell rendel-
keznie, mert hiszen arra hivatott, hogy az idegen területen 
azonnal hozzálásson az ellenséges hadi építmények, kiazü-
likek, tüzgipek, hidak szitrombolásához. 

HIBDETESEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaorv atoriuml módzaer 
Máriát, j s t á n y o i a n ad : 

8 P B I N O Z GIZI . M.-Oluo. 
Str. L O. D u a (Glmnáafiim-uooa)  ISO. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gyulafehérvár  • egyházmegyei papok 

Agyaiméba. A gyulafehérvári  lat. aaeri. róm. katb. 
Bgybáam. H ttóság köall, hogy a folyó  hó 8 - 1 5 nep 
jalra Csíkszeredába terveaett lelkigyakorlat éa a vele 
kapcsolatos tanfolyam  később meghatározódó időre 
elmarad. 

— Fapaaenteléa. Márton Aron püspök jonioa 
bó 29-in a saékelyud varhelyi plébánia templomban 
tlaenöt papjelöltet eaentelt fel.  Ezek köattl nyo'cat 
világi éa hetet Forenc rendi áldoaópappá. A felaaentelt 
papok névaora: Világi papok: Bándl Balias Oisdola, 
Ciliik Jánoa Kipnlkbénya, Qrlaahaber Béla Nagykároly, 
Hnber Jóasef  Kórlabáuva, Juhász Antal Jegenye, Ka 
nabé Mihály Oisdola, Kállay Lajos Saékelyudvarhely, 
Szsutpéteri Andráa 0 erryósasntmlklós. Firencrendlek: 
Oáboal Tamáa Gyula Galezcs, GUI Fd öp Tölgyes, 
Hornlach Ferenca ErnőUlarad Méaaáros Árpád György 
Gyorok, Sándor György Vtlerian Z itelak», Sztbi Mi-
hály Agoatoné Saáaalenes, Bánta Jóaaef  Raflans  Calk-
madéfadva. 

— Mindönki kAtoloa magánál hordani a 
katonai éa azemélyazonoaaegi Igazolványét. 
Jullus hi 1-tól keadődőleg az oraaág egéaa területén 
katonai járőrök ellenőreik a járókelők katonai belyae-
tét. Ezért felhívjuk  a lakóeaigot, bogy hordja magánál 
• katonai helyaetére vonatkoaé Ss-aas Iratait ia a 
uépsaedéal hivatal által kibocsátott igazolványát. 

— A magyar egyházak küldőttaége Baku-
reatl-ben. A romániai magyar egybáaak küldöttsége 
mull héten Baku'eBtlbe utazott, bogy a kisebbségi 
magyar egybáaak tisztviselőinek biztosítsák Jogaikat az 
nj köztisztviselői fizetések  rendeaéae során. 

— Holybeli méasároaok érteaitéao a futa 
talan napokrol M ntán a buatalan napok nután a 
vasárnap, hétfő  éB keddi napokon vannak, Igy a mé-
aaároaok eauton la tndooásul adják a közönségnek, 
bogy aa üzleteiket vaBárnap egéaa napon át zárva 
tartják. 

— Fapp Danila, Murea-tartomany királyi 
helytartója kereaaielte mog egy gylmoavölgyi 
gaadalkodd 14-ik gyermeket. Nem ociidennepi 
dnnepaég aalnheiye volt vaaárnap a gylm«»i görög kat. 
templom: eaen napon kereszteltek meg Ioan Crăciun 
gyimeai-rakottyáel gazdálkodó 14 ik gyermekét. A ke-
reaatapaságot Papp Danila njug tábornok, Méréstar-
tomány klrálvl Baáktartója vállalta magára, akinek 
megblaáaából Drimba JórBtf  alt zn des-megyefónök  n U 
ködéit közre a keresztelésl azerianásnál ÓB nyújtotta át 
a királyi helytartó jelentőa értékű gyí rmi kkelengye 
kéazpA"z ajándékát. Cnclunnak, aki különben bi dlrok-
kant, őfelsége  II. Károly király Is kereaatelt. Az Ural-
kodó Craclunnak a 18 ik gyermekét tartolta — ugyan-
csak mogblaott utján — keresaivla alé. 

— Caikmogyel rövid birok. Csiby A'ajos 
gyergyódltról 21 éves pásator Juhu>lráasal foglalkoaoit, 
miközben a felügyelet  nélkül maradi nváj ráment Kölló 
AlBjoané odavaló aasaony vetésére. Köllőné erre fej-
saét ragadott éa a még mind g jubnyiráat végző Célbit 
mindkét karján anlyoaan megsebésitette. Su'yos trstl-
sértés miatt Indu.t eljárás Köilóoe ellen. — A cslk-
somlyói háatarláal iskola most tartott évaáró l>no>pj|yét 
kealmunka kiállítással kapcsolatosan. R-corearu Maria 
igazgatónő boBzámolója >Z r̂lnt a mult évi IBLOM lót 
srám 36 volt, vagyis 36 leányka Iratkozott be ea lnti-
aetbe, 

A növendékek közül 9 
kapott diplomát. Érdekes, hogy a háztartási iskolának 

volt. — Fénya András 
Ko?cz Ágnes odivaló 

as zzayl, akivel lóvásirláiból kifolyólag  néaethlterés 
támadt — su yoaan bantalmaats. Fényát au'vos teati-
Mâriea miatt 3 havi foghtaaal  síjtották. — K.rác-ony 
Jánoa Gáboré gylmeabükkl ctáegógaada lovat vea-teti 
át Rusu Dametarné bir okán. Rujuas tlltatoaott, mire 
Ktracsuny bántaimaata. Sayoa teatlsértés miatt indult 
eljárás ellene. 

— Elítélték a háztartási iakola volt igaz 
gatónfljet.  A Cardeiu—dr. Tódor—dr Fabrla törveoy-
aaekl tanacs a napokban foglalkozott  Pdtrescu Ada, a 
Cslkeonlyóra helyesett cilksz^redai női háztartási lako a 
Igaagalójának hűtlen vagyonkezelési és sikkasztási ügyé-
vel. A törvényen<k bossana tárgyalás ntán bűnösnek 
találta aa azóta felfüggesztett  Igizgatónót fia  a közva-
gyon véd lmíra alkotott törvnnv »i«pjan 3 havi elaá-
raara, 1000 lej p^eabÜDtetósre, 6000 ltj bírósági költ-
ségre és öav. VeresB Kvolyné reaaere 22 eaer lej 
vleaaatéritéaére Ítélte. Aa ítélet végrehajtását ellenben 
8 évi időtartamra felfdgg«satette. 

— Elitéit haaigazda Medve Jlasefaé  gyergyó-
saentmlklósl lakóa bűnvádi feljelentést  tett volt báal-
gaadája, Selyem B.láai ellen. Beadványában aat paoa-
saolta Msdvéné, hogy Silyem Btlázs máról-hoinapra 
egyaasrtten kitette a lakásából és bútorait Jogtalanul 
vlsaaatarlotta. Vádlott aaaal védekezett, hogy bérlője 
nem teljealtet'e saersődéses kötaleaettségelt, anlből 
rán'ave nagy anyagi hátrányok sa^rmaztnk. A blróxág 
nem vette figyelembe  a védakeaáat, Ítéletében kimondta, 
bogy még a háalurnak eincs jogában önhatalmúlag 
IntOakedal. A „kllakoltaláat" éa bntorok vlsaaatartáaát 
bírói u'oi kellett volna végrehajtani. Aa enyhítő körül-
mények fltvelembe  vételével a bíróság 1 hónapi elaá-
ráaaal éa 2000 lej pénablrsággal sújtotta Selyem Ba'áast. 

— KOaaönotnyllvánitáa Mlndaaoknak a jó-
barátalotnak lameróselnknek, akik egyetlen flneakánk 
elveaatéaével ért mérhetetlen gyásauokban vigaaataló 
együttéraéeükkel felkerestek,  eauton mondnak hálás 
köszönetet. Oyorgyóuentmiklóa. 1940. jullns hó 6 in. 

Qíl Fanoo é$ oaaiâcţ/a. 

— ORVOSI  niR. Dr. Adlar  Miklóa  orvot 
katonai  ttolgilatibil  hazaérkezett it reodaléaeit 
megkezdte  Rendel  naponként  d.  e.9-ll  it délutin 
2—0 óriig. 

— Vagterületet adott el a város Cdk^ze-
*iii vároa moat ad<» el a városi erdő e^déke* vág-
területét. A famonnylséget  « .Forrstl ra Lunca* n?vtt 
ţylmesl c^g vásárolta meg 764 ez«r lel érdiben. 

ZsAgödfürdö  megnyit<tsa Z lögödfllrdőt 
juiuB 7-én megnyírják. Mlutáu a melegfürdő  leégett, 
ebben aa évben csak a hldegfürdő  áll a köaönság ren-
delkoaésére. 

— Haláloaáa Ambrus Lijos volt járásblróságl 
végrehajtó, 70 évea korában, fo'yó  évi junius hó 30 áu 
meghalt Calkszentmártonon. T imatéae jullua 2-án volt 
nagy rÓBzvét mellett. 

— Tolvaj kóboroigányokat tartóatatott lo 
a osendöraég. Oireja Ojtavian gyergyótö gyeal ven-
déglői feleBége  egyedül volt klsaolgáló helyiségében. 
Néhány pillanatra eltávozott aa üatetbót és eaen Idő 
alatt Concordia Mlroneaaa és Mjldovan Nina kóbor-
cigány esBBonyok berohantak a vendéglőbe éa a kéal 
pénatárból kiloptak 2500 lei kiaapéuat ÓB tovább akar-
tak állani. Tarcan Gavrll ntmeater ia Ádám Ágnes 
odavaló lakóaok éBsrevették a lopást és fijyelmeatették 
a vesdiglőit, akinek a lakósság közremllzödíssvel 
sikerült elfogni  a tolvaj clgányaaszonyozat. Átadták 
őket aa DgyéBaségnek. 

— A Brassói Ber Kereskedelmi Fiu-Lioeum alsó 
tagoa&t&ba az elemi, ialsd tagozatába a IV.-ik glmn, végzése 
nt&n veszi fel,  felekezetre  való tekintet nélkül tanulókat, előb-
bibe felvételi  vizsga nélkül. Az iskola nyilvánossági jog alap-
ján mflkodlk  és ma a jOvó szempontjából a legoéiszerilbb és 
legaján'hatóbb Iskolatípus. Tanulói a legrövidebb Idő ala'.t 
játnak biztos kenyérkeresethez. Vidékiek az Iskola modern 
Internátasában nyernek mé Békélt díjazás mellett jó elhelye-
zést és teljes ellátást. Részletes tájékoztatót készséggel küli 
az Iskola Igazgatósága : Lloeul C'omerolal Kii. de Bi eţi din 
Braşov. Calea Vlotorlel Mo. 7. Előjegyzések folyamatban  vannak. 

— A Brasaól Bef.  Leánygimnáziumban, melynek si-
keres végzése a tanltónóképzőbe, a kereskedelmi Iskolába, a 
lloeumba, vagy bármely más szakiskolába való felvételre  jogo-
sít, az előjegyzések folyamatban  vasnak. Az általános mll kélt-
sége meg.znrzése, de a tCrvéoy rendelkezése miatt ls, meiy 
mlnlenkit 16 éves ko á'g rendszeres Iskolalátogatásra kötelez 
minden leányra nézve kötelrzA a IV.-lk eleinl végzése után a 
tanulás folytatása.  — A glmn. I.-ső osztályába bzemptember 
4-én leteendő felvételi  vizsga alapján felvehetők  a IV.-lk ele-
mit sikerrel végzett magyar anyanyelvű tanulók, bármely fele-
kezöthrz ortoznak Is. Vidéklek a Sierete'.ház bennlakásáb&n 
helyezhetők el. Tájékoztatót készséggel kaid az Igazgatóság. 
Braqov, Calea Vlotorlel No. 7,. 

— A Brassói Bef.  Két Evea Női Kereskedelmi Szak-
tanfolyam  tanulólt a 4 osztályú gimnáziumi végzettség alap-
ján veszi fel.  Általános mllve;tség és megfele.ó  szakképzettség 
nyújtásán, a román és német nyelv gyakorlati elsajátításán 
kívül a könyvvitelre, kereskedelmi számtanra, a gyors és gép-
Írás biztos begyakorlására f  ktetl a fősúlyt.  Célja a kisebbségi 
leányok harmonikus kiképzése és előkészítése > gyakorlati 
kenyérkereső életpályákra. — Vidéki tanulók a Szarctetház 
luternátueában helyezkedhetnek el. Folvllágos tást nyújt az 
igazgatóság. — Braşov, Cnlea Vlotorlel No. 7. 

— Kiadó egy szoíii konyhás Uká', cz?. D . 
Nivák Albtrine cílíBzered i bázábao. 

( < Dr. Fejér Manó (Emánuel) orvos 
rendel bol-, nő , gyermek-, bőr- és nemi-
betegek roaaera d. e. 8—1, d. u 4—7 in 
Calea Ştefan  Cel-Maro (ttiko-u) 21. alatt. 

I 
I 
I 

T o l o k o l a H r S Merourea Ciucban, for-
l PICIV C I Q U U galmas helyen. — C m ^ 

«í.duii'HtKihH.n m g'u-lhuó. 
Györffy  Lenke, Taploca, 246. házszám, 

a legteljesebb szakértelemmel váiialja fehér-
nemű és mindenféle  nöi felsőruha  készítését, 
kézimunkál&st, paplankészitésf.  — Házhoz, 
vidékre is elmegy Bzarény díjazás mellett. 
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