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Az uj iskolaév előtt... 
Csak néhány nap választ el attól, hogy 

az iskolák kapui újra megnyíljanak s meg-
kezdődjön az abbahagyott munka. Ilyenkor a 
szünidőző diákok, gyermekek, számolgatják a 
hátralévő napokat, rakosgatják könyveiket, as 
édesanyák gondoskodó szeretete készitgeti az 
apró holmikat, az apák pedig a tandijak felett 
gondolkoznak... 

Jí-e felidézni  ezeket a gondokat nekflnk 
kisebbségi magyaroknak, hiszen a bajokkal 
kllzdó ember valahogy ugy szereti beosztani, 
hogy utoljára hagyja nehézségeit. 

Mi, kik naponta érintkezünk a szülőkkel, 
látjuk népünknek küzdelmeit, halljuk a pana-
szokat, magunk is belátjuk, hogy a kisebbségi 
iskoláztatás sokBzor súlyos feladatok  elé állítja 
a szülőket. Látjuk a szülök Bzomoru lemon-
dását akkor, ha .biztatni próbáljuk gyermekeik 
iskoláztatására, ilyenkor felvetődik  a kérdéa: 
minek, hiszen ugy sem boldogul az iskolát 
végzett magyar ifjuBág  — mert társadalmi 
elhelyezkedéseinek leküzdhetetlen akadályai 
vannak. 

Lehet-e azonban ugy gondolkoznunk, hogy 
nem érdemes, Bemmi sem érdemes ? 

Habár elismerjük aB akadályokat, mert 
látjuk tengernyi bajainkat, mégsem biztatha-
tunk arra, hogy vonuljunk ki ifjúságunkkal 
az iskolákból s engedjük át helyünket a körü-
löttünk lakó népek versenyének. 

A mai idők minden néptől megkövetelik, 
hogy müveit, felvilágosodott  ifjúságot  nevel-
jenek, hogy bár igy tudjanak megküzdeni 
ezerféle  alakulat és eszmeirányzat törtetései-
ve!, bogy ki tudják maguknak választani az 
arany középutat és le ne maradjanak más 
népek versenyében. 

A történelem beigazolta, hogy a világot 
mozgató és uraló népek, akik naggyá lettek 
a történelem színpadán, azok nem mindig a 
nyers erővel, de legtöbbször müveit ifjúságuk-
kal küzdötték magukat előre. 

Társadalmi elhelyezkedéseink akadályai 
nem szolgálhatnak okul arra, hogy ifjúságunkba 
belefojtsuk  tanulásvágyát s készakarva szel-
lemi nyomorékokat neveljünk, mert a kevés 
föld  egyszer majd nem ad elég kenyeret s 
mi IBBZ a jövendő ?... 

Nem föltétlen  Bzükség, hogy minden közép 
iskolát végzett magyar ifjú  ügyvéd, orvos, 
vagy mondjuk mérnöki pályára menjen 1 Miért 
ne lennének nekünk iskolázott, müveit iparo-
saink, kereskedőink s ha kell munkásaink ÍB I 

Ne kényszeritsünk rá ifjainkra  olyan pályá-
kat, ahol se nem boldogulnak, se nem mozog-
hatnak szabadsággal. 

Testvéreim, nem Bzégyen a munka, csak 
becsületes munka legyen. Az élniakaró ember 
mindig talál megélhetést, csak a magával ia 
hadilábon álló gyáva ember nem tud boldogulni 1 

Tapasztalat az, hogy bárhova mégysz, 
mindenütt iBkolád után érdeklődnek. Keres-
kedő, iparoB, gyárop, szívesebben alkalmaz 
iskolát végzett, müveit munkaerőket. Ma már 
a munka dicsőség s az úrhatnám, semmittevő 
ember éhenba), bárhogy követelőzik is! 

Fel hát magyar ifjúság,  tanuljatok, sze-
rezzetek tudást, műveltséget, mert az élet meg-
próbál s a próba megedzi az aranyat is és 
megtisztítja a salaktól! 

Nekünk müveit anyákra van szükségünk, 
kik haladni vágyást csepegtetnek gyermekeik 
lelkébe s olyan müveit apák kell gazdagítsák 
a szegény jelent, kik sziklakövekből, művelt-
ségből épitsék fel  gyermekeik jövőjét. 

Iskoláink kppui nemsokára kitárulnak, 

hogy a magyarifjuságrbemehessen  a tudomány 
csarnokába, hiszen a ^ j t e n prófétája  mondta : 
„A tudomány világosig és az életnek u'já 
a tanitó beszéde"... . 

Nézzünk körül... 
Igy augusaíusbBn, ugorkaéreB idején, ráérUnk arra 

1B, hogy kiasé saéjjelnézztink, mi ÍB történik körülöt-
tünk. A panasz Srököaen hangalk ajkainkról, bogy 
évről-évre rosszabbodik a helyzet s annak nyomasztó 
tulyát érezzük ÍB. Mikor aatán nem bírjuk, mindig jön 
valami mentő körülmény. 

Néhány évvel eaelőtt a faiparban  teljes pangás 
állott be. As erdőklteimelésl vállalatok megállottak ; 
a nép eladósodott, nem telt sem italra, sem ételre. 
As italt elől vettük, mert BB Bajnoa akkor la jobban 
hiányzott a aaékelynél minden egyéb földi  javaknál. 
Aztán ml történt. A fa  megsaünt B a kopár hegvekhól 
eiöksndikál másik értéket jeientő kincsünk, a kő. Egyik 
kőbánya a másik ntán nyilt meg s újra lett kenyér és 
bor, ha vékonyabban 1B. Nehezebben kerestük, de meg-
volt. Aztán jött az Idegenfo  galom a a székely kony-
hák Iája benépesült. Ma már egész faluk  élnek az 
Istenadta jó levegőből a .. természetalkotta csodás 
begyek paaar pompáját megbámulni idejövő Idegenek 
ZBebébői. Emellé aa utóbbi évokben a fegyverkezés 
feltámaBStotta  a falpart  1B B újból búgnak a fűrészek 
szirénái, újból kopárodik a asiki erdő, hegy helyet ad-
jon a máalk megélhetést jelentő természeti kincsnek, 
a kőnek. 

A kipusztuló fa  helyén azonban nemcBak kő 
terem. A ciutakost befutja  a fo  yondár, eper, málna, 
aaedtr piroslik elő a levelek kÖBÜl a már olyan han-
gok 1B hallatszanak, hogy konzervgvár létesül a köze'-
jövőben a cslkl erdei gyümölcsök ertékesitéaére. Mrrt 
megállapított tény, hogy a Legyekben vadon növő eper 
és málna sokkal illatosabb, sokkal zamatosabb minden 
kerti rokonánál. 

A kidöntött erdő helyet ad a jó kövér bavsBi 
főnek  éB a napeütötte legelőkön :egyre Bzaporodoak 
a juhnyájak. Csak nemrégiben jártak itt az Erdélyi 
Gazdasági Egylet tejszakfcriői,  kik rápzIetsB utasítá-
sokat ad ak pászlorslokDak a turó és a aajt készítésre 
vonatkozólag. HtvaBi tájaink vetekednek Svájccal , miért 
ne lehetne nálunk IB ugyanazokat a sajtkülönlegessó-
geket megciiaálnl. Erdély többi megyéiben már javá-
ban folyik  ez a munka; ideje vo na, hojy nálunk is 
beindu'jon egy modernül feiBaerelt,  elsőrangú szak-
emberek vezetéea alatt álló tejüzem, mely aok ember-
nek kenyeret tdaa a nagyban elősegítené a sertéa és 
baromfiállomány  feljavulását  is. 

A beinduló Idegenforgalom  erósődése reményt ad 
srra, hogy a régi bires furó-faragó  székely ezermeste 
rek feltámadjanak.  A faragott  dísztárgyak ezreit lehet 
elhelyezni fürdőinken  s a aaebbnél szebb Eaékeiy 
varrottatok es fsBtékesek  már ia klclalogatják aserro 
járó Idegen zsebéből a garast. Nsm CBoda, ha ennek 
a láttára komoly tapogatóaások indultak meg, hogy a 
ssékely kézimunkával Iparszerben dolgoztató nagyüze-
met foglalkoztassanak.  Ennek elősegítésére már most 
megindulhatna a len- éa kendi.rterm?Bztés, aminek Itt 
a cslkl természet mostobasága mellett ls igen kedvező 
t?re van B a kldolgozáBhoa is van megfelelő  víz-
mennyiség. 

A vizzel kapcsolatban szóba kerülhet a halfajták 
nemesítése éa szaporítása Is. AB erre Illetékes hatósági 
közegek kellene megmozduljanak, hogy a cslkl psztráng 
BBBporitáaára a megfelelő  hal tenyésztő telepet beállitBák. 

Ha a vlsre gondolunk, önkéntelenül 1b eszükbe 
ötlik, bogy a havasokból leaubogó töméntelen vla 
mennyiség milyen nagyszerepet játsaana Ciuc Iparosí-
tásában. Egy köapontl villanyos centrálé beállításának 
gondolata sem volna hiábavaló, mert essel nemcsak 
a megye ÖBBzes kösségelt és Ipari üaemelt, hanem a 
BzomaaédoB megyéket Is ellehetne látni o'csó villany 
árrammal, aminek előállításához a vla a legmegfelelőbb 
hajtóerő. 

A cslkl altalajnak eBenklvlil még saámtalan el 
rejtett kincse van, ami kiaknázatlanul hever évezradek 
óta. Higy caak egyet említsünk itt van a kaolin, a 
.fehér  fold",  mely a Hargita több réBBén fordul  elő 
nagyobb mennyiségben. Milyen haazuoa is volnaacBikl 
népmüvéssetet a kerámiai Iparra la klterjeaatenl, ami 
megint beláthatatlan kereseti lehetőséget jelent aa aszal 
foglalkosé  sséles néprétegeknek. 

Sok tennivaló van Itt még. csak kell hozsá egy 
kis vállalkoaó kedv és kereskedő Bsellem. A természet 
éB a gazdasági vlszoayok moBtobseága rákényszerít 
bennünket arra, hogy fiatalságunkat  a tlsatvlselői éa 
Intellektuális pályákhói való kiszorulás tespedésébOl 
feirászuk  éB esek felé  a gyakorlati életpályák felé 
Irányitank, melyekbea minden adottságuk megvan, caak 
a kézimunkától való Irtóaátukat kell legyőssék. A föld-

del öBBsekötött mesterségek aztán megsserettetlk velük 
a földet,  amelyen ssülettek s amelynek minden talp-
alattnyl darabjáért küaködve dolgoanak s az meg fogta 
tanítani őket arra, hogy aat Idegen késre jutni semmi 
körülmények köaött ne engedjék, mert a föld  jeleaţi 
számukra a jövőt, aa életei B egésa fajunk  fennmara-
dását a bisonytalan Bors rohanó hullámai köaepette. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kisantant  konferenciája  augusztus 30-án 

kezdődik Sinaia-ban és augusztus 31-én már 
elutaznak a jugoszláv és cseh külügyminisz-
terek. 

A kormány  tovább marad  a helyén. 
Hivatalos nyilatkozatok Bzerint a liberáliB kor-
mány tovább is a helyén marad egészen a télig. 

Románia és Lengyelerszág  kőzött tárgya-
lások folynak  a ket ország közötti vízum-
kényszer megszüntetése iránt. 

A spanyol harctereken  fontos  esemény 
a biBcayai front  összeomlása. Ezen a fronton 
a baszk nép hősies küzdelmet folytatott  Franco 
felkelő  csapataival szemben. Moat elesett a 
baszkok utolsó védelmi szigete Santander is. 
A baszk nép Borsa ezzel megpecsételődött. 

A japán kinai háború. Az elmúlt héten 
Japán nagyszámú katonaságot tett partra 
Sanghaj körül. A partra szállás nagy veszte-
ségeibe került a japánoknak, miután a kinaiak 
rendkívül erős és elszánt ellenállással igyekez-
nek megakadályozni a japán csapatok kihajó-
zását. Nem vitás a japanok fölénye  a szerve-
zetlen Kínával SBemben. Azonban a kinaiak 
elszánt vitézsége es veaekezese eokoa iog 
kerülni a terjeszkedő Japánnak. Kina és Japán 
között a legújabb hadviselési divat szerint még 
hivatalos hadüzenet nincsen. De azért már 
szólnak az ágyuk és több mint húszezer halottja 
van a Sanghaj körüli harcoknak. 

Agyonsújtotta  a villám Isten  szolgáját. 
Szilágyszeg község ősi református  templomá-
ban ünnepre gyűltek össze augusztus 22-én. 
Istentisztelet közben ó r iáBi vihar vonult el a 
község felett.  A villám becsapott a templomba 
s agyonsújtotta a szószéken ünnepi imáját 
mondó Vancza János tiszteletest. 

Bethlen István  ujabb cikke.  Azoknak a 
nyilatkozatoknak soraban, melyeket magyar 
államférfiak  a szomszédokkal való együtt-
működés kiépítésére az utóbbi napokban tettek, 
ujabban Bethlen István 6zólal meg ismételten. 
Sjent István napja alkalmából emlékeztet, hogy 
az első magyar király ezer év előtt olyan 
államot teremtett, melyben harmonikus együtt-
élést találtak a különböző nemzetiségek, akik 
sajátos jellegüket, sőt gyakran közjogi külön-
állásukat is fenntartották.  Sosem akarták eze-
ket nyelvüktől megfosztani,  az értékesebb lelki 
asszimilációt többre tartották az erőszaknál. 
Ma sem lehet a Duna-medence problémáját 
tisztán a nemzeti elv alapján megoldani, ezek-
nél fontosabb  a gazdasági és kulturális egy-
ségek megteremtése. 

Számonkérik a forradalmi idők tetteit. 
Régi ós igaz az a mondás, hogy a mult 

visszakísért. Nagyon Bok esetben megtörtént, 
hogy hosszú évek multán jöttek rá olyan el-
követett gaztettekre, amiket régen elfelejtett 
a világ s amiknek tettesei ott ültek a becsü-
letes emberek sorában, mig újra Ítélőszék elé 
nem dobta őket a hazajáró mult. 

Majdnem két évtizede, hogy a nagy világ-
égés befejeződött  s az akkori zűrzavarban 
senkinek nem volt ideje arra gondolni, hogy 
ki mit is csinált. Közben az osztrák hadügy-
minisztérium felállitotta  a világháborút felszá-
moló hivatalt a e munkájában a magyar kot-
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miny segítségét ÍB kérte, hogy a meglevő 
adatok alapján siámoltasBák el aa összeomlás 
idején pénz- és hadianyagkezeléssel megbízott 
katonai és polgári közegeket. Bz a hivatal 
megállapította, hogy az igy eltulajdonított összeg 
az osztrák-magyar monarchia területén több-
százmilliárd koronára rúgott, A beindított vizs-
gálat eredményei először Ausztriában mutatkoz-
tak, ahol több volt őrmestert tartóztattak le, 
kikről bebizonyosodott, hogy vagyonukat aa 
összeomlás idején a hadseregtől eltulajdonított 
összegekből szerezték. Az osztrák hadügy-
minisztérium most az utódállamok külügy-
minisztériumaihoz fordult  egy átirattal, mely-
ben azoknak támogatását kéri, hogy a háborús 
idők zűrzavarával visszaélő egyéneket bíróság 
elé juttathassa és azokat annak rendje és 
módja szerint megszámoltathassa. 

Az osztrák hadügyminisztérium e munká-
ban segítségére is akar lenni az utódállamok 
bíróságainak azzal, hogy tájékoztatáEul több-
ezer egyénnek a nevét éB lakóhelyét közölte 
velük, kik annak idején hadianyagkezeléssel 
voltak megbízva. 

A mult tehát visszatér. A mardosó lelki-
ismeret újra megszólal és sokan kellemetlenül 
érzik bizony magukat, ha azokra a listákra 
gondolnak- Az igazságszolgáltatás nem ismer 
országhatárokat és nem ismer távolságokat 
sem. Karjai mindenhova elérnek és amint lát 
juk nem jöhet olyan zavaros világ, amelyiknek 
dolgait ne kutatná ki évek multával a csilla-
podó helyzet fátumként  beteljesedő igazBág-
tevése. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Moháos. 

Bokát emlegetett nap a magyar történelemben. 
Magán viaell a magyar nép egéaa sorstragédiáját, a 
történelem által ránk ruháaott felelősségnek  a nemaet 
nagyjai által való fel  nem Ismerését. Boba gyászosab-
ban nem boaanlta meg magát a civakodás, mint ebben 
aa Időben a egyben legélőbb, legkéaaelfoghatóbb  bizo-
nyítéka volt ennek, hogy ba saját magunkon segíteni 
nem tudunk, másoktól Begitséget ne várjunk, Cnak pár 
esstendő telt el a nagy Mátyáa halála ót», kinek el-
hatalmaaodott főurai  a gyenge klrá :yra fittyet  hányva, 
kedvükre uralkodtak a rájuk bízott orBzágrésaekrD. 
Csak tizenkét év telt el Dózsa György kivégzése óta, 
kinek véreBen lszó tüztrónja még ott él mladon paraszt 
éB kisnemes emlékezetében. A haza határai e'őtt pedig 
az uj ellenség, aa áaBlal pusztáról elinduló ujabb fer-
geteg. Gyenge király, marakodó főurak,  gyűlölettől izzó 
pórnép; mi 1B lehetett volna a Borsa ennek az ország 
nak 1526 anguiaius 29-én SguUmán hatalmas seregé 
vsl szemben Huuonhéteaer halott magyar bőa éa egy 
halott király emlékeBtetl minden Idők magyarját a 

széthúzás e leguagyobb sorscsapására. H j, bány Mo-
hács lBmétlődött meg még ezután I Mohácstól sz ezer 
esstendős jubileumig s ssontul máig, a még keserve-
sebbnek ígérkező második évezred kapujáig egéss so-
rozata volt a kisebb nagyobb gyásznapoknak, melyeket 
a külön útkeresés széthúzó kapzBlsága okozott. Ahogy 
Mohács előtt nem volt intő példa Dózsa vére, ugy nem 
Ismerjük ma sem Mohács gyászosan figyelmeatető 
emlékezetét, mely pedig előbb vagy utóbb megint 
temetője lehet e Borsűidözte nemzetnek. 

— Szeptember hó 12 én tartják a Sumuleu 
(osiksomlyói) Mária buosut. A szokásos Mária 
buctut Sumuleu (Cslksomiyón) szeptember hó 12-én, 
a Kisasszony nap utáni vasárnap tartják meg. 

— Eljegyaéa. Zakariás Katalin Luaca-da-joB 
(GylmesközBpiok) éB P. Miklós Sácdor Luoca-da-ius 
(Gyimesfelsőlok)  folyó  évi augusz.us hó 22 én tartot-
tak eljegyaéBÜket. 

— Háaaaaág. Grlgore Grlm főhadnsgv  folyó  évi 
suguBBtuB bó 22 én hásasságot kötött Cerbu Fioricával, 
D. Gbeorghe Cerbu helybeli Ügyvéd leányával. 

— Ismét betörtek a Baile-Tusnad (tusné d 
fü rdő i )  gör , kel. t e m p l o m b a . Rövid idén belül ez 
már aa ötödik bet ír ja a fürdő  tumpiomáben B közben 
a róm. kath. templomot ÍB meglátogatták a tolvajok 
a változatosság kedvéért. A legutóbbi betöréB fényeB 
nappal törtSct, amikor a besurranó tolvaj kihasználta 
a ktdvező pillanatot, mig a templom teljeBen üres ÉB 
az ezü&t kegyszereket elvitte. A csendőrség reméli, 
hogy a Eu'yoB bűnjelek alapján sikerül ezúttal a tette-
Beket kézrekerlteni. 

— A Szekely Nemzeti Muaeum Igazgató-
választmánya még néhai CBUtck Vilmos Idejében tervbe 
vette, hogy külföldi  mintára néprajzi anyagának egy 
részét oiyen környezetben helyezi el, amint BZ a való-
ságban, BB életben 1B van. E célból a bárom ssékely 
megyéből: Ciuc, Odorbelu, Trelscauce, egy-egy régi 
háaat vásárol, azt a Mustum udvarán feicplti  ÉB ba-
rendezi. Tervének egy részét Isten segedelmével meg-
vn'óaltotta. Egy Armaaenin (Csikmenaságoa) vásárolt, 
1767-ből származó régi, igazi rzékeiy eliiueu házai 
lehozatott, felépíttetett,  berendezett és most ünnepélyes 
keretek közöt| átsdja a forgalomnak.  A megnyitó ünne-
pélyt f.  évi szeptember hó 4-ér, szombaton délután 
5 órakor rendezi a Muztum udvarán, 8 pontból ál'ó 
gazdag, változatos, Ezékely vonatkozású műsorral. 

— Fetru Rarea (Madéfalva)  állomásának 
nevét átkereaatelték Cioeu ra. A vasuilgazg^tó-
sága Pdlru R >r»B állomásnak a nevét mintegy tiz nappa 
ezelőtt megváltoztatta. Az állomás a keresztségben 
C ceu nevet kapta. Ennek a fontos  elágazási központ 
nők a névcseréje különösen sz első napokban sok 
zavart idézett elő az utazóközönség között, Egy R igát-
falé  igyekvő utaat szemem láttára vitt ni máj Irányba 
a vonat Ciceu ról, ahol már B.̂ mmi nyoma uem látR»oti 
annak, hogy valamikor Peiru R ircs volt. Az efölött 
utaa ós kulaus között kaldtkjzutt nagy vsszeked 'sfcő 
tudtam meg magam ls, hogy Midifslva  áiloaiáss 
ezu.án hivatalosan C.cau névre hallgat. 

— Nem fizet  a gazds. TipUu* esete ez a mai 
bizonytalan időknek. Gátn.r Gergely, Rjpzfg  Báni, Ba-
lázs Imre, Sztp Pál, Kozma Árpád es Ridu Asdrás 
munkások feljelentettek  Nsjy Iţnf-cz  vállalkozót, mert 
az muiiksbérüket nem fizette  kl. Eljárás iadu't oliene. 

_ CS1KUEQYE  UONOOBAFIÁJA'  tiké-
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előzetesen  megrendelték.  300lejert  kapjak  Bolt, 
ára drágább  lesz, mert osak korlatolt  '^bon 
jelent  meg. Terjedelme  negyivben több mmt 600 
oldal.  A művet  megjelenésekor  a Csík,  Lapok ban 
ismertetni  fogjuk. 

— A FELVÉTELI  VIZSGA  a Mercurea-Ciuc 
(osikszeredai)  róm. kat.  főgimnázium  1.osztalyába 
szeptember 2-án reggel  8 órakor  kezdődik 

— Halálozások. Szőcs Ltjos nyug. pénzügyőri 
fővlgyázó,  79 éves korában, folyó  évi auguae'ui 23 án 
meghalt Mlhallenl (Cslkazentmáhály) községben. Teme-
tése Eugusz'ui 25 éa volt a község általános részvéte 
mellett. Elhunytban Szőcs Lajos helybeli gimnáziumi 
tanár édesapját gyászo'ja. 

— Cslky Jínos nyug. állomásfőnök,  66 éves ko-
rában, fo'vó  évi 8uvusz<us bó 26 án míghalt váro-
sunkban. E hunytat 6 gyarmake éa kiterjsdt rokonsága 
gyászolja. 

— Kard a Mihálv földbirtokos  72 évea korában 
folyó  óv miUBziU" 27-én elhunyt Sardominic (Csik 
azertdomokoí o ) T mMése au^u z<u'29 ép (vasárnap 
délután 4 órakor lesz. E hunytban Dr. Ksrda Ferenc 
édűBapját gyáBBolja. 

— Aa Erdélyi Muaeum Egyesület vándor-
gyűlése. Az Erdélyi Muaeum Egyesület, az Itteni 
magyar szellemi életünknek ez <* lozszéleMubb áifegáí  u 
tudományos szerve augusztus 29, 30 éa 31 -ik napja'u 
Odorhalu —Székelyudvarhelyen tartja meg Idei vándor-
gyűlését. A három napon át tartó előadásokban leg-
alaposabb felkészültségű  fculKtóinV.  tanuraink éB ezftk-
emberelnk iemertcíik a különböző tudományok kor-
szerű kérdéseit. As* elő dók feczött  találjuk Vámszer 
O ga belybell gimnáziumi futárt.  A székelyföldi  falvsk 
és városok települési formációi  és Népies elemek az 
egyhásművéBzetünkben elmü előadáiaivs). 

— Iskolabajok Carta (Csikkarozfalv*n) 
A karczfa'vi  fel'sezatl  iskola körűi a mult évben nagy 
bajok vo'tak, amik mo t̂ la folytatódnak.  A fslpkezeţi 
iskola jalenlígl épületét az állami Iskola magának kö-
vetelte, szzal az Indokolással, bogy az épület a poli-
tikai község tulajdona B Igy ezen az alapon aa állami 
Iskolát i leli. A karczfalvi  róm kath. Iskolaszék tavaly 
a községgel kötött is oly értelmű megállapodást, hogy 
átsdja sz épü'etét, mihelyt n felekezeti  iskola uj épü-
lete befejezést  nyer a a működési engedélyt az uj 
épületro megkapják. Az átadási legkésőbbi batárideje 
as uj i*kol»l év mgkszdâsţi lenn», mely pár hét mu'va 
ISBZ. E:t B M^ÁILCPODAST a TANFÜLÜIIYEIŐSÁG Is jóvá-
hagyta s a f*!ekezt?ti  Iskola h-frjnzósi  munkálatai 
surényn foly-ak  jelen pi'Unstbsn ÍB. M£gis Swp.i 
állami Iskolai Igazgató nem vár?? be a raegállepodai:-
ban kitűzött határidő leteltét, behatolt a fs'rkezetl 
iskola épületét e B onnan a berendezést kidobatta, hogy 
oda az állami Iskolát betelepítse. 

— Bükkfát  lopott as erdőből. Koka Ixréné 
Jigodin (wögöd) lakós feijaleuteite  Gál Andrást, hogy 
az az erdőtől hst öl bükk tűzifáját  ellopta. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
A bisémtí. 

Crilíng.,. CBÍllng... cslling s u h a n t tova a Bzán 
a friss,  h a v a s u ton . A n a g y b ó p i h é k á tha to lha -
t a t l a n , mill ió Bzemből ál ló fá ty .a t  bo r í t o t t ak a t á j r a . 
A Bzánban ü lő nagy baruasEt imü l á n y k a é r d e k l ő d v e 
fi  <y el te a h ó p i h é k j á t é k á t . B í l e p a k o l v s a n a g y bun-
d á k b a c s a k k é t n a g y s z e m e é s piros o r r o c s k á j a l á t s zo t t 
k i . D a n e m é r e a t e jól m a g á t a b u n d á k közö t t s add ig 
a d d i g féaakelődöt t ,  a m i g k i s z a b a d í t o t t a m a g á t , 

— Igy aa — egész megkönnyebbülve sóhajtott 
fel,  mikor csak kis télikabátjában feltelepedett  a tundák 
t9tejére. 

Andris bá a kocsis mintha megérezte volna, hogy 
valami rendellen?BBég történt, méltóaágteljeBen meg-
fordította  f-jét  a hatalmas szemöldökei alél szigorán 
néaett a méltóságos klsaBBsonyra. 

— Andrla bácsi — csicseregte a méltóságos 
klsasssony — tndja-e, hogy nincs hideg. Olyan jó igy 
a nagy bundák nélkül. 

— Megfázik  a méltóságos bárónő. 
— Oh dehogy Audrls bácsi, nem vagyok én olyan 

kényes, caak édeaanyámék pakolnak mindig ugy be, 
bogy alig tudok Bzuszognl. — Könnyedén sóhajtott, 
rámosolygott, az öreg, komor Andris bácsira. Majd 
hátradőlt a aaáaban, fejót  egéB«en hátrahajtotta B ka-
cagva néaett fel  ea égre, asembe a millió éa millió 
hóplhével. 

Andris bá, aki kétsser Idősebb szolga a méltó-
ságos urnái, mint ahány éves a kiaassBory, komomn 
nézi, azután előre fordu',  közben arcáa mintha mosoly 
auhanna át, da csak egy pillanatra, mert a következő-
ben ismét a régi. Marev, egyenes derékkal ttl, büszkén 
faltartva  a Ujet  s kezében aa ostor ug.v áll, mintha 
aa egésa ember ssobor volna. B tjusza, mint két begyes 
kard szúr bele a világba. 

Katalin bárónő, sz*z a kis Katóka, ahogy min-
denki beálltja, azzal foglalkoaik,  hogy piciny nyelvével 
Igyekaaik elfogni  a hóplhéket, ami természetesen nem 
elkerül a egy-egy sikertelen fogást  csengő kacagással 
kísér... Sok gondot okosott őméltósága a bárónő ked-
vet úlllalnek- Eleget ssldták, bogy tizennégy éve elle-

a4re slncî tisztában míg  a bárónői mivoltával s ugy 
viselkedik, miat mán köíooségns h^bedó leány. Katóka 
ugyan tartotta magát mUor szíilei tárBaságában volt, 
da mikor egyedül, minden felügyelet  nélkül engedték, 
ami ritkán történt, akkor olyan volt ő is, mint a többi, 
magafajta  pajkos kisleány. 

Nem sokáig szóratozott Így, mert egyszor csak 
felsírt  a szól. Egy szélroham teljesen átjárta kicsi 
kabátjában. Csecdhen, minden zaj nélkül húzta magára 
az egyik bundát, nehogy Andris bá észrevegye a mo-
solyodjon rajta. 

Ebben a pl.lanatban Andris bácsi hirtelen lefogja 
a két feketét  a néz vissza felé  az uton. Egy kicsi 
gyermek jön szaladva a emeli a bunda 3spkáját. 

— Legyenek szívesek vitessenek el engem i- ?. 
Andris bi' szótlanul Int maga mellé, do Katóka 

közbe BBÓI. 
— Ide ülj fol  kicsi fiu  — s a szán már iulian 

la tovább, mintha ml Bem történt volna. 
MlntBgy 9 é v e s fiúcska  volt a kis betolakodó. A 

széltől piros arcából ket nr.alog ezürke szem néz Kató-
kára B a hidegtől megdermedt kese l t erőtlenül igyek-
szik s ekécské jének ZBebébe dugni. 

— Uţy elfáradtam  — állapítja meg minden be-
vezetés nélkül B anélkül, bogy azt is megállapítaná, 
hogy megfázott.  Kató eddig szótlanul nézte a kia em-
berkét, mest felkelt  az ülésről s a másik bundát fel-
tuita rá a leültette msga mellé az ülésre. 

— Hol jártál — fordul  faléje  moso yogva. 
— A városba jártam, istáiom ( gy hallotta az 

öregektől), tojáat ad.sm el a pÍBcr>n, mert az édes-
anyám batpg. 

— Hat nem féltél  egyedül olyan messze elmecn: ? 
— Nt>m, mert már mástor la Jártam — először 

féltem  egy kicalt, de édesanyám azt moodts, hogy csak 
Imádiozzam s akkor nem lesz aexmi b>jom. 

— Imádkozni Is tudsz?! 
— Igen, minden este édesanyámmal Imádkozom, 

de egyedül la tudok. 
— Igazán? — mutasd meg nekem is. 
A klB fiu  kereBztet akar votnl, de a nagy bunda-

ujjak miatt csak valabil mpghatároaatlan mozgásnak 
látasott as, ami keresstvetés akart lenni, de aaért 
Imidkoanl kezd. Egyszerű, de még ia oly meleg szavak. 

Kiíó n'zi  a tin emb9ri, hess í t SnkónyteleEŰ! nsgre-
ku'c.:oja s sz ő nagy bírna szemd'ne is melegség gyűl 
B végMen cagy megértésiel néz u fiúcskára. 

Egv kis id?lg nem társalognak. Kató elgondol-
kozott. Ifjú,  pajkoa szivét, még nem ha'.otu raeş; gem-.i, 
ő azt hltt«, hogy csat mnsolv, kacagás, öröm van .t 
világos. De ez a kis fluíl  litnnam... milyen Biéprn 
imádkozik... 

— Mond cisk — fordul  megint a fiúcska  felé  — 
az angyalka járt e nálatok? 

— Nam jött el, pedig ugy vártam, a tavaly járt, 
de az idén azt niondtt (<de*3nyám, azért nem jött, 
szegények vagyunk. Da nem baj, én pénzt fogok  gyűj-
teni, hogy hozzánk la eljöjjön. Ma la ksptsm két lejt 
egv úrtól B otthon már van hat lejem E :t a két lejt 
külön kötöttem a zsebkendőnkbe. 

Féezkslődik, kezelt llbuzza a bunda ujjából és 
előmutatja fázós,  darmedt kezével a kis seebkendőt. 

Kató e'fordu'.  Valami különös meghatottságot 
érez. U?y érzi, mintha a torka összeszorulna. Sokáig. , 
sokáig nézi a kavargó hóplhéket. 

Mire vissza fordu't  a kia gyermek elaludt. Kis 
kezecskéjében szorogatva a zsebkendőt, csendesen pi-
h°gett. A zsebkepő cjücake, amelyikben a két lejes 
volt, lec?Onţott. Kató egy határozott mozdulattal *:ő 
vette pénztárcáját, malyben minden vagyona egy ezáz 
U«jea volt. Gyakorlott ujjBival hamar bekötötte a két 
lejea míllé. 

Níate az alvó gyermeket, aki kinyitotta száját 
érthetetlenül susogott valamit, uténa pedig mtiBoijgof... 

Még psdig soha nem tapasztalt keileines, jóifső 
érBés fogta  el. Nsgv barna szemeibe forró  könov-p'' 
gyűltek és végtelen szeretettel odaszorította arcát aa 
alvő homlokához... 

Andris bácsi véletlenül hátra néaett. Félfallel 
hallgatta az egésa beszélgetést éB nrm tudia miért es 
a IÍO BÍU cBocd. 

Látja a bárónő mindig kacagö Baemeit könnve-
ssn, előre fordul.  „ 

Komor arcán két könn;,csepp gördül lassan lefelé. 
A aaél észrevette, fuldokolva  felkacag  s rohan 

tovább, majd pnnasaoB Bírásba kezd és «Ir, sir elnyújtva 
panaszosan. Torjai Jeni. 
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A Gheoriheoi (oeroószentmiklósi) ant. o r i Izraelita 
hitközség iú Toraljának inepélyes beiktatása. 

Freund  ií.  Jenő  főrabbit  folyó  hó 22 én, vasár-
nap Iktatta be nj hivatalába városiink aut. or'h. Iar. 
hitközsége 

A hltkösséghes tartoaó hívek tömegesen érkeatek 
aa Bnnepségre, akik anufoláelg  megtöltötték a templo-
mot. Impozáns jelét mutatva aa együvétartoaásnak, 
papjukhoz való ragasekodásuk ée tiszteletüknek. KUIBŐ-
aégekben egyszerű, de annál bensőségesebb volt az 
ünnepség, amiről helyszűke miatt caak röviden Bsá-
molhatunk be. 

Elsősorban la az a szívélyes fogadtatás  ragadja 
meg aa érkeaőt, amelyben részesítik. Különösen a máa 
valláafelekefletfi  vendégek részesülnek ebben a kitün-
tető figyelemben,  akiket karonfogva  vezet a rendesőaég 
a fenntartott  helyekre, ahol hely nincs, ott az öregek, 
aggastyánok állanak fel,  bogy helyet adjanak. 

Mikor megérkeztünk, már Bzóssékjén állt a flatai 
fórabbl,  a frigyssekrány  előtti félköralakn  emelvényen 
A jellegzetes körasakál és as esüst-pllékkel díszített 
.tálpss", amit fejére  borit, kűlfnös  Bslnt varázsolnak 
sápadt, bsrna arcára. Fekete, csillogó ssemei mély 
értelmet én határosottságot árainak el. 

Románnl beszél. 
E őadása megnyerő és lerdületes. Huazonhat évét 

meghazudtoló meglátásokkal néal BB embert és dolgo-
kat. Jövendő akarását vásolja, megértést, szeretetet 
kér hten nevében. 

As emelvény mellett egy KrisstuBarcu, ezíp, ŐSB 
szakállú öreg ember sir. Édesapja, a Kaghlnl főrabbi. 
Ahogy néaem ezt a mmriiidUó. képet, a vallástörténe-
lem egyes nevezetesebb részei jntnak éBzembe. Moriab 
heeye, Salamon ÓB Heródes templomai, ahol Abrabám 
a fitt,  Izsákot áldozta fel.  A slránkozásntc falai  ÉB az 
ott lejátBzódott jelenetek, ahol as „oA Urna,  meddig 
még, meddig  még.." kiáltások, — most ebben a kis, 
cúllagboltos, szeles galériával körttlépltet', értékesen 
festett  klB templomban — még mindég kisértenek, 
amelyek elhomályosítva a mu't d'cíőségét, egy dirabka 
történelemben élnek tovább és folytatódnak. 

Izrael népének hitvallása, vllágnésete, sselleml 
és erkölcsi élete tám'dnak-e fel  BB ószövetség teme 
tőjéből, amelyben mirt Bzörnyll átok tartották fogva 
eaek a szavak: . Az Ő vére mirajtunk ÓB FL ilnkon. 

DB kl tndna ezekre feleletet  adni ? 
A főrabbi  tovább beszél, maid németUl folytatja, 

mindvégig lebilincselő előadását. U'ána édesspja lép s 
szószékre, aki sirva kéri híveit a hitnek ÓB vallásnak 
szeretetére éB megőrzésére. Arrj kéri hlvdt, témo 
lássák papjukat, BzerPBsék mint embertársukat 1?. bogy 
egy közöa megelégedésben tudják szolgálni Iitent 
Majd a kántor énekelt meglepő szép csenpő hangon. 
Éh evvel a templomi szertartás be 1b fejeződött. 

Tisztelgések. 
A tisztelgések fogadása  déli 12 órai or kezdődött 

a altközság tanácstermiben. 
A római kathollkmok ré'zéről, több egyhástaná-

CHoa kiséreteben Csendőr  Jenő  B. lelkész köszöntötte 
t főrabbit,  aki az Inent és a bitet tagadó, vogy gya-
Ihiió áramlatokról szólva, egy közös összefogásban 
Htja a védekezéBt a lelkeken keresztül, amelynek 
müvelóaére a popok vannak hivatva. — Majd őszinte 
jótivAnatnlt tolmácsolja a főrabbinak. 

Usána Kocsis  Sámuel  reformátuB  tiszteletes áll 
n, főrabbi  eió és a zsoltáruk egyik szép mondását idézi 
Uí v&Lcaak a lelkek mezejére vezet, mert csak ott lehet 
megtalálni BZ isteni hitben rejtőző lgBzságokat és lehe-
tő egeket a minden emberi gyarlóságok megfékeséaére 
ós leküzdésére. 

A főrabbi  először románul, majd magyar nyelveo 
köszönte meg a jókívánságokat. As egyházirodalom 
loV Bz*p tanulságaira hivatkozik éB ünnepélyesen fo-
gadja, hogy nemoak mint pap, de mint nmb°r Is, 
ugy hitkösaégébén, valamint a más valláafelekesetek 
és embertársai köaött h csak a békés, egyetértő és 
aidásoa együttműködést fogja  keresni. 

HÍ ez esakugyan lg" less, akkor nem kell „félni* 
és aggódnia' kedves főrabbi,  hogy „kérdőre" vonatlk 
az Örökkévaló által. 

A magunk rásséről IB ősslntán sroritunk keset a 
fi  ital főrabbival  s ugyancsak a magunk valláslrodalmá-
ból Idézve ezeket mondjuk: 

, Azok ssámára, akik a szent könyveknek csak 
egyszerű hlBtoriáját követik, a Szentírás caak zápor 
Harmattá  válik azoknál, akik erkölcsi értelmét fogva 
t a r ják — és csendes, buaamoB eső azok ssámára, akik 
az iráB benseját a legrejtettebb jelképek lehető igaz 
megvitatása alapján Igyekesnek feltárni*. 

Cs. L. 
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ISKOLAI HÍREK. 

Beiratkozások  az elemi iskolákba. 
Szeptember hó 1-től 10 lg minden szülő köteles 

7—16 éves korig tBnköteleB gyermekeit beíratni az 
elemi iskolákba. Aki ezen kötelezettségét elmulaszt,a, 
az áll. oktatási törvény vonatkosó rendalkeaéBei alap-
ján büntetendő. 

Az el. Iskolai kötelesettBég alól csak aaon 14 évet 
betöltött tankötelesek vannak felmentve,  akik a 7 osz 
tályt eredményesen végeztek s arról .abszolváló" vég-
bizonyítványt tndnak felmutatni;  továbbá azok, akik 
rBgáiyos betegségben vannak. 

As el. oktatási törvény családfenntartót  B sze-
génység folytán  caelédBonban levő tankötelest nem 
ismer, mert az elemi oktatás köteleső a e kötelező 
erő akarja megasüntetnl teljesen ae orsságban ae 
analfabetizmust. 

Az elemi oktatáB történik aa állami éB hltfeieke-
aetl magániskolákban. — A szülő sxabadon választhat 
aa lakoatipusok köaött, de a magyar kisebbségi szülő 
bizonyos elófeltételekhaa  van kOtve, amennyiben a 
helyi szükBég szerint hivatalosan ÍB kell Igazolnia azt, 
hogy visszamenőleg ennyi ágon leszármazott magyar 
és X vallásn. 

A magániskolákban kötött létszám van, n. IB 
I—IV. osztályig 50 s V—VII. osstáiyig 30 tanuló 
asért kell Igyekesnie azon szülőnek, akt itten akarjB 
iskoláztatni gyerekét, a belratást Idejében eszközölni. 

Feltételek; As I. osatályba lratkoaóknak kell az 
áll. Bzületéai és anyakönyvi kivonat, a szülői nyilatko-
zat mellé. — A II—VII. OBBtályokba iratkozóknak az 
elmúlt iskolai év anyakönyvi adatai rávezethető! t 
szülőt nyllatkosatra B aa mindent igazol. — E'költöz 
ködaa esetén szükséges áttöltöaköaesi bizonyítvány i 
.revizor" tanfelügyelővel  láttamoztatva. 

Ha a Bsülő minden feltételnek  megfelel  B dacára 
annak a szülői nyilatkozatot az illető áil. iskolaigas 
gató nem fogadna  el, ugy jegyzőkönyv veendő fel 
2 tann jelenléte és alálrasával s annak alapján beír-
ható a hli falekenetl  magániskolába. 

Nem gondolt arra, hogy a férje  ls ugyancsak igy 
bírálhassa el a dolgokat, mint On? 

Ha azonban ugy érni, hogy mindenek elviselhetet-
lenek as öa számára, rendezzen kttlön hálóssobát 
be magának, aminek — valószínű — a félje  is 
örülni fog. 

Többeknek.  Minden hozzánk beérkezett kéziratot, ha 
szükségét látjuk, csak átjavltás esetleg átdolgosás 
után engedünk sajtó alá. Est a jogot mladen újság 
fenntartja  magának. Éppen énért senkinek Bem saa-
bad haragudnia, legkevesbbé megjegyzéseket tennie 
ha IráBát átjavítva látja. Újságba Írni tudni kell, amit 
cBak hosBsabb gyakorlat után sajátíthat el aa Illető. 

H Í R E K . 
— Háaasság. Herca Magdus és Fncbs Jjzsef 

folyó  hó 20 án Oheorgbenibeu, a családi háznál tar-
tották meg esküvőjüket. Fucbs kedves Umarőjünk ugy 
Cinci, mint Gheorgbeni voutlkozâtban, aki többször 
sserepelt mint énekes közünsegüaic előtt. A kedves nj 
pár esküvőjének az adott különösebb érdekességet, 
uogy BB ugyancsak azuap beiktatott főrabbi  végezte 
aa esketeBt, akinek ez volt a legelső ilyen szertartása. 

— HalalozaBOlc. Milnásay Józseféé  szül. Blé-
aasay Erzseoet folyó  hó 20 an 42 eves korában meg-
halt. Az elhunytat az örm. kat. szertartás szerint BB 
orm. temetőbe helyezték őröli nyugalomra. 

Polgár Antal Gergely kovácsmester 78 lk évében 
balt meg folyó  bó 20 áu. Aa elhunyt tekinteiyea Iparos-
mesteri, csaladján ea számos roionságáu kívül baratai 
es Ismerősei ÍB őazlnten gyászolják. 

— Ditrauban elfogtak  a gyergyói betöré-
sek tetteseit. E hó 22-en deioen Hadnagy Jaaos 
róm. kat. káplán a miséről visszatérve, a papilakban 
levő azoóájába belépve, ott 2 fosztogat»  clgányasazonyt 
talalt. Aa egyik a ruhás szekrényben, a másik aa Író-
asztalban kutatott értékek után. A teltenért cigány-
aasBonyok menekülni próbáltak, de H^daagy kaplan 
lefogta  őket s a helyBzinére siető csendőrség letartóz-
tatta, A csendőrség parancsnoka Bucureseu őrmester 
erélyes nyomozást veaatott be aa hihallgasásuk után B 
Gheorgheni-i csendőrségre kísérte, mert az a gyanúja, 
hogy aa utóbbi időben Bderlu Anur gőr. kat. kanonok-
nál ea Szabó György apátnál elkövetett lopásoknak ia 
ők a tettesei. Kliünő logikával dolgoatak ezek acigá 
nyok. A lopásokat többnyire vasárnap, a miseazolgal 
tataa ideje alatt követték el, tudva aat, hogy délelőtt 
a papok misen vannak. 

I 
i 
i 
i 
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B Ú T O R 
Hí érdakli szép és jó bútor, tekintBe meg 

b ú t o r c s a r n o k o m a t . 
Teljes tlsstelettel: 

Nagy Q. József  bútorasztalos 
Jlgodtn (Ciuo megye). 

2-Sl 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. Zs.  Zs.  Köszönjük, de késlratokkal hoESSu Időre 

el vagyunk látva. 
Költő  szeretnék  lenni. Versel csapni való rosszak 

Még caak a helyesírás saabályalval sincs tÍBztábA. 
A szavakkal pedig nem Bsabad dobálózni. Ne legyen 
költő... 

Szereiméi vagyok. Hogy minek is van szerelem « 
világon? Hat bizony, ez igen nehéz problema ked 
ves fiatal  barátom. Azonban levelének figyelmeB  el-
olvasása után, aat tanácsoljuk, vlzdgaltassa meg 
magát egy ideg-Bpeclalisiaval 

Fiatal  asszony. Nem mindenben értünk együtt Öonel 
Asszonyom, As Igas, hogy a közös hálószoba sok 
esetben kiábrándító es végzetes ls lehet, a férfi  és 
nő holtig tartó Sflereimére  B könnyen romba döntheti 
azokat aa Illúziókat, melyeket valamikor rózsaszínű 
álmoknak, ábrándoknak hívtunk. 

A terméssel örök követelményei azonban, melyek 
az egéBSSég fenntartásához  utat követelnek, nem 
ssabad kiábrándítóan hassanak éa utálBtot ébressae 
nek, hiszen es közös sors ós amely folyamat  elke-
rülhetetlen, különösen a báaasaágban, ahol a férj  éB 
felesig  állandó együttélésben állanak. 

Publicaţiune. 
Căminul de Ucenici din Mercurea-Ciuc, Strada 

Principele Carol No. 23, casele Kotzkas, având nevoie 
de colonialele, diferite  alimente, art. de băcănie etc. 
necesare Căminului, dela data de 1 August 1937 până 
la 1 August 1938, In zlua de 31 August 1937 ora 
11 a. m. va avea loc licitaţie publică pentru aprovi-
zionarea acestor obiecte, la cancelaria căminului, după 
normele fixate  de Ministerul Muncii Direcţia generală 

Muncii Serviciul învăţământului Muncitoresc şi al 
Organizării ştiinţifice  a Muncii, prin tratare prin bună 
învoială, în baza Ord. Ministerului Muncii No. 62.460 
din 19 Septemvrie 1935 No. 25.911 din 5 Iunie 1936 
şi No. 68.954 din 22 Septemvrie 1936. 

Pentru a participa la licitaţie ofertanţii  trebuie să 
aibă firma  înregistrată la Tribunal şi ca îndeletnicire 
principală comerţul articolelor pe care se obligă să le 
furnizeze. 

Articolele şi cantităţile pentru care se va face 
licitaţia sunt următoarele: 

Săpun de rufe  anual 
Sodă de rufe  anual . 
Mături reform  anual 
Perii de podini anual 
Petrol anual 
Benzină anual 
Sidol anual 
Albăstreală anual 
Cremă pentru sobă anual 
Carne de vită I. anual 
Carne viţel anual 
Carne de porc anual 
Osânză anual . . 
Slănină crudă anual 
Slănină afumată  anual 
Mizeluri diferite  anual 
Salam de vară anual 
Untură topită anual 

1. Brânză de oi anual 
2. Ouă anual . . 
3. Ceapă verde, uscată anual 
4. Morcovi anual 
5. Pătrunjel anual 
6. Telină anual 
7. Cartofi  anual 
8. Ardei anual 
9. Castraveţi anual 

10. Roşii anual 
11. Varză anual 
1. Făină de grâu anual 
2. Paste făinoase  anual 
3. Mălaiu anual 
4. Sare anual 

Lămâi anual . 
Cafea  măcinată anual 
Frank cafea  anual . 
Boia de ardei anual 
Chimen anual 
Mac anual . 

9. Piper anual . . . 
10. Unt de lemn anual 

0(et anual 
Ceaiu anual 
Zahăr anual 
Orez anual 

15. Măsline anual 
16. Gris anual . . . 
17. Fasole uscată anual 
18. Scorţişoară anual 
1. Lapte de vaci anual 
2. Lapte bătut anual . 

Pâine de grâu anual 10.000 kg. 
Aceasta cantitate este facultativă  pentru cămin 

putând fi  mărită sau micşorată, după necesităţile cămi-
nului, ele se înţeleg predate la cămin. 

Ofertele  vor fi  timbrate conform  legei inchise în 
plicuri sigilate şi însoţite de garanţia de 5°/„ asupra 
valoarei furnizorii  pe un an, în numerar sau efecte  de 
stat. In oferte  se va indica preţul unitar pentru fiecare 
articol în parte şi pe tot timpul anului de furnizare. 

Timbrele legale şi impozitul proporţional pentru 
facturi  şi contractul de furnizare  ce se va încheia pri-
vesc pe furnizor. 

După desfacerea  ofertelor  se va continua licitaţia 
prin oferte  supra verbale. 

Toate articolele de mai sus se înţeleg ca fiind  de 
calitatea I-a. 

Directorul Căminului, 
Boar, 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1 1 . 
1 2 . 
13. 
14. 

100 kg. 
80 kg. 
18 buc. 
30 buc. 
30 litri 
50 litri 
10 kg. 
36 sticle 
18 cutii 

3000 kg. 
1000 kg. 
800 kg. 
300 kg. 
400 kg. 
200 kg. 
50 kg. 

100 kg. 
100 kg. 
100 kg. 

1600 buc. 
800 kg. 
200 kg. 
100 kg. 
200 buc. 

1800 kg. 
2000 buc. 
1500 buc. 
400 kg. 
800 buc. 
300 kg. 
80 kg. 

500 kg. 
150 kg. 
80 buc. 
15 kg. 
17 kg. 
5 kg. 

10 kg. 
8 kg. 
5 kg. 

25 kg. 
120 lit. 

7 kg. 
140 kg. 
100 kg. 
18 kg. 

100 kg. 
200 kg. 

4 kg. 
1800 litri 
500 litri 
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— A KATH.  NŐSZÖVETSÉG  helyi tagozata 
augusztus hó 31-én ée Bzeptember 3-án délután 
6 órai kezdettel  nagyszabású gyermekelóadás  kere-
tében előadja  a „Zizi  kisasszony'  oimü gyermek-
mese operettet.  Aa előadás  összes szereplői  gyerme-
kek;  az előadás  keretében  fellép  Luoos Be ou, a 
kőziamert oluji (kolozsvári)  gyermek-tánoosnő.  — 
Jegyek  előre  kaphatók  a Vákár  üzletben,  60, 40 
éa 20 tejes árban. 

— Magverte haragosát. Balázs Anna Rímetea 
(remetel) lakós aratásra Indult a menőre. Uikösben 
találkozott Czató Angi János nevü haragosával, ki 
ssóváltás közben as asszonyt ngy össseverte, hogy az 
orvost látlelet szerint sebei 14 napon tul gyógyulnak. 
Baláss Anna feljelentési  tett támadója ellen az ügyész-
ségen. 

— Aa emberiség Jótevője a Dr. Földes-féle 
Solvo pirula. A legideálisabb hashajtó, vértisstltó és 
epehajié sser. Bgy dobos 20 Lej gyógyssertárakban 
és drogériákban. — Készitl Dr. FőldsB gyógyszertára, 
A r a d . 3—10 

— Meaőgaadasági és ipari kiállítás Clujon 
(Koloasvaron). A Ciuji (zoloasvári) Gazdasági Egy-
let sseptember hó 19—20 napjain C ujon, aa E. G. E. 
Muresan-ucca 10. BS. alatti székházában, mezőgazda-
sági és Ipari kiallitáBl rendes, amely Iránt ugy agazdá-
kösőnség, mint a meBÓgaadasági ipar és gépgyárak 
résaéről élénk érdeklődés nyilvánul meg, sséles körben. 
A kiállítás célja a mezőgazdasági termelés színvona-
lának emelése, a mezőgazdasági saakismeretek éa 
gepkultura népszerűsítése. A k|allltás tárgyai, a mező 
gazdasági termények, termékek, nemesített gabonr; 
takarmány slb. vetőmagvak, konyha-, gyümölcs- és 
vlrágkertl termények és termékek, nyersen és feldől-
gosott állapotban, faiakolai  termékek, gazdasági gépek, 
essköaök és anyagok, háallparl cikkek Btb. A kiállítás 
kitüntetettjei ressére érmek, oklevelek és pénzdíjak 
állanak a bíráló blaotlaág rendelkezésére. A kiállításra 
Bsóló bejelentések a követkeső címre küldendők: Cmjl 
Gazdasági agyeBÜlet, Ciuj, Bir. Andrei Uaresan 10. 
A bejelentési határidő szeptember 15. Minden, a ki-
ailitaaaal kapcsolatos kérdesben felvilágosítást  nynjt 
as egyesület titkári hivatala (telefon  21—68) A kiállí-
tás napirendje a követkeső: Szeptember 19-én d. e. 
8 órakor a biráló bizottság gyüiese. D e. 10 órakor 
ünnepélyes IstentlBBtelet a kétágú ref.  templomban. 
Prédikál Kádár GJBB geo. d,r. par. lelkéBS. D. e. 11 óra-
kor a kiállítás ünoepsiyea megnyitása. D. u. 4 óakor 
a K. G. E dlBskösgyülése a ref.  tbeologia dísztermé-
ben. Tárgysorozat: 1. Gazda dalárdák éneke. 2 K  nökl 
megnyitó, tartja Balázs István elnök. 3. A nap jelen-
ttőaeget méltatja Török Billnl, aa E G. E Igazgatója 
4. A gaadadalardák éneke. 5. A buaafajtá&ról  éa aa 
őial vetőmagszükséglet közös beazeraóBéről tart elő-
adást pujfltakamarásl  Stása Ferenc. 6. Tejgazdasági 
előadási tart Molnár Ferenc. 7. Gazdadalárdak éneke. 
Este díszelőadás a Mtgyar színházban. Előadás eiő.t 
a gaadadalardák éneke. A kiállítás megtekinthető d. e. 
9 orátoi dili 1 óráig és d. u. 3-tól eate 7 óráig. Szept. 
20-án d. e. 9 orakor bemutatóval egybekötött ekever-
Beny éa gaadaBági gépbemutató a Bikái előtti tarló-
kon. A bemutatón ea versenyen résztvenni BBándekozó 
gépgyarak éB klagBzdák e száadéVukat szeptamDer l - i g 
tartoznak bejelenteni. D. u. 4 órakor, aa eke verseny 
eredményeinek kihirdetésé a kiállítási teremben. A ki-
állítás vidéki réBBlvevői éa látogatói, kedvezmény ea, 
hétségi vasúti jeggyel utazhatnak C.ujra. 

— Hegvertek a tisatviselöt, mert fizeté-
süket nem adta ki. A cíikl kőbányák tu ajdonoBal 
ellen egyre-másra jönnek a panaszok. Szerte széjjel 
a megyeben aaámtalan kőkitermeléai vállalat működik, 
melyeknek hátterét nem képezi megfelelő  tőkeerő s 
igy, ha a vállalat nem bilterül, legtöbbször a mnoká-
Bok fizetóBe  vesz oda. Ijy azután nem lehet csodál-
kozni, ba a muakáa nem valami nagy bizalommal vi-
seltetik munkaadója iránt, ha fizetését  nem kapja meg 
a rendes Időben. Ilyenszerü nézeteltérés keletkezett a 
mult hét folyamán  a Vosiabeol (̂ asláfci)  .Edilitatea* 
vallalat irodájában ÍB Funduca Dumitru tisztviselő ós 
munkásai köaótt, melynek során a fijetésaek  eleget 
tenni nem tudó tisztviselőt a felingerelt  Campian Ioan 
és Caiki Pál iauakások megverték. 

— Gyilkosság bossauból. K iszon vid ;ke min-
dig híres volt bicskázásokról es a bosszúból elköveti t* 
gyilkosságokról, melyeknek megtorlása nemzedékről-
nemzüdekre Bzállt. A héten megint UyenBzerü eset 
történt. 1 iyés Imre 63 éves kásaotújfalvi  gazda a 
havason legelő loval ntan ment, hol pár órával kéBŐbb 
összeroncsolt koponyával találták meg, a mire haza 
szállították meg is halt. A nyomozás aztán kiderítette, 
hogy a szerencsétlen gazda a havaBra kimenve ott 
talalta Bot János 19 éves tuiancot, amint aa egyik 
lován filve,  az állatot hajBzolta. JogoB haragjában le-
Bsállitotta a bubaccot a lóról s két pofont  ÍB adott neki. 
Ea bosszújában a köstül nyir^be szaladt, bo' jó vastag 
husángot vágott magának. Miután a vézna legény az 
erőteljes gasdával igy sem birt volna, megleste, mig 
aa hazafelé  indul. I iyés Imre a közeli forráshoz  ment, 
hogy olt letett holmijait ÖBsatBaedje. A suhanc kileste 
azt a pillanatot, mikor Illyés tarisznyája után lehejol 
B akkor a nyírfa  husánggal kétszer jól fejbeverve  a 
gizdát ott hagyta. As ütés, mint látjuk, halálos volt 
s Így Bot János tizenkilenc esstendővel a bűnözők 
sorába lépett. 

— Betörés a Boba trafikba.  A helybéli Robu-
fále  dohány- éB újságárudába foiyó  évi augusztui hó 
24—25 én éjjel Ismeretlen tettesek behatoltak és onnan 
pár ezer lej késspénat és nagymennyiségű árut ellop-
tak as éppen berendezés alatt illó papír éB lrÓBser-
Usletből. A rendőrség erélyes njomozást Indított a 
tetteaek kéarekeritéaére. 

— Törvényszéki hírek. Dobordán Imre San-
timbru (cBlkaaentlmrel) lakóst nemzetgyalázás vádjával 
letartóztatta a csendőrség éa átadta BB ügyészségnek. 

— Rután Toader Bicsz (sékási) lakós 1300 lejt 
és máa Ingóságokat lopott F.oar<sa Gieorghe T -pástól. 

— I meretlen tetteaek feltörtek  a Baile Tusnád 
( u inádfürdő)  róm. kath. templomot és elvitték a p r̂-
aeiyek tartalmát. Ej már a harmadik eset a fdrdőn, 
ahol előaőleg kétsaer feltörték  és kirabolták a román 
templomot la. 

— Keresztes Sándor Catatuia (csatóizeg) lakós 
hosszabb idő óta haragom viszonyban volt Gergely 
Sándorral, kit a korcamában ugy megvert, hogy most 
a korbáaban ápolják. 

— András Mihály, András József,  András János, 
Király Vencel és Pál Gergely ciumani (csomafalvl) 
lakások a korcsmában megverték Caiki Sándort. 

— Bándi Antal éa András Bancu (eslkbáokfalvi) 
lakóaok Kánya István CiucBangeorglu (csiaszentgyörgy) 
lakóst verték meg. A verekedők elleu eljárás indult. 

— Lopások. Horváth Mária, Csedő Imre Topllta-
Ciuc (cslktaplocza) korcsmájából bőröndöt éB egyéb 
ingóaagokat lopott. Letartóztatlak. 

— A Mthalleni (cjlkszentmihályl) állomásfőnökség 
feljelentén!  tett, hogy iBmeretlen tetteBék állandóan 
déaamálják aa áruraktárt. A bevezetett nyomozás meg-
állapította, bogy Condur Dumitru éa Braiu loan váltó-
kezelők követték el a sorozatos lopásokat. 

— lioeriu Artemie Güeorgheni (gyergyószontmlk-
lósi) gör. kath. espereB lakására betörtek és 25 000 lej 
késspénat elvittek. A rendőrség a tett elkövetésével 
Fanica Valea óklrályBágbeli cigánynőt gyanúsítja. 

— Péter Domokoa madarast lakóstól 6000 lejt 
elloptak. A csendőrség meg 1B találta a t ittast Horvát 
Rigina odavaló lakóB személyében, kit átadott az 
ügyészségnek. 

— Feljelentések felsegaértésért.  K»tó Vilmos 
Mures-Izvor (marosfó)  lakós a korcsmaban réanegen 
felségsértő  kijelentéseket tett. E járást indítottak ellene. 

— A Cetatuia (.csatóazegi) csendőrőrs feljelentette 
Szameaközl Imre oűavaló kereskedőt, mert az állító-
lag az nralkodóval kapcsolatosan sértő kif,j->zéseket 
bassnált. 

— Ok nélkül verekedett. A virtus kitör n^ha 
aa embereiből, küiOnösan ha egy kU alkohol ií fűti 
ast. Gábor Jinos Fiumoasa (szepvizi) lakóst la felje-
lentette az ügyesaségen Kereső Bilázs odavaló gazda, 
mart az minden ok nélkül kilátnadta és megverte. 

— Kiraboltak távolléteben. Varga Jizstf 
CiBÍnui-n3U(iaszonujfalv))zöIdsegkeréBkedó  feljelentést 
tett az UgyesBBégen, mert amig ő üzleti körű ou jír;, 
ismeretlen tetteaek lakására behatolva, hétezer lej 
keazpénzet elvitték. 

— Uj belyeg. Lletókes 
helyeken azon törik a fejűket,  bogy a haditengerészet 
fejleaztéBO  érdekűben bevezetik a tengerészeti bélye-
get. MJSI vau tanulmányozás alatt annak megállapí-
tása, hogy aa uj adó milyen nagyságú less s milyen 
alkalmakkor keii leróni. 

Turista-gondolatok. 
AugUHtUi vo.oi B bár az idő nem a legkedve-

zőbb, mégis a turistádét főszezonjában  vagyunk. H • 
elgondoljuk, hogy néhány év eló;t még Csíkban senki 
turistaságra nem gondolt, u^y migia eredménynek 
könyvelhetjük el aat a munkái, amit turista-egyesüle-
tünk a megye Ismertetése körül végzett. Itt állt elől-
lüak a turista szempontból teljesen kiaknázatlan EgyeBkő, 
melyhez caak egy-két utjelzés és egy menedékház 
felépítése  kellett, hogy a lurlaták ezrai Cdődüjdoek ide 
aa orBzig mitden réséétől. Egymást érik a csoportos 
kirátdulasok B legutóbb is a Kárpát-egylet tardal cso-
portja latogatott ei hozzánk, bogy a tordai hasadék 
paaar termeszeli remüke útin az E<yeakő büszkén 
agnek meredő B2Íklscsuc;át megcsodálja. 

A nyár folyamán  egy másik szép kirácdaló 
helyünk ÍR nsgy látogatottságnak örvendett A halvbeli 
utáBB-záBzlóalj katonái kényelmes utat vágtak a Hir-
gita fürdő  fölött  levő B tgolykónöz a ott egy erődltmény-
Rzerü, gyönyörű f'kvasü  kis menedékházat építettek. 
Ijy ea a hely az Ejyeskő meilett egyik legasebb és 
legkönnyebbén megköaellthető kiránduló helyünk lett. 
amiért d cséretet erd-mel n plonir zászlóalj pannes 
noksága. Ht Clc:u (C icsc) község eló'jÍróságáról Is 
igy iraatnánk, nagyon örülnénk. D) Rajno?, a k'jzségi 
elójárósug rövidlátása nem tudja fe  fogni  azt a kiszá 
mlihatatlan előnyt, mely a flrdőnek  a turistaforgalomba 
való beállításából származik és mereven eMrkózlb 
minden kéréB elől, mely oda irányul, bogy a Htrgita-
fürdőo  ioeven telekkel elősegítse egy turUtaháa fel-
építését. Pddig értesülésünk szerint a K«rpát-egvlet 
Rözpontji legmessBébbmenő anyagi támogatást Ígérte 
tbban as esetben, ha a telek kérdése megoldódik s 
igy kilátás volna rá, bogy a jövőben már fel  ls épí-
tenek a turlitaházat, melyet a huszenkét csoporttal 
rendelkező Kirpát-egylet minden csoportja megláto-
gatna B elvinne a fürdő  birét ssertesaéjjM az egész 
orazágba. — Aa pedig többet Jelentene a Hirgitafürdő-
nek, mint a két parcelláért befolyó  pár ezer lej. 

E helyen fel  kell hívjuk a Nemzeti Turlatahlvatal 
figyelmét  ls arra, hoţy igyekezzen kÖBben járni a tu 
rlataélet leghivatottabb szerve, a helyi Turlataegylet 
a ivartalan munkajásak előmozdításában s ahol lehet, 
igyekezzék p insadományokka1, közmunkával támogatni 
az egyletet, mart es aa egyetlen szerv a megyében, 
amely megmutatta, hogy tud és képw ldegenforga'mi 
propagandát csinálni, még a rendelkezésre álló saerány 

keretek között 1B. A Turlstaegylet volt a* m*ly ke-
resBlül vitte, hogy megszJVR»z<nak 100 OUU lejt a M»n-
dominlc (ctlksBentdomoto-) — B.lan (balánbáoyai) ut 
megjavítására. Tudonásuoa szerint az összegnek felét 
bonokban k utmtá*, da aa ut javítására valsml kevés 
közműjkán kivül Bemmit sem ford  toltak. J i volna 
utána járni, bogy mi lett uz összeggel. 

A turisztikai hivatal az egyedüli hivatalos S Z T V , 
mely a megya idegenforgalmának  e őmozdi.aiára hiva-
tott B azért elsőrangú érdoke, hogy az ide jövő turis-
ták mindenütt o csó szállás, előnyös kiszolgálás ÓB ud-
varias bánásmód várja. S mindezt rövid idő alatt kell 
megvalósítani, nem a hivataloa eljárások szokásos csiga-
lassúságával. Miért ne lehetne náluak ia megvalósítani 
azt, ami külföldön  van, ahol minden falusi  korcBtna 
ÓB minden fekvóhelyoyl  Bsállás az Idegenforgalmi  hi-
vatal leggondosabb felügyelete  éa támogatása mellett 
működik. B,bizonyosodott tény, hogy az Idegenforga-
lom fokozása  idővol kenyérkereseti lehetőséget jalent 
nemcsak gazdasági, dé népművészet terén ls. Azart 
annak hathatósabb fejlesztésére  még a legnagyobb 
anyagi áldozatot IH érdemes meghozni. A vármegyei 
tanács Is felvuhatne  nagyobb ouzeţet köitBégvetéaébe 
menedékházak épit^sére H u{/an ezt lehatnék a köz-
ségek is. Az Ilyen öiszagok mind magtermik a magul 
gydmilciét. E kérd ist kdlöiben riBaletesebb tár-
gyalás alá veaaa'ik s az elért eradninyekra ismételten 
visszatérünk. 
Találtatott a helybeli vuButállomtson t-gy uj irattáska. 

Jogos tu njdonosa átveheti Mórica harlsnyakereBkedő-
nál, M'reurea-Ciuc. 

Hirdetmény. 
A mercurea-ciuc-i (csíkszeredai) reformá-

tus egyházközség folyó  év szeptember 
2-án délután 6 órakor a parochia tanács-
termében árlejtést tart a parccbia és a hozzá 
tartozó melléképületek javítási auakálataira. 

A javításra vonatkozó részletek megtekint-
hetők a lelkészi hivatalbau. 

Ref.  Egyháztanáos. 

TiBztelettel bozom a nsgyérdémü vásárló közönség 
szíves tudomására, hogy aa eddigit felülmúló 

mézeskalácsos sátrommal 
a Sumulen (osikaomlyói) Mária buosura meg-
erkeaem, mely 1937 évi sseptember hó 13 en 

lesa megtartva. 
Szíves pártfogást  kér, kiváló t'sztelattel 

D É Z S Y 
első udvarhelyi (Odorheiu) oklevslas mézeskalácsos 

Abucurasti vagyintézet által magviisgálva és engedélyszva 
Kérem a s&tor fölötti  né .re figyelemmel  lenni. 

Keresek megvételre 2 drb. melegítő 
kályhát. Cim a kiadóba. 2-s 

* 
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"Var róg-ópe lE , 
IZeró lspá i ro ls : , 

^ . U c a t r é s z e ^ 
C3-á,"bor A r o n n é - n á l 

Caikaaereda-Merourea-OIno, Ootaviau Barbat baa. 
10—28 

ü * 
H 

Háztulajdonosok 1 
Tisztelettel érteaitem a n. é. közönséget, hogy 

október 1-ével Ciuc bsn is megk^dain müködisem. 
Jjtáavoa ároan vállalom: uj csempekályhák szak-

szerű szerelését, régi kályhák újra rakását, javítását 
és takaritasst. — Tíz évas gyakorlati — Pontos és 
lelkiismeretes jó munka. 

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve vagyok 
leljeB tisztelettel: 

Molnár Péter, kálybaaaaretó 
Sf.-Qheorghe,  Plafa  Unlrll (v. Kálvin-tér) 2u 

Meronrea-Claol (oatksieredal) megrendelések a Vákár könyv-
kereskedésben leadhatók. 8—3 

C S E R É P K Á L Y H Á K I 
A zsombolyai Bobn-féle  téglagyár kitűnő mi-
nőségű oaerépkályhái miaJeu színben és n*gy-
B&gban kaphatók. Kívánatra gazdag mtutaköoyr 
áll a nagyérdemű kOzönaig rendelkezésére. 
Épitkezókl Ugyanott a híres 

B O H N - C S E R É P 
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható. 
Képv i se l e t : 

Jakab Sándor, M.-Oiuc—Osiksereda 
Strada Oorapoaasoratnlnl Nr. 7. 8 

Myeaatott Vákár kiajviyeadá|áhaa, Mersvaa^lis 




