
Lf.  évf. Mercurea-Ctao (Csikszereds), 1939 április 30 18 

Víd 

loreg 
Nr I 

Proprietari: 

lui LUDOVIC VAKÁR 

11 Trlbnnalul Cluo, eah 
1:140-1938. Doe. No. 27 CSÍKI l a p o k Redaotor responsabil: 

VICTOR RÉSZEGH 

( Z I C I U C T J L U I ) 

Csikvármegye Magyar Népközössége. 
Csikvármegye as elmúlt busz esztendő alatt 

it Mttgyar Pártban folytatta  magyar kisebbségi 
küzdelmét. Est a régi pártsservesetet mi soha-
a em tekingettük politikai pártnak. Htssen párt 
e lnevezés alatt bizonyos hatalomra való törek-
vés értendő. A romániai magyarság a msga 
kisetbségi életében pedig ilyen értelmű küzde-
lemre nem gondolhatott. A Migyar Párt elne-
v e z d ' ugy erőltették reánk és aa egyáltalán 
ne® f " d e  * m i nemBeti életünknek a megvál 
tozot; körülmények között való berendezését. 
Politikai párt lettünk osupán asért, mert reánk 
sütötték a párt elnevezéssel a politizálás 
bélyegét. 

A Magyar Párt azonban sohasem volt párt 
A Románia területén élő, minden magát magyar-
nak valió kisebbségi nemzetnek összefogó  azer 
vet értettük alatta s kezdőben a Magyar Szö-
vetség nevet ÍB kapta es a kisebbségvédelmi ala 
iu'iit, amelyben a magyarság közel két éviized 
alatt vivta hŐBies éB mindenkor a magyar nemzc-i 
megbecsülésére számottartható küzdelmét. 

őfelsége  ezelőtt egy jó esztendővel beszün-
tette az összes politikai pártok mflködéBét.  Meg 
kell mondjuk és ezzel az alkalommal is le keli 
szegezzük, hogy ennek as intézkedésnek első 
sorban mi magyarok örvend űnk legjobban, mint 
akik elaő számú áldozatai voltunk az egész 
orizigon elhatalmasodott éB minden komoly 
muakát agyonvágó politizálás szenvedélyének. 

őfelségének  ezzel as intézkedésével meg-
^Hitette mflkM4qét  az Országos Magyar Párt 
is, aie yről nem győzzük eléggé kihangsúlyozni 
aoha nem állott a politizálás essmeköráben, nem 
lehettek a fogalmat  fedő  és ezzel rákényszeritő 
gyűlöletes hatalmi oaSrtetései és célkitűzése;. 

A Nemzetiegység kormánya a száef?ló  való 
politizálás átkos rendszerét gyökerében meg 
változtatta. Egyik napról a másikra rendet pa-
rancsolt abban a szörnyű politizálási lázban, 
amelynek elképesztő eredményeire olyan gyá 
szoaan emlékezünk. 

A kormány folyó  év január hó 18 iki elha-
tárolásával as ország kisebbségi magyarságá 
n&k is uj szervet adott. A Magyar Párt meg 
szüntetésével, uj formában  gondoskodott arról, 
hogy a romániai magyarság kulturális, gazda-
sági én szociális céljainak megvalósítására 
Mi?yar Népközösségbe tömörülhessen. 

Felül emelkedve minden személyi kérdest-n, 
egy percig sem lehet vitáé az, hogy az uj szerv, 
a Magjar Népközösség, a romániai magyar nem-
aet képviselete lett. Azt meg kell tölteni a 
munkára vaió felkészülés  tartalmával. Éi mint 
a régi Magyar Part ugy ie l l magába foglaja 
és őrizze az egységünk gondolatát. 

A Magyar Népközöss^g raeg9Z9rvösés9 és 
munkába állítása tehás laagytr tisebbségi érdek. 
Megfogni  a gyeplöt és ojyan kézbe kapni 
a munka területeket, azt gondoljuk minden 
vitán felül  álló elsőrendű kötelesség. 

A Romániai Magyar Népközöaaíg megbízá-
sából 1939 április hó 22 én Tele*y Adám gr. 
és Mikó László a nemzeti főtanács  tagjai voltak 
Csíkszeredában, hogy a megszervezés ügyiben 
tanácskozásokat folytassanak.  Általános és a 
Magyar Párt régi vtzdlősfgének  is egyértelmű 
véleményével találkozott uz elgondolás, hogy a 
MagyarNpközössegbeneDíed-yeieUlehítőaeg-
gbl élnikeiiésaBtnepünkszoigá'.íüábak&il állítani. 

A Magyar Nepközösaég erre a beszerve-
zési munkára Csikvármetfytibea  a következő 
keretnek adott megbízást: Dr. Koluubán József 
einök, Dr. Ábrahám József,  Dr. Mithé László 
alelnönök. Fótitkár Adorján Iotr ,̂ titkár Dr. 
Süathmári Liazló. Gazdasági szakosztály elnöke 
Dr. Pitner Árpád, kuUur.iia szakosztály Biró 
Ferenc főesperes  plebánoa, ezooiális szakosz-
tály Dr. Kováia Károly. 

A fenti  megbízatás tehát a Magyar Népkö-
eösség Cdikmegyei és gyergyói szervezetét meg-
alakítandó es beszervezendő keretnek tekin-
tendő, amely hivatva van arra, hogy a szerve-
zeti szabályzatok jóváhagyásáig ellasa a magyar-
ság érdek-védelmét és amely pillanatban a 
szervezeti Biabályzat megengedi az egész vár-
megye területére megejtse az alulról-felfelé 
való építés elve szerint való szervezés munkáját. 

Az ideiglenes jellegű megbízatásnak legjobb 
indu'tatu eigondolása az, hogy a Magyar Népkö 
zösségben mindenkinek munka alkalma legyen, 
aki dolgozni akar ennek a nepnek érdekében. 
Világért Bem akar elzárni senkit attól, hogy ne 
munkálkodhasson a megsokszorozódott bajain-
kon és elhatározása, hogy az adott lehetőségek 
között a legszélesebb alkotmányos formaságok 
szerint akarja megépíteni az egyre inkább utó-
piának látszó magyar- népközösaégünket. 

Uralkodó, 
akit a történelem igazolt. 

őfelsége  a restauráció napján tartott be-
szédében a következő szózatot intóste as or-
SBág népéhez: 

— valamennyiünk erejének Összefogása 
nélkül nem védhetjük meg magunkat a fenye-
gető veszélyektől. Ennek a hathatósabb véde-
lemnek kiépítése céljából szükségünk van egy, 
a legújabb követelmények szerint felfegyver-
zett hadseregre, amelynek .erejében mindig 
lehet bí?ni. Gondolatom az, hogy a békés és 
aikotó munka felé  haladjunk. 

— Azok a nehézségek, melyek pillanat-
nyilag most elintézhetetleneknek látszanak, 
meg fognak  oldódni éB az egyesült éB határo-
zott Románia le fogja  győzni ezeket as aka-
dályokat. Nsm akarom kétségbe vonni egy 
pillac-atig sem azoknak a hazaszeretetét, akik 
most olyan helyeken dolgoznak, ahol első 
kötelességük Románia haladását elősegíteni. 

Nem idézzük emlékűnkbe, hogy abban as 
időben renkdivül mély értelme volt eseknek 
a ezavaknak. Egyes nemzetek illúziókban ring-
tak, mások szenvedélyeiknek hódoltak, vagy 
ideologiai harcokban őrttlték fel  erejűket. A 
nemzetek vezetői közül őfelsége  volt az egyet-
len, aki elsőnek érezte meg, hogy a hajnal 
elborulhat, és előre látva, népének megmutatta 
a tennivalókat. 

Ma, olvasva az egyes államok vesetőinek 
nyilatkozatait, meglepetve látjuk, hogy azokat 
őfelsége  Bzóról-Bzóra már 1930 ban, napjain-
kat megelőzve, már elmondotta és tanáoBokat 
adott nekünk. Nincs a földön  egyetlen metro-
polis, mely ne érezné a lelkek egységbe való 
tömörítésének a szükségességét. Nines a föld-
nek egyetlen olyan állama sem, amely ne biina 
vezetőiben éB nincsen nemzet, amely ne tekin-
tené legfőbb  éltető elemének függetlenségét 
és nemzati hadseregének erejét. 

Uralkodónk az első államvezető, akit a 
világ emberiségének mai gyötrődésében telje-
sen igazolt a történelem. Csak ma tudjuk ennek 
a nagy jelentőségét felbecsülni  és örülni annak, 
hogy megszűntek a politikai villongások. S ha el-
gondoljuk, mennyi erőt pocsékoltunk el 1930-tól. 

A történelem igazolása a legnagyobb di-
csőséget jelenti. Románia népe, kormányával 
az élén büszke Uralkodójára B méltán bishatja 
magát irányítására. 

A „ C S Í K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

I m M t l a i l t u k l ^ l . 
B e t h l e n G á b o r . 

A tizenhetedik század eleje zavaros idSket talált 
ü'gysrországon. Mohács óta majdnem száz esztendfi  telt 

s a török uralom mintha örök időkre gyökeret vert volna 
a szíí.larabolt magyar hazában. A Felvidéken a bécsi ndvar 
németjei garázdálkodtak, mig az ország többi részében a 
türi'k volt az nr. Ide ia oda ia adót fizetett  a magyar a 
szabadságáért, megmaradásáért mnd a kettővel kemény 
Wcot kellett vivnia. 

Erdély földje  volt az egyedüli hely, hol még szabadon 
'llftstt  volna az odaazomlt maroknyi magyar, de a Báthoriak 
-szM-n zsarnoksága miatt keserves idSket élt ez a kis 
ur(<zág is. 1613-ban néhány boaaználló fSnr  meggyilkolja a 
szert elsőségeiért meggyűlölt Báthori Gábort a ekkor török 
fifKÍtséggei az általa kiüldözött Bethlen Gábor kerül a feje-
delmi székbe. 
lehlen uralma nem valami nagy jövflvel  kecsegtetett. Er-
l J :ly kormányzása nehéz dolog volt akkoriban, amikor egy-
'"141 a török, másfelől  a német szorongatta adóért a még 
l k a d o n lélegző fejedelemséget  s mindkettőnek megvoltak 
* rcaga jelöltjei, kik több adót a nagyobb hűséget 
'«értek. A bécsi ndvar katolikna urai pedig nem átallot-

összefogni  a hitetlen törökkel, akkor, midőn azon föld-
darab Uigáiásáiól volt azó, ahol szabadon fejlődhetett  min-
den vallás s békében megtért egymáa mellett a három 
náció. Bethlen Gábor, a protestáns tejedelem éa kancellárja, 
> ezombatoa Péchy Simon nagy feladat  előtt állottak. 

De Bethlen Gábor már gyermekkora óta megszokta 
* nehézségeket Tiaanhat eaztendőa korától a haromaaOn 

nőit tel s tanulni ia alig volt ideje. A fejedelmi  ndvarn&l 
eltöltött időkben azonban elég tapasztalatot szerzett ahoz, 
hogy a két hatalmas Bzomszéd között kellő bölcseséggel 
növelje kicsi országa erejét. Trónralépte török segítséggel 
történt Bethlen bora iijnságától kezdve több bizalmat érzett 
a török, mint a német szomszéd iránt. Ismerte mind a 
kettőt s véleménye az volt, hogy sokkal több becaületea-
séget találhatnak a török oldalán, mint a bécsi udvar csel-
szövésekkel, fondorlatokkal  teleszOtt, minden őszinteséget 
nélkülözd diplomáciájában. Ez elve mellett haláláig kitar-
tott. A török pedig tisztelte benne a hatalmassá lett alatt-
valót, ki a kellő időben biztos támasz volt nyugati szom-
szédaival szemben. 

Annál kevésbbé nézte jó szemmel Bethlent a bécsi 
ndvar, mely mindent elkövetett, hogy olasz származású 
követei ntján őt a magas portánál befeketítse.  Itthon pedig 
elle jelöltet állított vele szemben Homonnai Drugeth György 
személyében, kit csak 1617-ben vernek le és üldöznek 
ki Lengyelhonba a megyei hadak. Ekkor kötik meg a nagy-
szombati egyezményt, melyben lemond még Homonnai hivei-
nek megbüntetéséről is, de igysem tudja kivivni a császár-
tól a tejedeimi székben való eliamertetéaét. 

Ilyen formán  Betblen bosszúra gondol s oaak az alka-
lomra es, ami hamarosan be is következik. A bécsi ndvar 
esztelenül katholizáló politikája miatt a cseh—morva tar-
tományok tel[ázadtak s egyre-másra küldik követeiket Beth-
lenhez, még a oseh királyság koronáját is felajánlva  neki 
Ugyancsak beavatkozásra biztatja öt Rákóczi György is, 
a sárospataki vár ura, ki maga ia sereggel csatlakozik hozzá. 
A sok biztatásnak engedve Bethlen hadbaazállt a rövid idő 
alatt meghódítja a Felvidéket Az örvendező magyar rendek 
Uagyarország fejedelmévé  választják a a királyi koronát is 
felajánlják  neki, az óvatos Bethlen azonban mindenkor job-

ban szerette a józanság politikáját s nem akart olyan lépésbe 
belemenni, mely a tárgyalások minden fonalát  elvágta volna 
Nyugat leié s őt teljeaséggel kiszolgáltatta volna a töröknek. 

A cseh felkelés  megsegítésére három hadjáratot veze-
tett Bécs ellen s szövetségben volt minden protestáns feje-
delemmel. Három császári hadvezér közül kettő a harotéren 
maradt anélkül, hogy elhatározó ütközetre tndták volna 
birui az óvatoa fejedelmet  a harcászati módszerének, óvatoa 
taktikázásának a kor legnagyobb hadvezére, Wallenatein 
sem tudott a végére járni. 

A hadj&ratok eredménye az volt, hogy a csiszár nem-
csak elismerni volt kénytelen Bethlent a tejedeimi székben, 
de át kellett engednie neki a kárpátaljai vármegyéket s a 
Felvidék egy részét s Oppeln és Ratibar hercegségeket, 
azonkívül harmincezer tallérral kellett hozzájárulnia a vég-
várak fenntartásához.  Nagy eredmény ez, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a béosi ndvar már régen megegyezett a 
törökkel a hajdupalánkok lebontására s a végvárak magyar 
vitézeinek elbocaátására. S még nagyobb eredmény Bethlen 
számára, hogy amikor a császárt a török ellen cselekvésre 
kényszeritette, ugyanakkor el tndta hitetni a portával, hogy 
nála hűbb alattvaló a nincsen. 

Bethlen tisztában volt vele, hogy a két hatalmas 
szomszéd ellensúlyozására osupán egy nagyranőtt Erdély 
képes s hogy e tervét keresztttlvihesse, feleségének,  Erdély 
nagyasszonyának, Lorántffy  Zsuzsannának elhunyta ntán 
igyekezett házasság révén rokonaágba kerülni a oa ászárral, 
hogy a béke tartósabb leheaaen közöttük. Sajnos, eaen 
őszinte közeledése sem sikerült a béosi ndvar érdekekért 
dolgozó politikája miatt 

Nagy céljának eléréaéhez jól szervezett országra volt 
szüksége a ő ennek keresztülvitelében ia nagynak mutat-
kozott. Hatalmas zaoldoa hada ereget tartott fenn,  mart a 
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Apróságok. 
Olyan Id6k eaek, amelyekben változatos Jártasságra 

leköt ezer» tenni. Tanulságosnak nevezhető koissakot 
áin«ik Tiaata boldogaág benne vergődni. Beszéyask 
urii , bogy a aaogény embernek miiyen utazárt ée 
izmeratsneraósi lehetőségei kínálkoznak. Igyekvő éaa» 
eeeméayek rohanáaát követni tudó ember BB egéaa 
földiekét  a klánjába kaphatja. Mlndeneetől, fontoaabb 
tengeri támpontokkal, féldréeaekkel,  gyarmalokka', fét-
tékenyaégl felBletekkel,  korridorokkal éa egyebekkel. 
Még pedig rövid idő alatt. Da moat ne erről beleéljünk. 
Lássuk eaek mlképpoa nyer a mai polgár oktatáat a 
diplomácia nyelvén való beaaéd éa érlelem gyakorlatból. 
— Hát egyeneaen aaeaaáclóa, ahogyan a rádió beveaeti 
aa embert ogészan dljmanteeen ebbe a különben caak 
igen nagy költségek árán kitanulható mesterségbe. Abba, 
amelyik a beeaéd adományát valóban a gondolatok 
eltltkoláaára használja a ebből a célból rendazares ok-
tatásban és mlvelésben kéaaQl a semmit beszélés tudo-
mányában. Nos aa élettel viaskodó adóalanynak napon-
kint van alkalma gyönyörködni abban, hogy milyen 
mttvéaal fokig  lehet fejleaatenl  a távbeszélésnek ezt a 
fajtáját.  Sok szóval aemmit sem mondani. — Ma már 
minden rádiónak műsorszáma az ilyenfajta  műfaj.  Olyan 
mlat a zane, vagy más ssórakoztató betét. 

* * 

• 

Aa emberi kíváncaiaág határtalan a annak kielé-
gítésére mindig njabb éa njabb anyag kell. Mégia van-
nak dolgok, amelyek mellett nyomtalanul elhaladunk, 
nem Is vetve számot létezésükkel, keletkezésükkel. 
Ugyssélva mindenikünk étkezett már étteremben s mi-
kor a napi muaka végzése közben korgó gyomorral 
oda bekerülhetett, első dolga volt aa étlap keresése. 
Mire aaolgál aa étlap ?, eat tudja mindenki. Da hogyan 
került ea aa ötlet a vendéglői asztalra ? — Aa bizony 
ugy történt, hogy aa 1541-lk évben Rjgenaburg váro-
sában nagy tanácskoaeara gyűltek öazae a német biro-
dalom lovagi rendlei. A tan&cakoaást termeszeteaen 
nagy lakoma követtea lakoma közben a brauaschwjigl 
Henri* herceg egy hozzankáa papírszeletre kacaingatott, 
ami nagyon feltűnt  a mellette ülőinek. Hugó vonMoatfort 
gróf  végül is nem állhatta meg, hogy megne kérdezze. 
Hanrlk herceg erre elmezélte, hogy a fóaaakácameater 
egy darab papírra leírta neki aa öaszes ételeket, melye-
ket a lakomán fel  fognak  szolgálni. Most aztán ő aaért 
kacsingat a papírlapra, hogy étvágyát a kedvenc ételei 
réazére megtarthassa éa a többi ételekből caak mérték-
letesen kóstolgasson. Az ötlet ngv meg tetszett az urak-
nak, hogy Hanrlk herceg étlapját kézről-kézre adták a 
azóta minden lakomán ott találjuk aa étlapot, diezaBebb, 
vagy egyszerűbb kivitelben, de mindig ugyanazon célt 
zzolgálva. 

• • 
* 

Májua elseje a munka ünnepe. Hivatalosan is 
plroa-betűa nap, amikor aa emberi életnek tartalmat Bdó 
munka iránt lerójnk a megbecsülés adójái. — A munka 
minden társadalom építésnek aa Blapja. BacsületeB 
munka nélkül nlocian fejlődés,  a munka tlsatelete nél-
kül nincsen értelme aa életnek. — Síjnoa egyre Inkább 
oda jut aa emberi együttélés, hogy a munkáról canpán 
meghatározó fogalmak  élnek. Maga a kenyeret, létet 
biatoaitó, családot eltartó muaka a legkétségbeejtőbb 
válaágokba suhan. Djlgozni akaró milliók számára leaa 
egyre elérhetetlenebb. Ba a munkanélküliség réme ma 
vllégaaerte olyan pusatltó jelenség, ami katasztrófához 
vezethet. — Hiába van ünnepe a munkának, ha nem 
tudjuk biatOBltani mindenki számára annak áldását. Ml 
leaz az emberiséggel, ba a 6zerenciétlen halyzetében 
tovább ls eldngulnak a mánka forrásai  a Bzélea töme-
gek azámára. Hová jutuak ha a muaka elosztásinál 
eltérünk a régi erkölcsöktől, amely szerint mindent ioek 
joga volt egy darab kenyérhez, ha tehetsége éB dol-
gozni akaró kéaazéze volt. — A vlágban aok mindan 
oka van annak, hogy felboru't  az egyensúly. Nem kell 
elfelejteni,  hogy megrázkódtatásaink elsősorban onnan 

zsoldosokat többre becsülte a bizonytalan nemesi folkelé-
neknél. A hadsereg ellátására azonban pénzre volt szüksége 
s ezen ngy eegitett, hogy kibékült a szászokkal, kik ural-
kodása kezdetén ellene voltak. Nagy kedvezményeket adott 
nekik, de hogy iparukat ellensúlyozza, behozta a Morva-
országból kiüldözött enobaptiatákat. A kereskedelem emelése 
érdekében kedvezményeket biztosított a zsidóknak a 6 maga 
ia kereskedett annyira, hogy az ország első kereskedőjévé 
kflzdötte  fel  magát. 

Jól tudta, hogy hadjáratainak ffikeléke  a belső nyu-
galom s ennek biztosítását abban látta, h minden vallás-
lelekezetnek szabad vallási gyakorlatot Bd. 

Tiszteletben tartotta a kiváltságokat, csupán a szé-
kelyek jobbággyá levését szabályozta, mivel a Székelyföl-
dön nagy divatban levő szokásban az adófizetés  alóli ki-
bnváat látott a nem ok nélkül. 

AZ ország népének jólétét minden vonalon emelni 
akarta a e célból azámos iskolát is létesített, Gyulafehér-
váron, a fejedelmi  székhelyen pedig főiskolát  állított fel. 

A román egyház érdekébon jelentós könnyítéseket tett. 
Felmentette a togaraamegyei román papaigot a tized fizetése 
alól a számos könyvet fordíttatott  le román nyelvre. Tervbe 
vette a biblia lefordítását  is, de ebben halála megakadályozta. 

Protestáns létére igen jó viszonyt tartott tenn a kato-
líkni egyházzal a kényea diplomáciai megbízásainál ia 
igénybe vette katolikna híveit. 

Hatalmas munkakészsége nem hagyta caerben egéazen 
1629-ben bekövetkezett haláláig. Erős hittel hitt munkája 
aikerében a abban, hogy minden, mit véghez vitt, nemzté-
nek javára aaolgál s Istene tetszésével ia találkozik. Uralma 
valóban Erdély aranykora volt • halálát e kicsiny ország 
aépe anaaet- éa valláakttlBubeág nttkttl egyformán  megsiratta. 

erednek, hogy megváltozott a mnnka aaontaégéről való 
régi Jól bevált hitvallásunk. V.ssaa kell állítani a munka-
jogát éa lehetőségét mindenki ez imára, aki dolgoanl 

Aa leaa a mnnka leglgaaabb ünnepe. 

A Collepi &enaÉo-Hiiiii[arícMliai tanult Rónában, 
111 aiH 300 evvel ezelőtt, a leielsö erdelji roiín íQil 

A msdéfslvl  származású székely ezerzetez-
pBspék nevettette Gh. Bottal árva román Int 

i r ta: Albert  Istria. 
Saentandrássy litvánról, a ferencesek  csíki szár-

mazóan maaodlz erdélyi püapökéről, semmit, vagy na-
gyon keveaet tud aa erdelyl kathollkna ssékelyaeg éa 
magyarság. Pedig a mai időkben, amikor felelŐB  éB 
felelőtlen  ajkakról, organnmoVról annyit halinak a 
román-magyar köieledea aaükaegeBSégerő l , kulturális 
kapcsolatoznak olycélu kiépitéséiői, mely hivatva legyen 
a lelkek békéjét a két égymásrautalt nép köaött meg-
teremteni. Saentandrásayt innujágtótelre hívhatjuk fel 
arra, bogy a magyarságban a kóaeledéare évaaáaadók-
kal eaelőii megvon és megvan ma la aa óaalnte törekvés. 

Szentandráasy plispők, aki a nép egyszerű rend-
jéből emelkedett a fópásatorl  B z é k b e , nemcsak hirdette 
a nemeaazándéku összefogást,  hanem már ezelőtt több 
mint 300 esztendővel teyekael la bizonyította, Saent 
Ferenc atyjának fenkölt  azellt-méhea éB tanltásaiboa 
híven azzal, hogy nem tett külömbaéget előkelő Baár-
maaaa, koiduíszegényBég, faj,  aetanetizég köaött, hanem 
elfogulatlan  és nagykuriurára valió emberiséggel sietett 
különösen saegenyaoreu, árva, elhagyott embertársai 
felsegltézore,  boldogitáB&ra. Többek között as volt 
az egyik legaaebb geaztnia, mallyel örökbefogadta 
Gtieorghe Buliul báaátl árva román fiat,  akit aatán 
Bacaben és Rtmaban Baját költségen >udOa Bzelleraben 
ea iilcnfelelemben  felneveltetett  ea kitaníttatott. É:dj-
kea kniturtörténelml tény, hogy Gn. Butim volt a leg-
eíaő roman lfju,  ail egy katboiikua magyar főpásztor 
áldozatkéazaégebói Romában tanulhatott. 

Az sgyszsiü sziksly szerzetes 
tarsolyában hordja a páaztorbotot. 

Elsárgult, több Ba&zadoa irrsok, krónikák bizonyít-
ják, hogy a Htrglia alján máafeleaer  év óta eiő székely-
ség olyan melybe ereaztette le őal azüiőföidja  egynázi, 
kulturális és gazdasági televényébe gyökereit, hogy 
abból már könoyen sarjadhattak kl nemzeti erényei, 
vallási es nemzeti öntudatos fculturaága... 

Saéntandr&By litvánról azt olvaBBuk, hogy 1571-
ben Amadáfatváa,  a cdikmegyel mai Madefalván  seűie-
tett. Sokzzor nevezi magát Cjiiky litvánnak 1b : tz ikeiy 
voltát ezzel la büszkén hangoztatva. — a c. ikiomlyol 
ferenceseknál  tanult, majd ő la belépett a reedbe. — 
Migazabb tanulmányait^cBbenéB lengyelorazágt Som-
borban végezte. 1693-biin tZiDtelték pappá. U.ána Mol 
dovában, majd Brdeiyben, főleg  a Btnáiban működött 
hithirdető! és tanítói minőségben. Vtacontl Aífona  tiaor-
nok, aki Bitbori Zdgmocd erdélyi fejedelem  udvarában 
pápai követ volt akkoriban, olyan kidveaő véleményt 
(erjesztett fel  róla a Sienitz ikhez, hogy VIII. Kelemen 
pápa KaránsebeB és Lúgos vidékére küldötte, hl Igen 
nagy szükség volt lelkipásztorodra, mintán a .Kapisat-
rán János állal a XV. tzuadban megtérített a még a 
XVII. szézid elején is tízezernél több lelket saámiáló 
bivó sereg hatvan év óta még kathollkna papot sem 
látott." 

Egy árva, szsgény kis román flu  szerencséje. 
SjemandráBsy nem mlod<;oaepl képaettaégével, 

ékesszóláaaval és fellépésivel  nagy vessélyt jelentett 
a bánáti proteé-tántlamusra. Nagy számban tértek vissz» 
az ő»l, eredeti egyfcézbp.  Bai a protestánsok nem tűr-
ték. E ete veszedetombe ksriiit. Meaekfrnle  kellett. — 
Korábban azosban örökbefogadott  egy KaránsebeB vi-
dé i, telizzen árva, földhöiragadt  Bz«gény román fiúcs-
kát : az 1692-ben azttieteti, akkor nent egészen tiz éves 
Giusorghe Buiui-t. Megfelelő  nsvelőlei éa tani lók a', 
állított a kis árva mellé ÓB igy a leggondosabb neve-
lési munka kezdődött a bánáti román fkcaka  életében. 

Rignaai kereskedők segítségével Rimába mene-
kült Bientandrássy. Tdrmásaetesen a kis Gheorgbe 
ekkor la közvetlen környezetében folytatta  a tanulást. 
Rimában V. P<tl pápa a 36 éves Sa^ntandrássyt, iddjt 
érdemel elismarésaú', tz mdrődl püspökké szentolta éa 
a Báthory Zrigmond, valamint Bjcsky litván erdelyl 
fejedelmek  katbollkui üldözései miatt 6 év óta főpász-
tor nélkül maradt erdélyi egyházmegye vezetésével 
bízta meg. Igy 1607-ben Saentandrássy Erdélybe jött. 
Báthory Gábor fejedelem  elfoglalva  tartotta gyulafeher-
vari r. zidencláját éB különben ia még akkoriban ő 1b 
ellensége volt a katbollkaaoknak éB Így a kathollkna 
főúri  udvarokon kivttl főpáaatorl  tevékenysége majdnem 
kizárólag a vallásukhoz kitartó hUaéggel ragaszkodó 
aaékely testvérei lelki gondoaáaára éa felügyeletére 
aaorltkoahatott. 

Bécs után Rimába msgy a kis Gbsorghs. 
Négy év után nj«bb üldözésnek volt kitéve Saent-

andrássy Erdélyben. B tthory Gibor fejedelem  aaz»l 
gyann-iotta meg, hogy pipjalval együtt életére tör. 
B miatt 1611 ben elhagyta Brdélyt éa Magyarországra 
költözködött. Erdélyi püspöki méltóságában bár il. Má-
tyás megerősítette, illetve a klneveaéat fenntartotta, 
egyháakormányaói tevékenységet küzretlen fejthetet  kl, 
caupán pűapökl helynökök utján, mert a Saentaaék, 
Mátyásnak máa fennhatóaág  területére eszközölt kine-
vezését nem hagyta jóvá. 

Román pártfogoltja  neveltetését most sem hanya-
golta ol. Bicabo küldötte a bölcsészetet éa kanen|ogot 
hallgatni, uanan 1610-ban Rómába vltts át és a saor-

Kalmas és jó viseletű Gheorghe a Colleglum Germanico. 
Hangaricnmba került. Négy év ntán belépett a J»Ug. 
társaságba, melynek rendi elöljárósága bazakttldötte 
aafllőföldjére:  a Bánátba mlssalóa aaolgálatra. Ennek, 
magyar, román éa Baláv nyelvtudáaával legnagyobb 
bnagósággal meg la felelt. 

Veszprémi pűapökl székbe kerül 
a „caUI aosiojól barát". 

Saentandrássy litván főpapi  jövede'mét, Baékely 
aaive saerlnt iBmét csak Baűkebb hazája: Brdély bit-
életének fellenditéaére  fordította,  hiába kellett onnan 
elmenekülnie két Ízben is. 0 maga írja 1625 dacember 
3-án: Jövedelmemből, Járadékaimból Brdély részére 
néhány ifjút  neveltem fel  B közűlök már eddig ls tla»n-
kettőt áldozópapokká felszentelve  a kath. hivek vlg^se-
taláBira Erdélybe küldöttem; jelenben ls néhányat ha-
sonló célból nevelek". Eaek közé tartozott UrméRze-
tesen Gb. Boitul ÍB. 

1630-ban II. Ferdinánd király veszprémi püspökké 
nevezi kl a .calkl somojól székely barát" ot. GÍZ;11H 
királyné vároBában aaonban nem aokái< székeih itett a 
püspöki várban: hat havi kormáoyzás után, örók Bze-
gényaégl fogadalmához  büea, teljesen vagyontalaDol 
59 éves korában meghitt. 

A magyar királynék koronázási városában. Brót-
helyén temették el. Ott nyugszik ae egysaerü csili 
aaikeíy zẑ rzat':Bből főpapi  méltóaágra sm^lt Szeut-
andrássy htv&u a T. borazálláa éa Cjatárh°gy töveber 
ahol egykor SZÍOÍ István vivta küzdelmeit Koppátij nya:! 
Az ő vezéri csapatában a kard: a feszület  volt, í 
zelml lobogó: a Jótékonyság, a vitézik: azok az ifjait, 
akiknek seregét a ku'tura, fajokon  és politikán fe  iii 
emelkedő Bzeratetnek óldozatkéaz katonsi sz • 1JtEDJ 
áliitotta oataBorba nemcaak az erdélyi, m?>ţyarorBzâ i 
és moldovai, hanem aa egyetemes katolicizmus terjd-
d iséért.... 

Mártírként halt meg Szantandráaay 
püapök román pártfogója. 

Gtuorghe Bui u most már aaját lafiaa  müUd u 
tovább lelklpáactoikodáBl területén, nagy fcegvslemue» 
tartva, hogy éppen szülőföldjén  hirdetheti aa Iuen igá-
jor. Közben a romás valláslrodalmat ls gyarapított*. 
Ramánra fordiiottn  le legelőször Caniiiua híres kate-
kUmuaát, mely 1636 ban került kiadásra. Baból egyet-
len példány aem maradt fenn,  csupán az 1702 Ui ki-
adásból, de abból ia kevés. 

O.yan fáradságot  nem lBmtrve, egészségét nem 
kímélve végezte páaatoráclós munkáját, hogy âitalon, 
43 éves korában runyt el. Dr. Bitay Á-pid eihaU hír-
neves tudósunk utáo, aki tudományosan ia foglalkozott 
Gh. Bultul életével éa működésével, — egykoiu latin 
feijegyaósek  magyar fordításából  megtudjuk halál* 
nsm mindennapi részletea körülményeit. 

— „A Fzantaégek ájtatos vétele után, utolsó iat.°n-
bozzádot mondva társainak s a nek'k esetleg okoioi; 
bánta^makért bocsánatot kérve töltik. Jétua és MatU 
navável sz ajkán balt meg 1635 Baeptsmberében. Amin: 
ennek hire mnnt, az előkelők s a köznép olyan n<jgy 
számmal gyűltet ÖBÍZP, hogy a kapukat be kelleti zárai, 
különben a betóduló néptömeg miatt fel  a«m lehetett 
volna ravatalozd. Egyesek a lábait kncdeUsk cs&kolri 
a zokjgásbat'uló f̂ naBzóval  könaönipk atyai jóságát. 
I yen móly gyátz nyilvánítások kezt telt el hároin mp, 
ami után m^g más vallásúak kísérete mellett ia, haiy. í-
ték örök nyugalomra...' 

• éa legtactésafefe 
© a a « s w t t l l « ( e s e k k a l l á ® . 

az uj hölgyfodrászatban 
Illitae&aiaél készül. 

1— (M.-Cluo, Löffler  gyógyaaertárral aaemben) 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj  prefektus.  Április  hó 29 éo iktatták  be 

Csikvármegye  prefektusi  székébe  Drimbi Iiaif  a: 
ezredes,  helyőrség  parancsnokot. Az uj prefektus 
magyarul  jól beszélő,  előzékenységéről  és udvarias 
modoráról  közismert. 

— Kltüntotóz. Dr. Vogel Jiaaef  udvarhslym -
gyel körorvoat a mult évi augusztus—azaplembsr; 
egó'zjégiigyi propaganda terén kifejtett  munkáBság»er. 
a „M jrltul Suitar* érdemrend I. osztályával tüntették kl. 

— A gimnázium lfjaaáganak  tornaünne 
pélye. Áprllla hó 30 án, vasárcap délután 6 órai kez-
dettel a he!j bell róm kath. főglmaáalnm  Ifjúsága  torna-
ünnepélyt renden, amelyre városunk éa vidéke kez ín-
ségének figyelmét  ezúton ÍB felhívjuk.  A gimnázium 
ifjúságának  testnevelése a legmodernebb aaellemb.'a 
folyik  B a tornabemutatók évrő:-ővre a nagyközánség 
aalvéhez nőnek. A mai tornaünnepély ia számot tarthat 
közönségünk legmelegebb aaeratetére és támogatásAra 

— Jelenthessenek májua 2 - 6 köaött 
aaok, akik kimaradtak aa allampolgaraagi üa-
takböl. A helybeli vároal tanács falhlvja  a figyelőit 
mindazoknak, akik 1918 december 1-én Itt Illetékesség-
gel bírtak, de valamilyen okból aa 1924 állampolgár-
aágl ÖBBzelrások alkalmával kimaradlak, hogy május 2 6 
kczStt, tehát jövő háton jelentkezzenek a városháaáoái. 

— Haláloaáa. Caikcaekefalvl  Tamás Gábor aaé-
kely kUbirlokoa 62 éves korában, áprlüs hó 24-éa meg-
halt, Calkoaakafalván. 
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Kincseken járunk. 
l-Ii biaoay m4r nem la emlékesem kltöl, de lnllot-

.(D, a szomorú. da moudb.itaán», mindannyian Igy 
í indokolunk: c s , k B n í 0 ' "»gy fracc!»,  egyszóval 
j gsn er d'tü áru a jó. 

Miért ? 
Ai^rl, mert fik,  aa idagen*k nemcsak a gyártás-

tó* banem aa eladáahoa la értenek. Az bizonyos, hogy 
? a n ' lelkük lgaaén jó irnkat hozni a ml piacainkra, 
de »B ls igaa, hegy a aok jó között blsony sok silány 
ia elcsúszik. 

Mindazek aaonban semmlképpsn aem Igaiolhat-
iák aat a balbitet, hogy náluk jó árn nem lehet. 
Utn'a van, csak valahogy ml nem «rlfink  az eladáshoz 
NÍDCS „márkánk" s esért csak réBsban vegyünk ml a 
bíb.ísak, mert a mnltnak ebben a réasben sokkal több 
nn! autósa volt, mint amennyit mi ma pótolni tndnnk. 

Etysaóval divat, saokéa, megcsontosodettság VBgy 
tadora i; én ml okból, nekünk csak az Jó, emi Idegen. 

Sokan nem tudják, d9 sokan tudják ezt la. hogy 
egek as Idegen áruk tőlünk txportált nyersanyagból 
készülnek — ók ott caak sraéncozsák, megadják aa 
ÁLDÓJÁT B ml megvessaOk. ŐT nyernek vele, de mi 
gemaiiklppsn sem keresünk rajtok. 

Mennyi rengeteg kincs van a lábaink alatt B nincs 
Mitttok lehajolni érettük s ba igen, caak asért, hogy 
eladjuk 8 aatán tlssaeras áron visszavásároljuk. 

SiUkebb hasénkban itt Csíkban, ebben a tőfcét-
lenséi; és é/zéketlenség vagy nem törődömség klasssl-
tui bazajábao 1", mennyi minden hever fdlhaszailat-
Isoni a kallódik el, pedig igaal értékek, Igaal kincsek 
i érdemes vo na köselebbrdl la megtekinteni tzakat. 

Csupán Ojcyet ragadok kl a sok köslll a megpró-
bálom o 7asókósön8égttnknek rámutatni mennyire kér, 
hogy be ó.ünk hiányaik a vállalkokáal kedv ott, ahol 
íioaüsi nem hull ölünkbe egy egésa rakás arany, jó 
tcrvcnyes karátokban. 

Dinfalván  él egy igénytelen ember, ki fanatikus 
aierelmese a term'sietnek. Nyitott asemekkel jár a Igy 
Bot mlod'ot lát, sokkal többet, mint ml laikusok el-
hiooéuk. Sok mindent lát és aok mindent is talál. 
Kírea is, mert megvan gyósődve, hogy a vén Hargita 
nem isugorl, da csak ngy ad, ha meg is do'gozunk 
becsülettel áite. 

A jó öreg Hargita nagy blaalmaaa Molnár György-
nek. Elárul neki hébe-hóba egyet-mást, mert megér-
demii. 

Nim rég három halyen la nagy kaolin telepeket 
fed  szett fel,  olyan kaolint, melyet ml Ciupkn szokásból 
— mert as Idegen jobb — idegenből hoz unk be, hogy 
a vérszegény porcellán Iparnak kívánságait kielégít-
híBsü'e. 

Ezzel a pár Bsóval aat blaaem. el Is árultam, hoţy 
ici is a kaolin tulajdonképpiu: az aa anyag, melyet 
nn a kulturembsr a legaaükebb vlsaonyok között sem 
Dalkli.bíbdt, hiszen ebből késaDl a legtöbb használati 
isrgjuik a konyha körül, a szalonjainkban, vlllanj-
fíieírMiáaüak  stb. H ízi asszonyaink álma egy szép 
porct áo szervls. A gyűjtők gyönyörűsége a mBvészl 
porce úr. tárgy, ba nj, ba régi. B a kémikusok, elektro-
sechoikuaok elválhatatlan barátja a fiaom  porcelánból 
késtli t tégely, tüaálló eséssé, laigeteló atb. 

Pcrcelán gombot varr a háalaeazoay a fehtr-
n;mi;r,', de porcelán c-nprokon szalad a drótban aa 
^lek.rorcoBBég. Porcelán edényben kívánatos a fisom 
el'.d H porcelán tégelyben kever a gyógyBserésc. — 

T ÍZ;B, higiénikus, isiégta. saép, müvéssus,prak-
ü»nyak ezer éa ea« fajtája  készül ebbói az 

P ircelán földet  taláit Molnár György Dánfalván, 
» vé- H.rţlta rengetegeiben. N-m restellő a fáradaa-

c & köliseget s vegyelemeatette. A vegyeiemaós 
pgy minden laében Igaal kincsről számolnak be. 

A diüf̂ ivl  porcalán ugy tüaáUóaágra, mint formálható-
tágra rnzve kevés kívánnivalót hagy a hoasáértő kéné-
in- I<y, ahogy van, természetesen kellő iaaapeláa u t « , a Sivresi porcelán alapanyagába hasonlít. 

A mázat Igen jól tspaaalja, különösen a lágyabb 
940"-iál olvadó Fayecce-máa gyönyörű ragyogó tükör-
felületet mutat rajta. 

O-stágnnk termel többféle  kaolint, de határosot-, s n v mondhatjuk, hogy ennél jobbat nem. 
N* m szabad lekicsinylő kéalegylntéaael napirendre 

férni  ̂ ek tölött. Kötelességünk, hogy végre fölfigyel-
]Vok kincseinkre, nemcsak a földön,  hanem a föld 
»!<"t is. Ne tapoasnnk rajtok hidegen, gőgösen éa föló-
"vta bonáaemértéeael, hanem hozzuk napvilágra, 
fróbtjak  meg értékealtenl, próbáljuk meg beblaonyl-
'soi köionségünknob, hogy aa Itthon termelt anyag la v a ° o^n jö> !,„ n e m | B jobb, mint a kfllföldl.  Próbál-
jon* e ni belőle. Nikünk ls tsabad aaemfttlesekaek 
'•CD:. a tőkénk pedig lehe<ne valamivel virgoncabb Is. 
N̂ mcaak a bank, nemcsak az naaorakamat. a dugott 
•oicibn, a rövid .hótok" hoanak pénai Komoly, el-
mélyedő, ha hosaaadalmas dolgok ia kamatoahatnnk 
•lépsn. 

Ejtységea megmosdnlást várnak. H» számottevő 
®sgántóke nlaci, akkor ssövetkezai keU, de ne hagyjnk 
Paverrî a vagyont. I A. 

deresek egy perfekt  szakácsnőt, jolina 
1 tói, penzió réasére. Jelentkezni délelót-
tOnkint Popper Izidornál, Caikuerda. i_2 

C S I K I LAPOK 

(Sy^rgyói íWt 
Emlékezzünk régiekről. 

Tirténetünk a régi Időkből kevés van, hagyo-
mányunk aroaban annál több. B'ronyára eljő majd aa 
Idő, amisor a történet leta sok ca a hagyomány kvvés. 
Addig Is nem árt, ha néha goodolnnk a réglekre s 
egy-egy régi hagyományt feleiovtniiünk,  a tudósokra 
bízván, hogy megállapítsák: mennyi az igazság a hagyo-
mányokban és mennyi benne a költészet? 

Attila kardja. 
Mindenki Ismeri a régi legendát a Hadnr kard-

járól, mely évsaássdoklg el volt rejtve éa amelyet 
véletlenül, eaántáa köaben talált meg egy fln.  Atillát 
azután tz a kard tette a világ urává. 

Ezt a legendát legelőször — tudtunk sserlnt — 
Prlsskoss R-itor Irta meg. ValószlnB, sőt sslnte bizo-
nyos, hogy nem költötte, hanem hallotta, még pedig 
magyar forrásból. 

A legendás Attila kardja ugyanla csakugyan meg-
volt a fejedolmi  Árpád család birtokában, ahonnan a 
XI. században a bajor fejedeimi  családhoz került. 
I. Endre király felesége  8 éveB kis fiival  Bajorországba 
ment a ott maradt, mig a férje  meg nem halt. A ki-
rályné magával vitte Attila kardját IB és Oito bajor 
hercegnek adományozta 1071 ban azért, hogy Oito 
hálából Balamont a magyar trónra segítse. Ei aa egy-
kori német krónikából kétaégtelen. 

Volt-e valaha Attilá-é ea a kard, mMyet as udvar 
ugy látszik nagy kincsnek tartott, azt már persse nem 
tudhatjuk. Dehogy a hagyomány m&r a XI. Baáaadban 
élt, azt Íme, tudjuk. ValósslnU azonban, hogy a Htdur 
kardjáról szóló legenda nem magyar tpeclaiitás. Mars 
kardja, amely el vau rejtve és am?>y valakit, aki 
megtalálj*, hatalmas uralkodóvá tesz, több népvándor-
lás koraoeil nep hagyományaiban tzsrepelt; lsmc-retea 
volt a kvádoknál, alánoknál, sót m*g a régi germánok-
nál is. Láhdtséges aronban, hogy m:nd«sek a legendák 
egy kösöa aaklta forrásból  eredlek. 

A véres kard. 
öleink a báboru kitörése előtt véres kardot hor-

dostaitak azét az orsságban s asaal hívták hadba a 
népet. Egy Ilyen jalenet aa uj országháza egyik fal-
festményein  ls meg van örökítve (a delegáció terms 
előtt. 

Tburocsl ast Írja, hogy ez nem magyar, banem 
írn i eredetű szokás, mely Gáza vesér Idejéig maradt 
fenn  a magyaroknál. 

Thnrocslnak nem volt tudomása róla, hogy a 
véres kard a székelyeknél egész a XVI, Ssásadlg is-
meretes volt. As .erdélyi bárom nemzet" 1463 iki 
alkotmánykönyvében olvassuk a székelyekről: .Öisse-
hlvattassanak a fölkelésre  vagy veraa karddal, vagy a 
ssékaly Ispán levelével, vagy pedig a vajda ur IráBával, 
hi aa egyszersmind székely Ispán ib*. Rjgendorf  sze-
rint II. Lijoa as 1626 ikl hadjárat előtt veres karddal 
hivatta ösíze seregeit. Az erdslyl országgyűlés 1542-íLi 
végsíBí ls intéskedtk arról, hogy vagy a helytartó 
levelével vagy véres karddal hívják össae a hadat. 

IV. Bilaklrály Idejében aa enslfer,  a kardhordó, 
aa ndvarl méltóságok közé tartozott. A trónbesaédek 
éB a koronásá« alkalmával talán "aaért áll ma la klhu-
zitt karddal a főlovásamestar  ? 

Pajason fölamales. 
B'borban Battletett konstantin Írja, hogy mikor a 

magyarok Árpádot fcjrde'.emmé  válasslották, pajason 
fe  emelték — Edsár Baokáa Bztrlul. 

Tehát a pajason felemelea  már a görög ir6 sze-
rint is nem magyar, henem Edsér ssokás volt. 

Minden török népnél Bsokáa volt es, a kirgizek-
nél. a szittya eredetB Indiei radí pútoknál la. A frankok 
krónikáiban is találunk hasonló •ibesséiésekel. 

Magyarosság «gyes vidékein még a XIX ssisad 
közepéig ls szokás volt, hogy megyei tisztújítás alkal-
mával rz újonnan mcgválaBatot vicispánt, főnotarlust, 
fi  ikállst, szolgabírót fölemelték. 

SzinészeinkrőL 
Aa erdélyi magyar klaebbségi aainjátssás egyik 

lelkes ée legtehetségeaebb gárdája kötött kl várom ikban. 
Kozma Hugó és salntársnlata folyó  hé 22-161 egy 

hétre tervaott játékrendje alatt a legújabb operett-
újdonságokat mutatta be saép sikerrel. 

Aa erdélyi magyar ssinésaet aok éa snlyos fel-
adata éa megpróbáltatásai köaött jól ealk látni as Ízig-
vérig aslnétzt, akik a ma össaaesorvadt, ekaegényedatt 
társadalmát a aalaháaba tudják csábítani. Akik aa Igaal 
őstehetség saárnyán tudják ünnepé varázsolni a ssln-
házat. MBvéaaetBk élő bizonyítéka a kisebbségi szín-
játszás erejének, élnlakaráBának. 

Kosma Hugó Igaagatón klvfll  Battyán Kálmán, 
Karácsonyi Miklós volt színigazgatókat, Bardóczy lit-
ván és Hegedűs Miklóst, mig a hölgyek kösül Győrnös 
Kati, Erőss Irén, Vörösmsrthy Lili és Földes Bertát 
látják a társulat tagjai kösött. 

Hs nem élnénk ilyen kemény, nyomorúságos, 
békét és nyugalmat felforgató  kavarodásban, még 
többen kellene BnnepeljBnk éa tapsoljunk eseknek a 
derék embereknek. 

Egy jó karban levő födeles  kooai elad. 
Cim a kiadóhivatalban. 

8-lk el<aL 

Vidám a a r o k . 
Skót a vonaton. 

Aa aberdeenl helyiérdekű vasút negyedik oss-
tályácBk kedvezményes árn ffllkéjébs  bessáll egy skót 

H*talmas csomagot cipelt magával. Lefllt,  letette 
maga mellé a csomagot, aantán, mintán újságra pénat 
nem akart kiadni éa nem volt egyéb olvaanlvalója. 
olvasni kesdte a kabátján a gombokat. 

Jött a kalaus. Elkeaelte a akót Jegyét éa Igy 
szólt: 

— Kérem, ilyen nagy csomagot nem saabad vinni 
a személykocsiban. Illetve aaabad, de ezért kótaaer 
annyit kell fióstnl,  mint egy sasmély ssállltásáért. 

A skót megvakarta a fejét.  Néhány pillanatig 
gondolkozott, aztán besaólt a ciomagba: 

— Kisfiam  gyere kl. Olcsóbb, ha mint személy 
utazol. 

A képkareakedéaben. 
A bankár beállít Kohn képkereskedésébe: 
— Valami pikáns képet sseretnók venni. 
— Tessék. 
A bsnkár megáll a kép előtt, mely egy csukott 

kotflist  ábrázol. Níal, nézi, aatán Igy aaól: 
— Da ml van ebben pikáns? 
— Hit van önnek fogalma,  hogy ml folyik  oda-

bent? 
Ötletea reklám, 

Kohnnak kis Bzabómühelye van agy mellékutcában, 
a bejárat felett  hatalmas tábla lóg esaol a felírással: 

Öltönyök készítését mérték ntán vállalom 1 
Aa öltönyt meg lehet várai. 
Ejyaser beállít hosaá egy rosssul öltöaött fiatal-

ember és aat mondja: 
— Kérem, én saeretnék egy öltönyt csináltatni. 

Di teaiék mondani, tényleg meg lehet várni ? 
— Hogyne — feleli  Kohn. — Ha éa moat mér-

téket veaaek, akkor uraságod haaamehet éa otthon 
nyugodtan megvárhatja, mlg aa öltöny elkészül. 

Saógyötréa. 
Hogy bánnak el pgyesek vagyonukkal. 

A gramofongyároa  a forgótőkéjét  elkártyáaaa. 
A pék kiadja keaéból a kenyerek 
A repülőgyáros vagyona légberepül. 
As assfaltkéssltónek  Bárba tapoaaák a vagyonát. 

H Í R E K . 

— Kik mentesek mozgósítás esetén a be-
vonulás alól? A hadttgymlnlanterlum tudomására 
hoaaa aa összes tartalékos dsalekaek, altlsaleknek éa 
legényaégnek, hogy aaok a bevonulás alól adett mon* 
ttaségek, amelyeket a legutóbbi behlváaok alkalmával 
kaptak, csupán ezekre a behívásokra vonatkoanak. 
Mozgósítás esetén a mosgósltás alól csupán aaok aa 
egyAnek mentesek, akiknek birtokában erre vonatkeaó-
lag határoaott rendelkeaée van. Máa mindenkinek aaen-
nal jelentkeznie kell katonai egyaégelknól a meghatá-
rozott időn belül. 

— Negyven vasúti tisatviselfil  állás kerül 
betöltesre a koloaavarl Oaletvaaetdaég terüle-
ten. A vasút veaérlgasgatósága jnalui 4-re verseny-
vizsgát hirdet a vasúti alsófoku  adminiutrádés isko-
lákba való felvételre.  A hirdetmény sserlnt Bucur esti-
ben 40 és Kolossvári ugyancsak 40 növendék vehető 
fel.  A helyek 40 ssásaléka vasutasok éa vasúti nyug-
díjasok gyermekeinek, 10 százalék pedig hadlárváknak 
van fenntartva.  A jelölteknek a vlasgán legalább 6 50 
általános médiát kell elérniük. Vizsgára jelentkezhet-
nek azok, akiknek legalább négy köaépiakolájnk van, 
román állampolgárok, katonai aaolgálatuknak eleget 
tettek, po'gárl jogaikkal rendelkeanek éa nem haladták 
meg a 28 évet. Aa írásbeli vlssga egy román nyelvű 
feladat  es ngy matematikai feladat  megoldásából áll. 
Azokat, akiket felvesznek  a sikeres versenyvizsga ntán 
a tanfolyamra,  a tanfolyam  tartamára (4 hónap) se-
géllyel látja el a vaBut. As érdekeltek kérvényeiket 
lunlus l-ig adják ba aa alsófoku  adminisztrációs Iskolák 
titkárságához. Es ;Bucurestiben, Calea Orlvitel 844. 
ssám alatt van, a kolossvári elm: Direcţia da exploa-
tare Calea Victoriei. 

— Hem saabad a i lakóiak növendékeit 
túlerőltetni. A nemaetnevelééügyi mlnlaater körleve-
let küldött aa lakolaügyl felügyelőségeknek  éa felhívta 
a figyelmüket  arra, saigornsn ellenőrizzék, vajjen aa 
egyes Iskolák nem kötelenlk-e növendékeiket képessé-
geiket és mnnkaerejüket meghaladó feladatokra.  Aaok-
ban aa esetekben, amikor ennek a readelkeaésaek 
megaaegését állapítják meg, aa illető lakola lgasgaté-
ját, aa oaatályfőket  aalgornan megbüntetik. 

— Halaloiáa. Mjlnár Mária életének 20 lk évé-
ben, rövid aaenvedéa ntán Bzékelykacaárdoa elhunyt 
Saülől basahozatták leányukat, akit a róm. kat egy-
háa ssertartása sserlnt helyeztek örök nyugalomra.— 
öislntén sajnálunk Molnár Mária, hiaaen a aaemllnk 
előtt nőttél fiatal  á, virágáé leányaóvá, hogy aatán egy-
saarra, ssinte Ismeretlenül törjön Rád az élet • vég-
zetszerűen Bodoijon a halál karjaiba, életed hnsaadÜk 
tavaszán. Mély megdöbbenéssel állunk fájdalmad  ól 
szenvedésed előtt kicsi Mária. De ha ott tnl csakugyan 
van nspsütés, melyben még sütkérezhetsz, légy nyigadt, 
vannak még emberek, akik megtudják érteni aa élet 
furcsaságait  s mlndasokat a dolgokat, melyeket Itt lant 
emberi roaazaságnak, aaenvedéaaek éa fajdalomnak 
hívnak, 
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— lessék  kiváltani  a gáxállarcokat  t Meg-
ittuk,  hogy az 1939 évi január 30iki térvény köte 
leiővé  teszi minden  iparvállalat  száméra a gázálar-
cok beszerzését.  A betegsegélyző  igazgatóságához 
most távirat  érkezett,  melyben közlik,  bogy a gáz-
álarook  beszerzése minden  kisiparosra  és kereske-
dőre  is vonatkozik,  akik  tehát szintén be kell  Üzes-
aék a gázálarcok  diját,  ugy a maguk,  mint az ösz-
szes alkalmazottaik  részére.  Az alkalmaaottaktöl  a 
gázálaro  ára levonható,  de  a tanulók  gázálarcának 
árát a munkaadó  köteles  űzetni.  A beűzetés  végső 
határideje  április 30. volna, de  miuán április 30. és 
május elseje ünnepnapra esik,  a betegsegélyző  a 
beüzetéseket  még május 2-án elfogadja.  Akik  a 
rendeletnek  eleget  nem tesznek,  azok szigorúan 
büntettetnek. 

— Dr. Wiiler József  Bukareatben marad. 
Megírtuk annak Idején, hogy dr. Wiiler József,  a volt 
Magyar Párt bukaresti irodájának vezetője Lúgosra 
kSltözlk. Ba a hlradátunk téves voit: Wiiler dr. Buta-
restben marad és továbbra ia a MICA-palotában fog 
lakni. (Calea Victoriei 65) Ugyszimén Dr. Kiss Árpád 
Ügyvéd fs  marad a régi címen: Bucureşti, I. Calea 
Victoriei 65. Talefou  számuk ls a régi 30209. 

— • régi iparoaok működési engedélyének 
ügye. Mint Ismeretes, a megyei e^ósasegdgyi tanács 
legutóbbi Illésén ugy döatctt, bogy azon .iparosoknak, 
kiknek Iparengedélye 1930 jullus 14 előtt keli és asóta 
állandóan érvényben van és műhelyük belyét Bem vá!-
tostaiták, a működési engedélyt díjmentesen Bdja kl. 
As Iparecgedély érvényességét a munkakamara által 
kiállított bizonyítvánnyal kell igazolnia minden Iparos-
nak s az egészségügyi hvatal a bizonyítvány alapján 
fogja  kivizsgálni aa ügyet és ba a kérést jogosnak ta-
lálja, ugy aa egészségügyi tanács döct az Illetéktől 
való mentessóg megadása Ogyébtn. Tekintettel arra, 
bogy ez as ügy bosszaBadalmas eljárást von maga ntán, 
felhívjuk  minden Iparos figyelmét,  kinek Iparengedálye 
a fenti  Időpont e:6ll keit, bogy már most kezdje meg 
aa utánjáráBt az iparengedélynek Idejében való beeser-
zésére. 

— Gyűjtsünk gyógynövényeket. At E. G E. 
gyógynövenygyüjtésl akciót indított me®. Eanek meg-
szervezésével Bodor Kálmán (Ulmeni, salajmegyei) gaz-
dát bizia meg, aki egy 10 lejes kis füsetet  adott kl, 
amely a gyógynövény gyűjtésről oktatja és látja el 
tanáccsal azokat, akik azzal foglalkozni  akaraak. A 
sserső 10 iej postabélyeg ellenében bárkinek megküldi 
a kis fdsetet.  Mi külön la felhívjuk  a figyelmet  a gyógy-
növénygyüjtés basscosBÓgíra. A fentiekben  említett 
füset,  amelyet a felekezeti  tanítók megkaptak as E. G 
B. központjától részletesen ismerteti, hogy milyen gyógy-
növényeket gyűjtsünk, amelyeket tzoonal át is vess as 
E. G E. órtákesitő osztály». A tanitó urak felvllágo-
Bltjag népünket arról ls, hogy milyen árat fizetnek  ki-
lónként a különfele  gyógynövényekért. 

— A Kath. Népszövetség nsm rég megjelent 
Falnfüaetel  nagy népszerűségre teltek saert. As élve-
zetes formában  megírt, i^ei értékes tartalmú iratokat 
mindenütt örömmel és nagy tanulsággal olvassák. Rend-
kívüli jó ssolgálatot tessoe's e füsetek  a nípneveléB 
fontos  munkájában. Olt van a holyük minden magyar 
család asstalán. Tegyünk meg mindent, hogy eljuesan&k 
népünk legssélesebb rétegeihez. Eddig 3 szám jelent 
meg: 1. P. Lukács Manszvél: Arkangyal pallósé, vngy 
szabadulás az ördögi Italtól, ára 2 lej 2 Nagy Bor-
bála: Xáutus-völgyl ütközet; BS 1694-lkl tatérbetörés 
érdekes .története, ára 3 lej. 3. Dr. Nagy András: 
Csscsemőgondosás, ára 3 lej. Kaphatók a kath. Nép-
ssövetség központjánál (Cluj—Kolozsvár, Sir. Kogalnl-
ceanu 7.) és a Vákár köcyvesboltban. 

— Turista évkönyv jelent meg a napokban az 
erdélyi könyvpiacon. Országrészünk természetjáróinak 
régi vágya teljeBÜlt akkor, amikor nálunk Is egy cso 
korba összefoglalva  láthatja az összes nevezetesebb 
kiránduló helyeket. A turista évkönyvet Siefan  Andor, 
as Erdélyi Kárpát agyesülnt aradi Cjáráu-opztálvónak 
tagja állította össze s abban a számos szakcikken és 
kiránduló hsly leíráson kivül gazdag, több színben nyo-
mott képmellek.et ls van, az ország legszebb kiránduló 
helyeiről kéBsttlt kitűnő felvételekkel.  Külön megemlít-
hetjük aaon tényt, hogy a köoyvecskeben jelentős 
helyei foglal  ol a calkmegyel kiránduló- és üdü'óhelyek 
ismertetése s aa ásókról készüli fényképfelvételek  s 
tekintve, bogy aa évköny az ország minden valamire 
való tnriBtája kezében megfordul,  íz  Csík saámára 
óriási propagandát ls jelent. A zsebbea hordható, tizen-
hatodról alakú könyvecske áia mlndössse 40 lej, ami 
tekintve a gasdag tartalmat, nem nagy ár B Így est 
minden terméaset kedvelőnek figyelmébe  ajánljuk. 

— Pálinkafőaéaen  fogták.  Bálint Jizsef  tus 
nádi lakóst a csendőrség nemrégiben pálinkafőzésen 
tettenérte. Aa Ugy biróság elé került n a ciendő'ségi 
jegyzőkönyv alapján Bá.ialot a bíróság 3 havi elaárásra 
és húszezer lej pénzbüntetésre Ítélték. 

— Örömünnep május hó 24-én. Parisában 
brwdln ssztro'.oguB házánál mintegy 60 csillagjós gyűlt 
össse ÓB az elnöklő házlaaada bejelentette, hogy Párt* 
London, Bariln. Róma, H ilbinkl, Varsó, Budapest, S'd 
ney, Cuptowa, Ntwyork 6s Calcutta asztrológusai szinte 
egyhangúan a csillagok járásából ast állapították meg, 
hogy 1939 május hó 24 én a világra csodálatos öröm-
ünnep követkealk be, amikor a föld  megszabadul a 
háború borsalmas kíséretétől és a béke á'dásos derűje 
tölti be a rettegéstől elgyötSrt lelkeket. Néhány jelen-
levő csillagjós sst a megfigyeléBt  terjesstette be, bogy 
a nagy esemény előkészítése már május 19-én bekö-
BBÖnt A kételkedő világnak moat módjában lesz lemérni, 
hegy a csillagjóslásnak van-e valami tényleges alapla, 
vagy nem egyéb boa hitegetésnél. 

— Kirabolták a gylmesfelsőloki  kösságl 
pénztárt. Tanító Imre gylmesfeleő'.okl  k?z'égl pénz-
tárnok jo'mutéBt tett a csendőrségen, bogy a község 
pénztárában levő 14 500 lejt, amit egy vaBkasBzibar 
őrz'itt, •EmereiVn tettc-rek ellopták. A ciecdőraég te-
Indito'ta a nyomozást. 

— Kettős halál Gyergyórametén M grendi ő 
(Mnládi trsgldlának volt pz nbelye G.er^yóremate köz-
ség, Borbély Erzsébet 19 éves gyergyóremetel leánynak 
sz édesanyja meghalt. A szegény leány annyira s=ivére 
vette a dolgot, hogy kittit slrcl a ház közelében folyó 
TolvajoB-patak partjára. Ugy látszik valami facsavarjai 
lehettek, mert a szerencsétlen leány belefordult  a pa-
takba. 0;t találták meg holtan s as egész falu  részvéte 
mellett temették el édesanyjával egyfz  :rre. 

— Gyerekjáték miat t leégett aa latálló. 
K imenes litván gyergvóssárhegyi lakós istállója a na-
pokban leégett. A nyomoiás megállapította, hogy a tűset 
játszadozó gyermekek gyujtogatása okozta. Mindig Ír-
U'Í, hogy vigyázzunk a gyermekre. A tetteivel ssámot 

adal nem tudó, csak a ssórakosást keraső gyermek 
szereti a csillogást, a tüicsővák vörösre fellobbanását 
s mint látjuV, kiszámíthatatlan ssereccjétleuségnek 
lesz okozója. 

— A föld  miatt. A vagyon után való éhség, a 
espial ösztönök fellángolása  fcliony  elég gyakran tf.pass-
talható, épp»u székely népünknél. Pereskedés, családi 
perpatvar, sőt gyilkosság Bem ritka eset llyrn ügyek-
ben. Albert Jtnos cslkjenóvalvl lakós ls a föld  miatt 
veszett öi<Bze testvérével, Mártonnal. A veszekedés 
odáig fajult,  bogy Albert Jinos fejszét  ragadott s test 
vérét ugy meg vágta, hogy annak fél  arca lefordu't  a 
helyébői. Most aztán a föld  árát elvlBzl a törvény s 
megless a békeség. 

— Gondatlanságért elitéit erdöór 8jtrer!u 
Imn c^ikseentlmrel hatósági erdőőr a mult év juniuB 
6 án egy csemetekertben do'goco'.t a munka közben 
betöltött fsgyverét  Intámisstotta valihova. Jit*z?.dozó 
gyermekek ráakadtak a gardátlscul heverő fegyverre 
B azt próbálgatni kezdték. Az credraépy FZ lett, hogy 
Szőke Imre 15 éveB gyermek lelő-te Markó R-za kaíonló-
koru lfánykat.  A gondatlan e: dó irt most egy hsvi el-
zárásra, kétezer le] bírságra és négyezer le] temetési 
költség megfizetésére  kötelezték, mig Szőke Imrét a 
kiskoraik bírósága elé utalták. 

— Elitélt verekedők. Stabó József  éB Farenc 
gyereyónjfalvl  lakósok ugy megverték Simon G rgnly 
ne*fl  haragosukat, hogy aB 3 hónapig a kórházban f«-
klldt a harc után. A két testvért 1—1 hónepl elzárásra 
ób 2—2 ezer lej pénzbírságra fcéhék. 

— Megismerte a szekér kerekét Bum Albert 
csicrói gazdtoak a szekeréből egy évvai ezelőtt kilop-
ták ss egyik kereket. A gazda egy esztendő muhavnl 
megismerte as eliUnt kereket Farban Fir«r c szd-fré-
ben. FarkaB ast állította, hogy a kereket Kádár Lajos-
tól vette, ki jelealeg Bacaubsn tartózkűdik. A nyomo-
zási jegyzőkönyvet Így odi áttettéV. 

— Hunkakamarai hlrek A muakakamara újó-
lag felbivja  as édekelt Iparosok figyelmét,  hogy mojus 
elsejétől a Cslkl Lapok mult számában kiirt sorrend-
ben kezdődnek a képesítő Hogéd- és mestervizsgák 
Az érdekeiteknek ezúton Is tudomásába honzuV, hogy 
a vizsgákra kijelölt napokon rsggol 8 órakor pontosan 
m?gjalerni tartoztak. MÍB napoton a blsottságok nem 
fogídnak  el jelentkezőket a eklk most nem vizsgáznak 
le, azok as óul vl-.B<aüléBSzakra maradnak. 

— Jegyaékek, üsletl könyvek atb. illetéke. 
A hivatalos lap április e s iji száma közli azt a rendalel 
törvényt, amely as érvényben levő pénzügyi illetéktör-
vénynek Fzámos cikkét megváltoztatja és sz érvényben 
volt illetékeket felemell.  A footoBP.bb  illetékváltozánok 
a következők: J -gyzékek, bord«roukilletéke: 101-1000 
Isjlg 2 lej, 1001—10,000 lejig 3 le], 10,001—100.000 
lejig 10 lej. Üzleti könyvek Illetéke lvenkint 5 lej, 
szövetkezünk üzlell könyvei illetékmentesek. A Patenta 
FxiL—VII osztályába sorozott kiskereskedők és kla-
Ipsroso^ cem kötelesek üsletl könyvekot vesetnl. Min-
den társas-cíg a naplón, leltárköoyvön és máeo'óköny-
vön kívül llletékeznt főkönyvet  Is köteles veaetnl. A 
oyugtá?, elismervények ÓB péns átvételét Igszoló Ira-
tok, nvugt&val egy illeték alá eső iratok ui Illetékei: 
100-10000 lej ÜBBzegli 2 lej, 10,000-50,000 iej 
ÖHUZOÍJÍ 7 Uj, 50000-100,000 lej összegig 14 lej, 
100,000 lej*n Mül mldan 100000 lejes össseg után 
5 - 5 lej. 

— ítéletek Gergely J inos csikszentmihályl lakós 
a sógornőjét összeazldta. B csületséríésért 15 napi el-
sírásra Ítélték. 

— Füstös Mária békásl lakóst magaatelhajás miatt 
3 havi elaárásra ítélték. 

— Cieterés Rudolf  nagyváradi laVóat a Brasaó-
cslksat-redal vasútvonalon még 1936 ban aa ,ltt a piros, 
hol a piros" kártyajátékon tettenértik. A bíróság egy 
esstendel elaárásra ítélte. 

— BiO'káaás. Mandrea János és Teleki Simon 
oagvbocskól (ÜHramarosmcgyf)  Illetőségű famunkások 
as O'a gyergyószentmiklóal fQrésstelfpén  dolgoztak. 
Valami néaeteltóréa keletkezett a két fdldl  kösött, 
melynek aoráa Mindre* megblcakásta földijét.  Nyolc 
bónspl elzárásra Ítélték. 

Eladta a lefoglalt  lovat. Virág Ijoíc töl 
gyesi lakósnak ugyansz a n^hóa helysete volt as adó-
val, mint ansyl máanak. Sok volt aa adó, nem tudta 
flsetnl  a Így árverésre került a két lova. A végrehajtó 
lefoglalta  a két állatot, de ott hag«ta használatra. Aa 
árverésre kltfiaött  napon astán a két ló nem volt sehol. 
Virágot a lefoglalt  lovak eladáaa miatt hat havi elaá-
rásra ítéltek. 

Bárányt lopott a vasutas. Sztbó Jakab 
n n d f-ilvi  gazdától e i t fnt  • gy bárSoy. A gnfds  msga 
látott a nromor&afcoz  s hamarcBao t i d -Tivit*, ho jy 
a bflráiy  S'. ló Pater vw-u'as ud?arira v;«doroit . A 
vasuísealop-í iBtbeix i . ;mert« n igy s'jArA?. Udu ' t ellene, 

— A Keleti Uj*t« húsvéti rejtvény baj-
nokság eredményvl. Újból ts ujhói tnlá'to: uu? 
Btsngsi Káro 'yne r.ev?vel a kereszt- Mürpj -vények 
rovatábnp, aki ebben a sporib^n maho 'nap a bnisok-
?ágig viszi. Nyeremény tárgyal mér 1B egy kla bör,vv-
tárl gyűj teményt tesznek H A bajnokság dljarou'jsi 
között vau Bent d-k Laci is, aki nemcsak a fiiiíai 
sporthaa, de a fejtornában  ls szépen halad. 

Egy jó karban levő gózölt bukkfa-halo 
költözködés végettt, olcsón eladó. 
Darvas Nándor Banca, Jad. Oiuc. 

Ooolal SÜ7lo Ciaoal-de-aaa. 
PUBLICAŢ1UNE. 

Se adnoe la cnnoftlnţa  generali, c& lm alua de 10 Maiu 
1090, ora 0 In looalul Prlm&rlel oomaael Tomeiti aa v ude 
prin lloltaţie j-abllcft  a-alfl  o ointitate de material lemnos de 
2338,07 m. c , volan neto, divizat Ín 31 lnturl, ca volume 
varllnl lntre 38—114 m. o. arbori eaenţ% molid rupţ: şl dobor&li 
de váot, din pt lar i le .Cheaago-Hant, Tibeo—Botl" din seriile 
L ţl 11-a, proprietatea Composeaoratnlnl Tomeşti, jad. Cine. 

V&azarea ae va faoe  ou respeotarea art. 88—110, din 
legea Contablllt&t'l Publ'oe, pablioata tu Uon. Of.  No! 167 
din 31 Ialte 1929, regalamsntalai Ofialalai  oentral de 1.o11atI 
pablioat n Mon Oi No. 1, din 1 lanaarle 1930 art. 167—168 
din legea Cooperaţiei, normelor generale de ţ'n9rea 1 ciuthior 
pubUca-e tn Mon. Of  No 167, d n 1931 «1 127 din 1934, COD-
diţ.onllor generali de exploatarea palorilor Statala), publicate 
In Mon. Of.  No. 106 din 1912, oompletate ou condiţiunile npe-
clale de Care amatorii pot lua onnoştinţâ la ('coiul silţjc 
„Cinout-de-ana". 

Persoanele oare vor lua parte Io lloltaţie, vor depune 
o garanţie provizorie de 5'/« din valoarea de 3trlgire a âeoarui 
lot, oare suma ae va depane la Caaslerla Composoa. Tomeşti. 

Dap& adjadeotrea definitiva,  garanţia ae va întreg, la 
10°/, din aama oferita. 

In lipsa de aooonrenţ'', sau alte motUe, a do:a lloltaţie 
ae va ţine la data de 26 Uai 1939, tn aoeleaşl ooidiţiani, oa prima. 

Meronxea-Clao, la 20 Aprilie 1939. 
ŞEFUL O" OLULUI 

Inginer şef  silvio 
Terenţiu Cuoor. 

Ooo'ul Silvic Claoul-de-Bns. 
PUBLICAŢ1UNE. 

Se adnoe la oonoştlnţa oelor Intersaaţi, cft  in liua de 
ie Haiu 1030, orele 8 dimineaţa sa va ţine lioltuţ e pub-
lică o?»lă Ia looalal Prtm&rlei oomanel Tomeşti jadeţil Ciuc, 
pentra Tftuzarea  a 16365 m. oubl material lemnos provenit 
din 227 arbori esenţa molid, oe urmează a se exploata din 
p&darea Eperlsş proprietatea Compos. Tomeşul. 

P n ţ a l de estlmaţie este de Lei 173 'a m. o. 
Oiapoziţtualle oapr'nae sab art. 88—110 din Legea Con-

tabilităţii publlos, Regulamentul OHolllulnl Central de LiCitsţii 
ţi condiţiunile generale de v&nzarea pădurilor Statului, pabli-
oata la Monitoiul Ofiotal  No. 106/1912, aont apllsabile aoestel 
Hol taţii 

Persoanele oare vor lua parte la lloltaţie, vor depane 
pe l&agtt sumele la oare a'a adjudeoat lloltaţia al o garant e 
provizorie de 5 lei la sutft,  din valoiraa de adjudeoare, oare 
auml se va depune la oaslerla Compos. Tomeşti. 

DupB adjudecarea definitivă,  garanţia ae va latregi la 
10«/, din aama oferită 

Lloltaţia ae va ţine tn oonformltate  ou L C. P. şl oa 
oaetul de sarcini, oare poate fi  vtzat In fieoare  zi la orele 
ofiolale  la Ooolal silvie Clusal-de-aaa şl la reşîdlnţi proprie-
tarulul păiurel In caaiă. 

In lipsa de oonourenţi, a doua lloltaţie ae va ţ ne U 
data de 26 Mal 1939, In aoelaat sondlţlanl, oa prima. 

ŞEFUL OCOLULUI 
inginer şef  silvio 
Terenţlu Cuoer. 

„ C S I K I L A P O K " 
Politikai, köagaidaaágl ea aaéplrodalmt lap 

Eliűzetáal ár: 
Példányonkénti ára 3 Lel Megjelenik minden vasárn>)) 
agea* évre i.ei I6U - FálAvre , 8ü 
Negyedévre . 4 0 . - KtlliCldie e g j ívre , 8b4 

Magyaroraaágra 12 Pengd. 
Hlrdetáal dl]ak a lagoloaóbban aaámltutnak. 

ItézLratok nem adatnak vtea>a 
Nyílttéri kSilamények dl)e loiosklat Lat 28.— 
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MODELL KALAPOK 
111 naponként aj formák elesó 
árban, aamstmUaatlxmtólB 

VBNCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaifllnek mlmden-
aemft női kalapok elsőrendű 
anyag keaaáadáaával. Kalapsk 
•taiaUtáaa a legrövidebb Idő alat. 

luo, I. O. Bratlanu (Olmná-
>uaea 111. aa., a Sörkáa köaeléban. 
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