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1939 február  hó 12-én este. 

B u c u r e ş t i , február  13. A newi/orkl világkiállítás 
rrezó rizatlaágának felkérésére  Őfelsége  II. Károly 

lírüv rádiószczitot intéaett es amerikai uephes. A 
? ezidet tovibb közvetítették Áaslába, Ausztráliába és 
"rikáb* Is. Ő'elBége besaédében eaaket moudotta: 

_ Komáola önként éa a legnagyobb lelkesedéssel 
. s j t i el az Egyesült Á lamoknak a n; wyorkl világ-
Íífl'itssoa  vi'ó részvétéire való meghívásai. A meghl-
Lefogsdásrt  mily CJOdilat sugallta, mert aromán 
i. m g van győződve arról, hogy a nemaetkősl meg-

avlUikoii* h 0 í z i J 4 r n n ' 8 népek kösöttl jó meg-
értés kimúlásához és mint olyan lehetőré fog)a  tennt 
„ kUlonbJzó nemzetek között a kapcsolatok javu'ását. 
Pmáila á lbV.atossn a jó kapcsolatok, a baráti m >g-
e 'r^9 és emberek közötti béke útját követi és Így 
kési arra, bogy bárm kor résztvegyen bármilyen hasonló 
megayllvânu áioo, amely fejlesa  hetl eaeket az emberi 
erényeket As emberi szokások és a ku'tura eredmé-
nyeinek m îynbb meglameréae álla' lehet elérni, hogy 
i világ t; z elettal éa rokonszenvvel viseltessek oraaa-
cuok irányban. I yen meggondolások alapján határozta 
al orízuom. hogy résztvesz ebben a nemes és nagy 
msoifeez^c^an  és büez :e vagyok arra, hogy a Ro 
mániát uij-^p 'ó munka, ame'yet jóakaratú emberdk 
anoyi bá-orsággal és határozottsággal Indítottak meg, 
Iet92?bb gyümölcseit keadl érlelni és ezek a gyümöl-
csök megengedik, hogy Igás ti-z eBséggel veheSBünk 
rászt a Dsmzstközi kiállításon, A nt wyorkl romín 
pivilloi as orsság általános társadalmi f<sj;ődéB  fe;ó 
Irágyaló folvtonos  törekvéseinek kifejasója  lesa 

M g fogja  mutatni ea a pavilion, hogy ennek a 
Rimáoiának, ancyl civilizáció útkereszteződésnél, nem-
teii vtid-̂ me érdekében folytatott  ssásados küzdelmei 
ellenére, a kírfi  t o'yan különlegesen nemzeti jallegü 
civi zíciét alkotni magának, amelyre Igasán izi'va 
bíeek". Erre a mutra alapozzuk a haladás felé  irányuló 
folytonos  prófesaltéselnket  és azt akarjuk, hogy ki'elé, 
ti egész világ felé,  kimutassuk eat a meg-zakllhatat-
lan fej  ód"t az a tény, hogy a kiáldtást as amerikai 
Egyesült Ál amokban rend'sik meg, uj alkalom Bsá-
moirra éa országom számára, bogy Mujltmk a nemae-
leinket összekötő barátsági kérdéseket. Baba nem fog-
juk e'felejtenl,  hogy as amerikai állampolgárok sorában 
npgyoa Fok román eredetű él és hogy ók kép szik aat 
a kapcsolatot, amely bannünket ös»zeköt éB növelU 
érdekünket, bogy réBztvegyDnk a n w ,orki világkiállí-
táson. A román pavilion nyilvánvalóvá fogja  tennt tz 
»rckon^aeDVít. amelyet orsságunk táplál az SgyeBUlt 
Á laxot iránt. Ugyanakkor az amerikai óh a román nép 
iriötii Mlhit^aa béke ékesszóló tanúbizonysága lesz 
- mordnta Őfelsége,  majd igy fejezte  be tztvalt: 

— A legnagyobb elégtétellel üdvöalöm a világ-
kiállítást és leglelkesebben kívánom, fcogy  a népek 
kczMtl testvériség nemes csomója esáltal teljesen meg-
VSiÓSU JOD. 

A Hráiyl szózat elhangzása után a rádlósenekar 
sí arr.n'ikal Irmnuzat iátgvotta. 

Tájékoztatás 
a Nemzeti üjjaszülotea Front jába való 

belépésről. 
''«leégi) kormánya és a magyarság ves<»»5l meg-

állóinak abbsn, bogy a magyarság belíp a Nemzeti 
L'ij-.- üietés Frontjába a a fronton  belül killön magyar 
6l0-il*\ţ g kot. 

Mfeeége  akaratából niccaenek többé pártok, c-ak 
"'V psrt van ls ez a Nemrett Ujjésíü'etés Frontja. 
}Vj«táaok e'ka'mával jelölés iét c*ak a Front ejt-
h " ál».íz asi csak azok jojo u tak, ikík tagj»l a 
F. 0 ;tQBb. 

A magyarság ls cs*k abban aa esetben gyakorol 
politikai jogalt, csak akkor vá'a<zthat községi 

vsro- veaaióséíet, képvlae-őket, ha a Front tagjai köaé 
f"'r  v,kőzik Kötelessége tehát minden magyarnak, feifi-
n>ü > a cóo-k, aki 21. életévét betöitöttp, hogy hala-
déíiaiann! beiratkozzék a Front tagjai kösé. 

A beiratkozás  módja: 
Holratkoznt a város- éa községházakon lehet Mindenki 

' • ' i " » ntán tegye oda az S. M (Seofa  Maghluft)  betűket, 
" t jelenti, hogy a Magyar Alosztály tagja kíván lenni. 

Ahol a magyarság nagyobb tömegben él, a beiratkozás 
['"K'öuGyitése érdekében a vá'oa- vagy községházától beírat-
*0"S. l v e k f , t  k e l l k é r n l g M e k e t . magyarság á't»l elérheti 
i.fiyPK,n  kell elhelyezni és fel  kell hlvnl a magyarság figyel-
® t > Hrr,. hogy Ott Írhatja alá Az Iveket három példányban 

kitölteni és aláírni KettAt vlaaza kell azármaz'.atnl a i 
"4'ras.ok otáu a kibocsátó hatósághoz, egy példányt p"dlg 

f̂  11 őrizni a Magyar Alosztály számára Az Ivek tetején 
'"1 kell tüntetni: .MembrU SucfelMaghiare',  azaz „A magyar 
•losztály t-gjal". 

Ha a hatÓBágok részérói valami akadály merfllne  fel, 
raicleiiki forduljon  azonnal a Magyar Alosztály .Szervezd 
1 t á j i h o z : Clnj. strada N. Iorga 8. Telefon  21-24 
, . Bgjotleo  macrar testvérünk  se maradjon 
«••iraí/anuJ.' 

A kormány kiáltványa. 
A M roaCristeapairiárks-miniBitareiaöv, CiiinsHcu 

miniszterelnök-helyetteB, valamint a kormány ÖSEZ-̂ B 
tagjainak aláírásával febru  •r 8 án jelent míg  a román 
kormány kiáltványa. A kitiltvany mindenekelőtt hasg-
suiyozsa, hogy aa orezág valamennyi erőtenyezője egye-
sült a Nemteti Uji&Baületés Arcvonalában, amelynek 
felhívására  több mint 4 mlli> polgár jelentette be oat-
lakosáHát. A kormány, am^.y az uj tartományok l-g-
értekeB9bb erőit 1B magában for.!a)ja,  ezt az egyetlen 
pilltlkai sservezotet kepvlsill. 

Románia, ŐMsége legnagyobb irányítása alatt, a 
béke po liikájá; folytatja.  Tudatában van annnak a 
fontos  saerepnek, amit a kontinens egyecsu'yának biz-
tosítása terén a keletturópsl áll&motnak kell betölto-
niok. Mélyíteni kívánja tenát szjltat a kapcsolatokat, 
amelyek a nyugati, valamint a keleteurópal ós dunai 
üzövetaágeB éB baráti államokhoz fdzlk.  Rimásia őizin-
tea és jóhiszeműen arra törakazlt, hogy minai lelj^aabb 
megegyszésra jusson Magyarországgal. A bizalom és a 
bajátBag kapcsolatait óhajtja megteremteni továbbá 
Bulgárlaval ls. 

Megjavítják a tisztikar helyzetét. 
As ország belső neijiseieveJ fogia.kozvd  a kiált-

vány megaliaptija, hogy a kormány legfőbb  gondja a 
hadseregre irányul. Rzart a tiaztek helyzetet megjavít-
ják, a hadsireg felaserelésút  kibőuuk, a replilőegyBé-
gt k ssamat növelik, mlg a tengereszeiül a lehető Itg-
modernebb alapokra helyez k Ami az orsság pénzügyi 
helyzetét 1 lett, számos hasznos iitézkidast foganato-
sítanak. Az orazág valutáját megszilárdítják, az ipari 
termelést növelik, a fdldmivesek  életszínvonalat feleme-
iik. Hisoniókeppan a posta- ÓB távirószolgálatot töké-
letesebbé tesaii. A kormány a falvak  egészségügyi 
helysetét beható tanulmányozás alá veszi. Az orBzág 
különböző részolban korházakat építenek. 

Anya- éa a csecsemő védelem. 
As anya és csecsemő védelmet foaczjU  mérték-

ben fogják  ellátni aa erre blva:qit hatóságok. As ország 
területén 60 egdBsaégügyi kcrUlctít áliltanak fel  éB 
300 ra fogják  emelni a gysrm^kvédelml segéiymelyeket. 
Ugyanakkor gondoskodni fog  a kormioy a veszettség 
löktzissóról ls. B có ból 30 uj vesaettseg elleni klren-
déitsaget áliltanak fel  Küiunöa gondot fektet  a kormány 
a főváros  egéez légügyi rond iziaéra. a Rocktfdiler  egész-
aégttgyi alapítványéval egy átértő ̂ eg 4 egészségügyi ke 
rüietba osztja fel  Bucurastl területét. A muskáeság leikl-
saUkBégletenak klelegltéséie a „Munta és jóktd." in-
tézményét léteBitetiék, amely eddig ls jelentőd eredmé-
nyeket mutatott fel 

A kormány különös gondot fordít  a nemseii ekm 
érvényesülésének biztosítására. Ujitá o'iat kivAn bbve-
Z4ini a tzikoktatás terio, a köt-.l íó tniionciözvelitéa 
törvényével pedig a román elem vezítő Bz.-r pét <h?jij4 
blztOrltanl. 

Uj alapokra fogják  helyezni aa Iparothitel kérdiat 
és a munkakamarák mUköd^séről szóló uj 'örvényt ls 
hamarosan életbe léptetik. Mdyreható változtatásokat 
dzánd-ksilk a kormány eszközölni a mnnkabir^sicdáe. 
terén. 

Megteremtik a rumié irók n-uţdj lntézmépyét, 
mivel ez a foglalkoziai  ág az (gyótíoc, amely cr̂ VKé-
gére minden támasz ni klli á l. A kcrmásy minden 
lehetőt uikövet arra n^zva, to^y aa állampolgáraági 
felülvizsgálás  Borán vissztu ásított z îdó lakésok kivén-
dor ását megkönnyítse, ugy Pile ztinába, mint az Egye-
sűit Államok felé. 

Tanügyi reformok. 
Tanügyi téren az elemi oktatási gyakorlati n's-

poVra fogják  h?lyeanl, mlg á Bzakmal oktatást öücz 
hacgba boszi k a román nagy és kWpar f«jlőd«sévi'l 
Á szervizik a m-gánoktatáBt a hatbatÓB bb elmő zés 
oiz ositáaának jegyében, .'z If  iE'áglikvm1!isztrr foly 
tatja eddigi tevékenységét éB b :Vf  gii EZ oriizég tőrvény-
k-ssésének egj síir» sitésé» 

Módosítják az 1928-iki kultusztö;vényt. 
Bjtybéz' I n a kormány biztosítja az ortodex 

a gór. ka<boi|kus egyházak támogatásit. Módoaiianl 
fogja  aa 1928 ikl ku 'úttörvényt, hogv azt öaszhacgia 
hOíZi az uj alkotmány alapelveivel. Törvényesen kí-
vánja rendezni továbbá a pipi kar állami javadalma-
zását Is. 

A kisebbségi történelmi és törvényesen elismert 
vallásfelekezetek  — hangzik a kiáltvány — miként . 
múltban, ezután 1b rendelkezíi fognsk  aa alkotmány és 
sz érvényben levő törvények által nyújtott bletoaitó 
k 0 k k BBsjelentl ezután a kiáltvány, hogy az uionnen 
létesített közvagyon leltározási minisztérium vazelé»' 
mellett ÖSÍZ irják mindazokat aa értékeké», amelyek 
közvagyont képesnek. 

Éjjeli  irt  keresek, kinek felesége  takarítást,  fóziU 
vállalja.  Stern  Testverek,  Cukszeutsimon.  st_2 

Erdély uj püspökének első szózata. 
F-n-^geei Bsi-rtttfirtaolr,  beosóségts ünorpaeg ke-

rwtébin seentelték sr, erdílyl kathollknsok püspökévé 
Márton  Áront,  vármegyénk kiváló szülöttét, február 
12 eo, vasárnap, Kolozsvárt. A fain,  a háa, ahonnan 
elindult földi  utazásnak, a Bzü'ők, a rokonok, a nép, 
nnlynsk salvébő: színaranyként olvadt elő e nem min-
dennapi egyéniség — annyira közel áll hossánk, hogy 
tán nem Is tudjuk ke'Iő eg méltányolni a kolozsvári 
eseménynek az egész erdí.yl katholfc'amuara,  különös-
k^ppse a ml szűkebb bizáakra, székely népünkre oly 
jótékonyan kiható fontosságát.  A régi görögöknél aa 
olimpiai játékok győztese nemcsak a legnagyobb jutal-
mat kapta meg, ami görög emberi érhetett — as egy-
szerű babérágat, han^m győzelme nagy dicsőséget 
hosost a városra, amelyben született, a szülőkre, roko-
nokra, barátokra, az egéie környékre egyaránt. Abból 
a fénybői  éa melegből, amely a felszentelt  püspököt 
Kolozsvárt kördWette, aok-Bok áramlott vlsssa a falura, 
melyben bölc>őj) ringott, a megyére, as ősi ne velő-
intezitre: a cúkazeredai főgimnáziumra,  a aaékely 
bárcak éa fenyvesak  egéss népére. 

Az nj püspök egyénisége a főpásztorl  székben uj 
erők kiboniakozáiát jelenti, erőkét, melyek alkalmasak 
arra, hogy uj életet teremtsenek. Ea»k aa erők keltek 

z wnyr* azokban a tömör, Bugárzó gondolatokban, 
melyekkel az uj plapök válaszolt a felszentelés  után 
elbasgzott üdvözlésekre. Egymás után fejezték  kl llss-
teletbkst és örömüket a világi és egyházi előkelősé-
gek, a magyar egyházak képviselői, a papság, a kath. 
vallási, támdalmi ós tanügyi Intézmények vezetői, 
végül — színpompás székely viseletben, Boga litván 
p'ebánosBal élükön — saülőfa'ujának,  Cslkssentdnmo-
koanak kiküldöttei, akik megkapóan kedves ajándékot 
njujtottak át: a safiiől  ház éa telek kicsinyített bú 
mását, Bocskor Domokos cslkszentmártonl székely ezer-
mester remeklésében. Az uj üdvözlésekre sdott válass-
ban benne van az uj főpásztor  mély lelkisége, acélos 
tettereje, as erdélyi lélek a'p>Bl magaslatokon járó 
Hevessége, szülöföldiéneV  és népének rajongó saire-
tete. Máltán nevezzük ezt a válasst uj püspökttnk első 
szózatának. 

a Erdély történelmi adottságalt 
számbavMzem"... 

— Az Időközben eltávozott térsegyházak vese-
tőinek a sajtó u'ján küldöm el válaszomat — kezdte 
el beszédit a főpá>ztor.  Van  olyan kötelezettség, 
amelynél  minden  egyháznak  találkoznia  kell  egy-
mással s amint Erdély  sokszínű  egyházához bozzá-
taríozik  a három nyelv és a hat—hét  szertartás 
szerint, de  ugyanazon Istent  imádó  egyház, ugy 
kell  a ttetvéri  együttbaladás  útját egyengetni. 
Ígérem,  hogv Erdély  történelmi  adottságait  számba 
veszem, minden  küzdőtársamat  testvérként  szere-
tem s minden  terhet  vállamra  veszek,  amit régea 
erőmmel  képes leszek  hordozni. 

Könnyekig meghatódva válaBzolt a papság nevé-
ben kifejezett  üdvözletekre. 

— S'ereínóra — uţymond — Aa megértenék, 
milyen nebéz parancsolni és igénybe venni a fel-
ajánlott  engedelmességet.  Sokkal  nehezebb, mint 
falmérni  a tennivalókat  s utat mutatni a jövőre. 
Ha  az isteni gondviselés  igy akarta,  lelkiismere-
tesen fogom  végB?BÍ  munkámat  és zúgolódás  nél-
kül  engedelmeskedem  a parancsnak.  Nem  futok 
meg a munka elől  s a keresztet, amit Isten  a gon-
dok  képében vállamra  tett,  ba vérző  térdekkel  ia, 
de  vinni fogom,  mert vinni akarom.  Kérem,  hogy 
kövessenek  ebben a munkában. 

A HÖLGYKÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE! 
Tisstelettel értesítem a város éa vidéke m. t. hőlgy-
kösönsegat, hogy sikerült egy páriái oklevéllel ren-
delkező: román, magyar éa német nyelvet besaéló 

FÉRFI HÖLGYFODRÁSZT 
saeraődtetnem Bukarestből, aki folyó  év február 
hó 20-tol a nagyérdemű köiönség rendelkesósére áll. 

Örökkullám (Dauerwelle) 
Vas- és vizondolál&s 

n a p p a l i és e s t é l y i 
H A J V I S E L E T E K , 

s a legújabb divat szerint eaaköaöltetnek. 
Hajfestés  minden színben, a legtartósabb kivitelben. 

Saivea pártfogást  kér 

„C0RS0* női éa férfl-fodráazat 
1—3 Tulajdonos: Bartha Oéaa, K.-Oino. 
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.önerejük tudatára kell ébresatenl 
a ránk bisottakat"... 

A tanteatületeknek válaszolva, a kövelkeaóket 
mondta Erdély püspöke: 

— Hm  tudnátok,  mit akarok  munkátokra épí-
teni.' Esett  népünk felemelésit,  bitünknek  a sodrá-
toa történelmi időkben  való megkötését  a népnek 
reménnyel éa bizalommal  való eltöltését, önerejük-
nek tudatára  kell  ébreszteni azokat,  akiket  rám 
bíztak. 

As egyháamegyel tanácsot blstoaltotla arról, bogy 
a négy hagyományoktól  származó intézményt  to-
vábbra is a hagyományos ufón  veteti. Mtjá vála-
saolt Betegh Miklós dr-nak, a Kathollkns Népssövet-
ség nevében elmondott üdvfzletére  s asntén asüló-
falujának  kUldöttségéhea czélott: 

.Népem aoriáhon hüaégea leások'... 
— A ssDlófalum.  Nagyon tele van a sslvem. Nem 

es a biz volt, amelyben születtem. öregebb, rossant 
pitvarral és régi tűseiével. Eat. amelynek mását el-
hoztátok nekem, kicsi koromban építette as édesapám. 
Mint gyerek még lipinkástam as épttlö hás gerecd»ján. 
Da Itt kezdatt kinyílni aa értelmem, Itt hallottam, hogy 
vannak emberek, akiknek fáj  as élet s bogy aa embe-
rek köst van Irten, aki törvényeket adott, hogy eaeke' 
a törvényeket be kell tartanunk. Hiaa vlssnek moat 
ta emlékesés asárnyal. Ha aa Bgyeskiröl lenéaek 
Brasaó vagy Udvarhely felé,  ugyanazokat aa embere-
kat látom, mint otthon, a nehéz muika fölé  hajolva. 
DJ van valami B'lvÓBság as arcokon, az a vonás, amit 
lehetetlen életkörülmények acéloztak meg. E 'etemnek 
ezen a legnagyobb napján fogadalmat  teBark: ebhez 
a sorshoz hűséges  maradok,  fajtám  élniakarásá-
nak, makacs kiállásának  egy réaze akarok  lenni 
s kötelességemnek  tartom,  hogy életemet  is rá-
tegyem  a rámbizott  feladatok  megoldáséra.  Népe-
mért fogok  dolgozni. 

E salvbemartoló szavak a tettek erejével hatnak, 
mert az, all ezeket mondotta ntmcaak eredeti, aa idők 
sugallta, messseviláglti gondolatok, hanem elaőaorban 
a léiflta  elezántBág, a vonzó, világító tettek embere, 
fi  gondolatokban életprogram van, távlatokba nétó 
iránymutatás. Hi megérjük rzi — akkor követni fog-
juk, m rt követnünk kell. E követéB nem mái, mint 
BB óal hitnek, a hit eBzményelnek — mint kiapadha-
tatlan erőforrásnak  — s népBnk erkölcsi éB anyagi 
fellendülésének  teljes erőnkből való, öczet'en saolgá-
lala. E ssolgálat nyomán uj tavasz fog  felasendülnl  a 
bércek éa völgyek kemény arcélű, tz életharcban brosazt 
edzett, essttaégében Is saífltkat  tibocaátó népének 
életében. (—1 —s) 

Krisztus panasza. I. 
Kedves Testvéreim I Tt engem Jóságosnak hívtok 

és nem utánostok engem. 
1. Jisust aa egvlk tökéletesedés után sóvárgó lfju 

jónak nevezte: Jó Mester, mit cselekedjek, hogy az 
örökéletet elnyerjem. Pilátui Is jónak minősítette 
Jjzuat, amikor megmosta kezelt s kijelentette, hogy 
Bsmml vétséget nsm talált benne B ártatlan ea Igaznak 
vérétől. Már pedig a római helytartó nem volt elfogult 
ember, alapoaan utána néaett a dolgoknak, tünetesen 
megvizsgálta aa ügyet, blsa pozíciója s a c^ásaár éa 
nép előtti tekintélye függött  et ő'. Nam befolyásolhatta 
őt senki, mert semmiféle  érdek nem veaethette, ngyan 
bizony miféle  megvesztegetíat várhatott az Ember fittől, 
mikor Ő ls szegény éB Ínséges volt. J ;zua a tökéleteB 
jó, mert benne nincs hiány, ő jobb nem lehet. Nála a 
jóaág nem vélozhatlk, azért örök jó B meg nem aaQn 
hetik soha, mert végtelen jó. 

A végtelen jónak csak egy Baenvedélye lehet: 
másokhoz jónak lenni, jóságot gyakorolni másokkal. 
O folyton  adhat anélkül, bogy kifogyna.  K'lsztus egész 
élete a jóság gyakorlása. A betegeket meggyógyította: 
a vak lát, a Büket hall, a néma bessél, a sánta jár, 
a béna dolgoaik, a poklos tiastn', BB inasaakadt felkel, 
a halott feltámad,  mind Jéans jóságát élvezi. A sze-
gényeket a pu'z ában jól tartja, a kánai menayegaőn 
a bajba ju'ottak kínos helyzitén első csodájával aeglt, 
ezek ia érazlk J<zui szive jóságának kiáramlását. Jt-
kób kutj4nál a bűnös a>Bsonyt megtéríti. Magdolnának 
megbocáíj', a házaipágtöró nőt védelmébe veszi, a 
megtért latornak paradicsomot Ígér. Ziccheuat leszó-
lítja a vfed  fügefáról,  Nikcdtaust éjjel tanltja, Simon 
farlseus  házába batér, Lizár jóbarátjánál megpihen 
Emmaussban Kleofáséknak  meghívását elfogadja.  Nincs 
a testi-lelki életben oly hlánv. szükség, melyet nem 
enyhített, segített volna. M ndent é sare vas r, érzé-
ketlen nem tud elhaladni a tövisek köaé akadt bárányka 
mMlett, lehajol hozzá, kisaabadltja B vállára vessl. 
Eaeket csak aaért tehette, mert végtelen, örök JJ 
Krlsa ui. AB irt foglalta  össze harminchárom éves életét 
az Apostol e r'Jvld, de sokatmondó szavakba: .Körül-
járván, mindenütt jót tett". 

2. A jóságnak vonzó ereje van, azért mondja a 
Szentírás jók között jó lessel, elvetemülttel elvetemült 
lessel. Ht beismerjük, hogy Jizns a végtelen Jóság 
akkor miért nem látszik rajtunk is a jóság némi Ismer-
tető jale? Pedig mindig köroyezatében vagyunk aa ő 
légkörét élvezzük a mégis inkább a rosssra vagvuuk 
hajlamosak. A jóaágntk átalakító energiája van. HBB, 
akik Jéiui közelébe jutottak, azok csodásan megvál-
toztak. AB apoatolok eladják mindenüket, a Baegények 
köaött SBétosstják vagyonuk árát, Z ccheua, kéaa csa-
lásaiért négy annyit vlsaaaadnl. Jiaut nyomában meg-
váltoaott a világ, a rut önzéat a aaeretetreméltó önaet-
lenaég váltotta fel.  A táraadalom képe máa aalnt öltött 
a válassfalak  lehullottak, testvériség és sseretet lépett 
a gyűlölt osslá ygőg bolyéba. A beteget ápolni kösd-

ték, a Bsegényt felkarolták,  a bünöat megjavították. 
Mert iz örök JJ aat mondotta: Arról Ismernek meg, 
hogy enyélmek vagytok, ha haaonlóképpen cselekesz-
tek mint én, mert példát adtam nektek. Aaért a ke-
reaaténynek asent köteleaaége: Jónak lenni s Jóságot 
gyakorolni. 

Hogyan lehetaégea aa méglB, hogy környeaetünk-
ben as emberek nem Javulnak, hanem romlanak? 
Miként érthető meg, hogy oly örömeBt fogadok  el 
máitól bármit B vlaaont oly nem sslveaen adok fele-
barátomnak még akkor aem, ba kér? Ne IB besaéljünk 
arról, hogy ellesnem gondolatát. Hogyan egy estethetem 
öasae Jóra tör akt ő lelkületemmel aat a aaomorn tényt, 
hogy emberek köaött forgolódva,  nem jót caeleksaem, 
hasam mindig lelkem kárával térék vlssaa? Kisebb 
ember lettem, mielőtt elmentem. Aa aa oka, hogy In-
kább engedem lelkemen átazüremlenl aa élet tavának 
álló, poshadt viselt, mint aa Elet éltető tlaata vizét. 
Pedig aa Isteni Mesterem megmondotta, hogy 0 aa 
E et a aki ebből lesik, melyet ó ad, aoha többé nem 
aaomjnhoaik mindörökké. Ne felejtsük  el az isteni 
Jóság szavait: Amit tkartok, hogy cseledjenek az em-
berek, rzt tl Íz cselekedjétek velők. Már ped g ml 
mindig azt Baeretnők, ha jók lennének hozzánk az 
emberek, aaért előbb ml kell, hogy Jók legyünk I 

P. Réthy Apollinárisz. 

- A D. é. hölgyközönség tudomására 
hozom, hogy a .Corso" fodrászatból, 
ahol 8 éven át mint Ü z l e t v e z e t ő 
miködtsm — k i l é p t e m ia 1 h e t i 
b u k a r e s t i p r a k t i z á l á s u t á n 
özv. Karda Gyuláné füszerűzletével 
szemben levO sarkon folyó  hó 25-én 

• C egy modarnűl berendezett specialia *9I 

Hölgyfodrászatot 
nyitok, ahol vas, viz ondoláláat, 
manlcuer éa hajfeatéat  pontosan 
és azakszerüen elkészítek. 

ÖRÖKHULLÁM (Dauerwelle)M 
100*/, oa siker. 

Nagy anyagi áldozattal sikerült a hires német 
WELLA örökballámositó gépgyártól egy 1939 typusu 
k ü l s ő és b e l s ő l ű t ő t e s t ü , teljesen automatikusan 
működő örökhnllimoaitó Dauerwelle gépet (egyedüli 
példány Romániában) beszereznem, amellyel szakszerűen 
mérsékelt r e k l á m - á r o n , 8 havi garanciával készítek 
örökhullámot (Dauerwelle-t). 

Szíves pirfogisokat  tisztelettel kéri 

1-3 MIGITSCH WALTERNÉ 
(Mimi) 

Pontos kiszolgálás 1 Modern és gyors hajszárítás 1 

Bocskor Domokos, a székely ezermester. 
Csikazentm&rton községben csendesen faricskál  bic». 

kájával Bocskor Domokos nyug. vasúti tisztviselő. Bámu-
latos, milyen nagy zsenialitással kezeli a székely 3 a . 
fBszerszámot:  a bicskát. Iparművészeti tehetségét nem von-
hatja kétségbe az, aki látta Márton Aron püspök ur tölgy, 
fából  kifaragott  kicsinyített szülői házát. Előttünk éli 6 
maga valóságban a boldog gyermekkor éveiről  beszéld 
muskátlis ablaka székelyhiz udvarával, épületeivel, állataivaj 

Bocskor Domokos azért is rendkívüli tehetség, m m 
nem koptatta az ipariskolák küszöbét, nem leaheUe «1 a 
nagy mesterektől az alkotás művészetét, csak kezdett faragni. 

Bodor Péter székely ezermester legendás alakja ele-
venedik meg benne. Ez a nagy zseni készítette Marosvásár-
hely piacterén azt a oeodilatos zenélő kutat, amely minden 
vizhnzisra más és mis, szebbnél-szebb nótit muzsikált. Még 
világhírű építészek is megbámulták. 

Ez az alkotási készség és művészi érzék ma is vjr£g. 
zik népünk értékes Baiban. A szépséges Erdély most is 
termi hegyes-völgyes vidékein ezeket az őatehetségeket. 
Igaz, legtöbbször nem kiabil, hanem szerényen meghuzú.lil, 
mint az ibolya árnyékos erdők tisztásain. Nekünk köteles-
Bégünk e bájos, szerény virigokat fölkutatnunk  ée napléujie 
hoznunk. 

Éppen (csendesen) szerényen taricskált házában U.jr„ 
kor D., mikor megleptem. Iíendkivilli kép volt, az orgoua-
sípok rengetegei, taragott muzsikái, alakjai, különbőz.; tár-
gyei között. Bámulattal tanulmányoztam házi orgonáját. 
Tökéletes csuszka reodaz-rü templomi orgona. 2 évig ií0]. 
gozott rajta. 352 drb. öt soros sipcsoport, öt változatul 
(burdon, principal, ocarina, csöves fuvola  és ecbo.; Síp alakjai 
födött,  kup és töltsér formájúak.  Szabályos pedálsoirtl, 
Rendes láb és ittett fujtató  szerkezettel. Szükség esetín 
egy személy játszhatik és fujtathat.  Hangja tiszta, k-lle-
mes és lágy. 

Értékes munkája a két más és mas tipusu Silophon 
facimbalom  6 oktávos billentyű rendszerű játszóasztalUl. 

Saját találmánya a vaslemezes Tremophou. A ulon 
felakasztva  sorakoznak saját készitméuyü tamburák prim. 
alt, contra, basszus), a legtökéletesebb kivitelben. 

Rendkívüli érdekesség az angol tipusu 45 tokos el haj. 
lásu, hajtórudakkal felszerelt  stabil fa-gözgép.  Egy gomb-
nyomásra működésbe jön. 

Készített miniatűr oltárokat, karácsonyi betlehemet, 
székely kapukat, emberalakokat, állatkákat és sok-sok gyer-
mekjátékot. Mint naturalista zenész több hangszeren játszik. 

Ne hagyjuk figyelmen  kívül ezt sz igazi székely ipar-
művészt, ki isteni adottságánál fogva  alkotni tud és al-
kotni akar. 

Ne csak küllőidet lepje meg egy-egy  fölfedezett  Bzé-
kely zseni, hanem azon legyünk, hogy fajunk  tehetsegei 
kapjanak elismerést, pártfogást  és munkateret 

P. L u k á c s Teo t i l . 

Márton Áron püspök első körlevele. 
Most került a hívók köztudomására BZ a körlevél, 

melyet február  3-iki kelettel adott ki Márton Aron apostoli 
korminyzó, ki ezúttal elflször  használta aláírásiban az 
„episcopus electus" (választott püspök) elnevezést. A körle-
vél kiemelkedS jelentOségü részlete az, melyben a püspök 
arról intézkedik, vájjon az egyhizközségek milyen gyakor-
lati eljirist kövessenek, hogy a polgári községek költség-
vetésében rendszeresített 14 százalékos iskolai segélyből a 
hitvallásos iskolák is részesedjenek. 

Eszerint az iskolik vezetői minél előbb jelentsék be 
a polgári községek előljirósigaihoz, hogy az iskolával járó 
dologi kiadósok (épület karbantartáaa, tisztogatása, fűtése, 
meszeltetése stb. költségei) ösazege mennyi. Egyattal kérjék 
e kiadásoknak a polgári községek költaégvetésébe való elő-
irányzisit a 14 százalékos iskolai asgély keretei között. & 
helyi állami iskolaszék elnökéhez ia hasonló tartalmú meg-
keresés intézendő. 

Amennyiben a polgári közaégi elöljáróság, vagy az 
állami iskolaszéki elnök elutasító határozatot hozna, az uj 
közigazgatási törvény 159., illetve 160. szakasza szerint 
jogorvoslati eljárásnak van helye. A 159. szakasz szerint a 
költségvetési terv ellen a 1(10. szakasz szerint a kész költ-
ségvetés ellen lehet telszólalissal élni. 

Ugy a aegélyigénylő kérésre, mint a felszólalisokra 
mintit is közöl a pásztorlevél. Egyúttal arról is intézkedik, 
hogy a polgári község iskolaszékekbe az egyházközség kép-
viselőjének hogyan biztosítsanak helyet. Ez azért fontos, 
mert a 14 százalékos iskolai segély ténylegea szétosztását 
ez az iskolaszék végzi. 

A püspöki körlevél másik kiemelkedő részlete az, mely 
a zaidók megkeresztel kedésére irányuló tömeges mozgalom-
mal toglalkozik. A püspök szükségesnek látja, hogy birmely 
irányú káros tulzis elkerűltesaék e mozgalommal szemben. 
„Szabályai tartandó, — írja a körlevél, hogy a megtérői 
kívánókat kivétel nélkül szeretettel fogadjuk,  de a kereszt-
ség szentségét csak akkor szolgáltassak ki. ha a jelentke-
zők szándéka tisztasigáról pozitív meggyőződést szereztünk. 
Nem fogadhatják  el azt az elvet, hogy majd az unokák igazi 
keresztények lesznek." 

Ennélfogva  előzetesen alapoa kioktatásban kell a jelent-
kezőt részesíteni. Nem elég egy néhány ima tudiaa, hanem 
a megtérni akaró egész szellemének átalakítása azükaégea, 
a keresztény hitéletben való tényleges részvételt ia lelki 
sajátságává kell tennie. Az ilyen értelmű komoly és gyakor-
lati előkészítéshez egy év szükséges, ennek fele  tanításra, 
másik fele  gyakorlati nevelésre fordítandó.  A megkereazte-
léahez még külön egyházmegyei hatósági előzetes engedély 
ia kell a a lelkésznek a megkeresztelés után ia külön mód-
dal kall őrködnie u j Mvoi Matt 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet által, Kolozsvárt 1939 évi 

február  23—27 napjain rendezendő vetőmagkiállitáa és vásár 
napirendje. 

1939 febiaár  hó 23-án, ostltörtökön: reggel 8 órakor • 
bírálóbizottság munkáját megkezdi, d. e. 10 órakor, a bírálat 
eredményének kifüggesztése  d. e. II órakor, a kiállítás Doné-
pélyes mrgoyttása Déli 1 órakor, kflzebéd  aa „ 4merik«" éte-
remben, Unit 11 (volt Uátyás klrily)-tér 23 sa. alatt. Délután 
3 órakor, gazdaközi ér'ekezlet a kiállítást előadóteremben. — 
Kogllntoeann (?olt Farkas)-aoea 7 sz. alatt, az L emeleten. 
Tárgysorozat: 1. EluOkl megnyitó, tart ja: dr. 8zá» Pál, az 
EOK elnSke. 2. A növénytermesztés eredményeitek fokozás» 
érdekében Indított EGE akolók Ismertetése ElAadó: Tetegdy 
László, az EOE kOzpontl gazdasági felOgyelAje.  3. A népies 
állattenyésztés színvonalának emelése érdekében Indított EGK 
akolók Isméitetése Elé.dó: Sz'ghA Dénea, az EGE állattenyész. 
téal felügyelije.  4 A falust  gazdakSrt élet fejteaztéséról  és a 
fala  gazdatársadalmánik Ideális megszervezéséről elóadápt tart 
Blkfalvy  Fereno, az EGE keraletl ?*IQgye!<je. Este fél  9 óra-
kor: D sxelöadás a Magyar Színházban. 

1939 febrnár  74-én, pénteken: d, e. 9 órakor, felügyelői 
értekezlet az EGE Hegalá (volt Ma|álts)-aooa 16 ezáui alatti 
székházban. D. a 4 órakor: Az EGE Állattenyésztési, valamint 
Növénytermesztést Szakosztályának alaknld közgyil'éso, a ki-
állítási eló idóte-embeD, Kogftintoeana  (volt Farkas) acoa7 I 
emelet. Tárgysorozat: 1 A szakosztályok megalakulás*.. 2 A 
tulajdonságok átörBkléaé-ól elAadást la: t : Szeghi Dénes, az 
EGE állattenyésztést felügyelője  3 A nOvénynemesltó gazda-
ságok és a nemesített vetőmagvak elismertetésére vooittozó 
törvényes Intézkedésekről előadást ta r t : Telegdy Láaz A az 
EGE kO ponti gazdasági felügyelője. 

1930 február  25-én. szombaton: d e fél  10 órakor Az 
EOE Igazga ó-válasz mányának Ülése a klál ltám előadóterem-
ben, Kog&lnlc >ann (volt Farkas)-uooa 7 szám 1. emelet. D u. 
4 órakor, az EGE Számtartásl, v lamint GyógyoOvénytermelé-o 
Szakosztályának alakuló közgyűlési és GyOmO!osészetl Szak-
osztályának előadó gyűlése a kiállítási előadóteremben, Kogál-
niceana (volt Farkas)-aooa 7. szám, 1. emelet. Tárgyso uzat. 
1 A szakosztályok megalakalá«a. 2 A gyógynövény-gyüjtes 
Jelentőségéről előadást tar t : Bodor Kálmán oki. gazda. 3 A 
téli gyQmOlcsfavédelemról  előadást tart, Korponay Kornél, iz 
EGE GyBmOlcsészetl Szakosztályának elnOke. 4 A kisgazdák 
szám vitelének ellenónéséről előadáit tart : Seyfrled  Fereno, 
EGE segédtltká-. 

1939 febrnár  26-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor: a Ko-
lova vári G>zdaságl EgyesOlet Igazgató-választmányának gyű-
lése, Kogainloeanu (volt Farkaa)-aoca 7. szám alatt, az I. emţ 
leten, a kiállítási előadóteremben. Dé után 4 órakor, az 
Háziipari Szakosztályának alakuló közgyűlése a kiállítási elő-
adóteremben, Kog&lnloeanu (volt Farkas)-uooa 7. szám, >z 
emeletrn. Tárgysorozat: 1. A szakosztály megalakulása. Az 
erdé'yl magyar háziipar ldőszerQ kérdéseiről előadási t»rt, 
Folyovtta Endre lpirmQvész. 3 Esetleges Indítványok. 

1939 febrnár  27-én, hétlőn, délelőtt 11 órakor: Az R<E 
Irodalmi éa Könyvkladó-vál'alaU Szakosztályának alakuló koz-
eyIllése a kiállítást előadóteremben. Délután 6 órakor, * 
aÜltáa bezárása. 

• • 
A kiállítás tartama alatt az EGE gazdaköri fiókjai  által 

rendezett csoportos kirándulások kisgazda résztvevői, valamint 
a helyi Iskolák tanulót osztályonként, tanáraik vezetésével f 
.1 BUE képviselőjének kalauzoláaa meUett látogatják • 
kiállítást. 

• » 
A február  23-án tartandó kOzebéden résztvennl szándé-

kozó T. Gaidatáraakai felkérjük,  hogy résstvétell s z á n d é k o k a t 

legkésőbb február  hó 22-én estig aa EGE nél bejelenten u'-
veskedjenek. 



C S I K I L A P O K 8-lk oliaL 

A Budapesti Nemzetközi Vásár hírei. 
1988 április hó 36-án nyílik meg 
• B a l i p w t l NemzeikSst V i i i r 

. Badspeitl Kereskedelmi ée Iparkam-ra «e a Ma-
® f.joarosok  Oraaágoa SaSveteege ea ó-ben aprilie 

íT" " - i i u , s lg rended • Budapesti Nemsetköal Vásárt, 
je-tol ® * J

S g 4 k e , f ö » a ' o a  kísremflködesófei  ée aa ősaaee 
®*,JJe, hatóságok valamint érdekképviseletek támoga-
ti»»'»1, Tömeges Jelentkezések 

a Budapesti NemsetköM Vásárra 
Eddig már kfia*l  100 klá lltó Je-

lentkeaett . 
Jeientkeaéei határidő 1989 február  15. 

jlagyarorsíág területi gyarapodása és a kormány be-
hiiini programmja folytán  a magyar gazdaeági élet egyes 

m iban tokozott mnoka indnlt meg. Ennek tulajdonithaté, 
hg!'v s budapesti nemzetközi vásár irodájába már moat 
-fiival  érkeznek be a magvar gyáripar és kézműves ipar 
jelentkezései- Az eddig jelentkezett kiállítók száma közel 
1,lU°" 14 nyelven 8 millió példányban 

jelentek meg a Budapesti Ntm-
setköai Vaear plakatjal «a egyéb 
nyomtatványai. 

hVbruár elején megjelentek a Bndapeati Nemzetközi 
V»»»r roiiv^szi kivitelű plakátjai és egyéb nyomtatványai 
4 14 nyelven közel H millió példányban megjelent nyom-
iatványok már a világ minden részébe megkUldettek a vásár 
l(ípvisclőin<*lf,  valamint BZ ntazási irodáknak, amelyek a 
torábbi szétosztást végzik. 

A külföld  Is élénk érdeklődést tanúsít 
a Budape'tl Nemz tközi Vásár iránt, 

A Builspe.'ti Nemzetközi Vásár nemzetközi jellegét 
„xJen évben az egyes szakmákba beosztott külföldi  cége-
in kivül a hivatalos külföldi  csoportok domborítják ki. 
Kbbeo az évben előreláthatólag ismét a külföldi  államok 
flhz  sora í>g résztvenni a Budapesti Nemzetközi Vásáron. 
tJili* már bejelentette részvételét Japán, Brazilia, Svájc, a 
írincia vasutak, tárgyalások folynak  Olaszország, Jugoszlávia, 
1,'Dfjelorazág,  Bécs városa, a Hanza-kikötök, atb. részvétele 
wíjábao. 

âyţrgyoi ţlţt 
munkaadójával nemben pauaa;i van, aa: nem 9C9llőa-
tetl mindenfelé,  hanem a ea v.mibell c^hmest^r elé 
viszi éa annak Ítéletében ntígoj u^saik. Ugyané nk e 
rendelkezések elólrták, hogv s.'g*d)knek amesviVe» 
becsmérelni nem eztbad. A a ^ d i k kést nem "io.-d 
hatlak magukkal a város területén a tél*o. esti 9 oyá 

Apróságok. 
At ótestamentum megemlékeslk a bóbeli nyelv-

űmről, ameljlyel az Ur adén az égig érö torony be-
lejeiéüét megakadályozta. OjBiebolondultak ss épH-
kezó nípak s egymás nyelvet nem értvén, mérgükben 
lerombolták as egeez építményt. Ezt a történetet jut-
tatja esilinkbe a mai kuitura felborulással  fenyegető 
építménye is. Mintha ezredévenként lsmét'fldie  Bábel. 
Di ml mán a nyelvek zűrzavara tökéletes, most az 
etitnéken a Por. Ugy zudul ránk minden irányból az 
euoeáradr, hogy nem tndnnk eligarodnt benne. Ma er, 
holnap »z ntán kapkodunk a nem tudhatjuk, melyik 
bona bo'nnpután a klábránduást. Kapkodó tekintette) 
éljük be magunkat a gyorsan pergó életflmbe  a hely-
maliink, Isikl beállítottságunk, gondolatvilágunk ssinte 
folytODOB  köiforgalombsn  van. Olyan az rgésv, mint 
ejy vegtelen vándorút, amelynek nlrcs célja s amelyen 
nincs még se pihenés. Pedig de jó la volna m»gpihennl 
egy kicsit 1 Da sajnos, a lélek e földi  vándo'lásának 
útjába nem esik oázis. 

• • 
* 

Már Bzóllunk a mai ember Igénytelenségéről. Azon 
emberiéi, akinek egéss élet célja elvesz a napi meg 
éltetésért folyó  kttsdalemben. As energláktak ea az 
Miit biicbavetése a ma dolgoaójánál már csupán a 
nisdreaspi kecy-r megszerzésére zsugorodott össze. 
Vannak imberek, akik ainak megfigyelésével  foglal-
koznak, bojty a mlsdann pl kenyér megsseraése mennyi 
életenergiát köt le aa egyes országok do'goaóinál. Ba 
a statisztika nem a legblselgőbb adatokat mutatja 
atról a nehinv orsságról, amelyekről aa össaehaaonll-
tás késaUlt. Egy amerikai újságíró véj>z -tt legutóbb 
Ilyen öiBaehBBonlltó ssámitáBt, egy kosár élelmi-z*rt 
véve alapul a legszükségesebb n<>pl fogyasatáal  cikkek-
ből. Ugyanasoa kőtár élelmi mórért Amerikában egy 
nmokánosk két órát kel do'gosnla. F nnorozágban nyolc 
árát, Lengyelországban tlaenegy órát, Oroszországban 
llaenhat órát és Romániában hnBs órát. Az újságíró-
nak nem volt alkalma máa orsaágokkal is összehason-
lítást tenni, de feltételassük.  hogyha tessem föl  Klná-
vai Is öaszehaBonlitotta volna, akkor ott utyanaaon 
•®Bár éle'mlaserért legalább egy hetet kellene do'gosnla 
a munkásnak. Da ne menjünk ml olyan meBBsIre. Ma-
radjunk csak a magnak portáján, amelyik elég elké-
pesztő eredményt mutat. Mert a huss órás teljosltmény 
• k'B r̂ élelmlsserért nemcsak aa elpeztrolt mucka-
*ncr»lát jelenti, hanem aat a bizonytalanságot la, ami 
a teljesítmény ntán aa elaggott, agyondolgoaott mun-
káara vár. 8 tjnos, es aggkori biatoaltáaa a munkásnak 
1 femi  állsmokban ép olyan arányban csök«en, mint 
smllypn arányban növokszlk a kosár élelmlsserért dol-
gozandó órák ssáms. B ea aa oka aa Igénytelenedés-

» • 
* 

A azakmal saervezkedésról Bsóló törvény céhekbe 
Jémoriti újra as orsság Iparoi társadalmát Es alka-
lomból u m árt felemlíteni,  hogy a céhek régi törté-
nateben néhány nagyon megszívlelendő rend'lkeséat 
•ivaahatuak. Igy például Btrassburg vároai 1465 ben 
» céhbell segédek erkölcseire olyan aalgornan ügyelt, 

rendeletet adott kl, mlsaerlnt aegédnek a segéd 
»nát leréaaegl tente nem volt asabad. Felasebadulás-
w • legéd a cihmsiler sióit esküt lett, hogy ha 

roa 10 ór i után nem kódorghattak ai 
vendéglőikben, mert a vendéglőst la megbüntették, ha 
as előirt időa tnl Italt adott nekik. Ugyanakkor pedig 
1 aegéd k számára kötnlesővé tették a vallásos egye-
•vj j-i í lá ogttását. — Rígl rendelkeaések, amelyiknek 
n^melflke  bizony ma ls nagvon Idősserü lenne. 
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Hit iell tDdni Cryiltostón az orszáflr  nntorcsoljázóinal? 
A korcsolyázó szövetség t»n£cs4nak Kolozsvárt 

tartott Ülésén jóváhogyták a Gyllkoetón reedesendó 
uagysaabásn országos mttkdrc;o yásó verseny részletes 
kii rá1 át. 

A február  26 és 27-lkl versenyen a „dr, Hirsch 
Elemér-knpa" egyrsUletl pontvrr-enyért a következő 
ssámokat repdesik meg sz alábbi feltételekkel: 

1 O'sségos férfi  pzenibr mUkorcaolyázó verseny. 
Előirt gyakorlatok: 22 ab., 25 ab, 29 »b, 35 ab., 89 ab. 
E őlrt gyakorlatoknál elérhető pontszám 204 szabadon 
választó t gyakorlatoknál 186, összesen elerh»tő pent-
"aám 840 Szabidon választott gyakorlatok Időtartama 
6 perc, Bokasorosó ssám 11.3. 

2. Oraaágoa hölgv szenior m'ikorciolvásó verseny. 
E őlrt gyakorlatok: 22 Ab, 24 ab, 80 »b, 32 ab, 84 ab. 
Előirt gyakorlatoknál elérhető pmtaaám 156, esabsdon 
választott gvakorlatoknál 104.' őBSz'esen eleihatő pont-
szám 260. Sz tbsdon válasstot gyakorlatok Időtartama: 
4 p re, BokBBorozó szám: 8 7. 

8. Országos szenior páros műkorcsolyázó verseny. 
Elérhető pontasém 12 Idő:artema 5 p?rc. 

4. O;sségos jurlír fmfl  mlllorcso'yázó verseny. 
Elő rt gyakor'.atok: 6 ab, 8 ab, 18 b̂, 22 ab, 24 ab 
E őlrt gyakorlatoknál elérhető pontezám: 144 azabadoi 
válaístottnál 96, ösra^sen elérhető pontszám: 240 Sza-
badon vá'tsnott Időtartam: 4 perc, sokssorrz) ES. 8 

6 0 sságos junior hölgy mlíkcrüsolvázó verseny. 
E ő'rt gyakorlatok: 2, 4, 5 ab. 9 ab, 13 ab, 24 ab. 
Eőlrt gyakorlatok pontsaim*: 78, Brabsdon vá aaztot-
také 52, öseseB<>n elérhalő 130 pont. Sa^badon válaas 
tott Időtartama 3 p^rc, Bsorsóasám 4.3 

(A szereplő előirt gyakorlatok magyarázata: két 
nyolcas előre befelé,  négy nyolcas hátra befelé,  5 ab 
kígyóvoual előra, 6 ab kigyóvonal hátra 8 ab hármaB 
kifelé,  9 ab hármas befelé.  13 ab hátra befelé,  dup'a 
hármas. 18 ab ellenhármas kifelé,  22 ab baEon'lü ellen-
fordulás  (G igetw ni») 24 ab nyo csa 1 lábon előra, 
25 ab nyolcaa egy lábon hátra, 30 »b klgyóvon»la« 
hurok előre, 82 ab kigyóvonalas ellunhá'maa előre, 34 
ab hármas paragraful  e őre. 35 ab hármas paragrafus 
hátra, 39 ab burok ptragrafi»  hátra.) 

Mint már köaölitik, as egyesületek aa egyes szá-
mokban elért első négy helyezésre 5. 3 2 1. pontot 
kapnak. A legtöbb pontot ez<rzett egyesület gjői. — 
Amennyiben pontegyenlőség állana e'ő, aa aa egyesü-
let kapja a vándordíjat, amely több versenyzőt Indított, 
vagy ha Igy Is egyenlőség l'-nne, akkor as győz, amely 
több számban ér* el jobb halyezéBt. 

Igen fontos,  hogy a nevezések alkalmával jelezni 
kell as érkezés pontos id>jét ÓB hány napig kíván a 
Oylikostónál t«r>óakodol. Banevesések dr. Cilky J mos-
nál folyó  hó 20 lg, 

Kösgy&lést tartott a 
gyergyószentmiklósi Kereskedői Kör. 

A gyergyóes«Dtm'klóét Kereskedél KBr folyó  évi febrnár 
12-én tartotta meg évi rendea kOzgyflléeét  s Kör helyistgében. 

A gvOléet F«renc«y Árpád olnOk ny'totta meg éa jelen-
tette kl hatirozatképeaségét. tekintet nélkül a megirlent tagok 
számára. Azatin vázolt* sat a kOrttlményt, ami mlstt a mnlt 
évi kSzgyflléa*  nem tniták megtartsnt éa kérte a kSigyfllés 
Ilyen Iránya hoizájárnlását, amit egyhangúiig el la log-dtak 

Továbbá Blénessy Alajos titkár tette meg Jelentését, 
beszámolván a mnlt évi munkájáról, amely szerint 1938 év 
folyamán  mintegy 60 Qgydarabot Iktatott be a KOr éa aminek 
fele  majdnem a marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamai á-
tói â'kezett be. Ezeknek túlnyomó rászát, — főleg  a kiskeres-
kedőket érintő rendeletet — a kereskedő tagokkal eeetről-
egstre kOxOlték A KOr réacéről klboeaátott megkereaéeek éa 
kSrOzvénvek axám 42 Ogydarab volt. TSbb megkereaée érkesett 
még aa Erdélyi éa Bánáti Kereskedők EgyeaOletétSl. melynek 
a KBr egyébként tagegyesalete További a kelyi rendőrségtől 
és városi hivataltól, melyeket mindenegyes eaetben aaétkOrOato 
a KOr lájékoitatáz végatt a kereskedőknak. 

Továbblak során f  zlfira  Fereno pénztáros Ismertette aa 
anyagi helyzetet, bemutatván a KBr mult évi mérlegét éa as 
1939 évi kfiltségvetést,  ame'yet a gyűlés 46000 lel Összegben 
el ls fogadott. 

A felügyelő-bizottság  jelentése során Páll Venoel L b. 
tag olvasta fel  a folyó  év február  10-én megtartott f.  b. gyű-
lés jegyzőkönyvét, melyből kltOntk, hogy az 1938 éviől mintegy 
8100 le) tagságl-dl) hátralék van, eltekintve a megelőző évek-
ről származó 5100 lejt kitevő hátralikos tagdíjakat. Mlnason-
által tapasztalja, hogy dacára a rossz anyagi vlazonyoknak 
az eddigi kimutatások szerint látható, hogy a kBrl tagságl-dl) 
hátralék nem nőtt, hanem egyre ősökként. Végre két megüre-
sedett felügyelő-bizottsági  tisztséget töltöttek be Ambrus Ger-
gely éa Szász István arakkal. 

Mivel indítványok nem érkeztek be, a tárgysorozat utnlsó 
pontjaként a titkár megválasztásának mogeróaltését fogadta 
egyhangúlag a gyOléa. (b. a.) 

H Í R E K . 
— Betörés Utóbbi Időben lábrakapott betöréeee-lopáeok 

egyik legvakmerőbb ktaér<ete volt, amit 14-én éjjel követtek 
el a postán vakmerő betSrők. Azonban nem volt szerencséjük. 
Az egyik f-lfeszltett  asztalfiókban  talált 600 lej zsákmánnyal 
kellett meneküljenek, mert megzavarták őket. A poéta réezteől 
a vizsgálatot bevezették, mlg a rendőrség erélyes nyomoaáaa 
ma-holnap eredményre fog  vezetni. 

— Sainéeaeink éa műkedvelőink Srőme laaa Emil dr. 
sz'nészetl felügyelő,  egy évi betegszabadságra távozott. Ezt a 
hírt bizonyára örömmel veszik tudomásai a műkedvelők éa 
magyar szln'gazgatók, akiknek egy-egy darab előadásának en-
gedélyezése aorán valóságos kálváriát kellett elszenvednIOk. 
A azlnészetl felfigyelő  órák hosszáig megváratta őket a jéghi-
deg folyosót  v gy kapuköabeu, cigarettáért küldte őket a 
végdl dolga végezetlen hagyták ott a felügyelői  lakás kapokö-
zét, vagy folyosóját  Sok panasz fn'ost  be emiatt a tartományi 
kormányzósághoz, amely néha-néha önmaga adta kl aa előadási 
engedélyt, osakhogy véget vessen már az áldatlan helyzetnek. 
Amíg Istc Emi' dr. szabadságon tart. Illetve amíg ügyében 
végérvényes döntés történik, a magyar színdarabok előadása 
tekintetében a királyi helytartóság dönt. 

— Be kell adni aa adóvallomásokat. A január 31-lkl 
adóvallomáal határidőt a minisztérium február  28-ára tolta kl. 
E hó végéig áronban okvetlenül be kell adni az adóvallomá-
sokat, mert akik ezt elmulasztanák, azoknak hivatalból álla-
pítják meg az adóját. Mindenestre a tavalyi öaazegnél maga* 
sabban, sót büntetéspénz hozzáadásával ia. Már pedtg eat aa-
hogyoem Indokolja a mai helyzet, amely a polgárra nézve a 
kereseti viszonyok kedvezőtlen eltolódását jelenti. 

— As EGE felhi"áaa  aa eladó vetőmag felett  ren-
delkező gazdákhoz. Az EQE felhívja  eznton la as eladó vető-
magkészletek felett  rendelkező gazdakösönaéget, hogy aa EOE 
1939 évi febraár  hó 23—27. napjain Kolozavárt rendezendő 
veiómagklállttás éa vásárjára mintákat küldjenek be. amely 
a'kalommal a készletek a legelőnyösebb áron ée feltételek  mel-
lett lesznek értékesíthetők, amennyiben a vetőmag Iránt érdek-
lődő gazdák szükségleteit az egyesület össielratta a gazda-
körök n'ján. 

— A látványos elöadáaok Jegyeit a pénrtsylgmafató-
eághos 6 nappal aa előadás előtt kell bemutatni. Felhívjak 
látvány a, a|>ort vagy Bzórakoztató^előadások rendeséit, hogy a 
fennálló  törvények értelmében a pénzOgyigazgatóság által e 
célra kiadott, papíron kinyomatott jegyeket az előadáa előtt 
legalább 5 nappal be kell mulatni. Jegyeket oaak a pénsOgy-
lgazgatóeág által adott papírra lehat nyomtatni. Kedvezményes 
vagy t'szteletbell jegyeket sem lehet más papíron nyomni. — 
Azokat a rendezőségeket, akik ezt a szabályt nem tartják be, 
szigorú bflntetéaben  részesítik. 

Szerkesztői üzenetek. 
A básasság 6 paranoia olmü vexérolkket nem közöl-

hetjük, mintán az lapunk ezévl fl-lk  és 4-lk számában 
jelet t. Ké )0k, figyelje  jobban lapunk tartalmát. 

„ C S I K I LAPOK" 
Politikai, kösgesdaaági éa sséplrodalml lap 

Előfizetési  á r : 
Példányonkénti áta 3 Let Megjelenik minden vasárnap 
sgess evie iui i6U.- Félévre . 80 
Negyedévre 40,- Külföldre  egy é v i e . 8 6 4 -

Msgyaioisaágra 12 Pengő. 
Hirdetési dijak a logoloaóbhan amámlttateak. 

Kéziratok nem adatnak vlaaaa. 
Nyílttéri közlemények dija (crenklat Lel 2B.— 

Kiadóhivatali Kerewee-CJlue, «ttodéiO.l 
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András „deák". 
Tanító, kántor, barangoló volt egy aaemélyben. 

Abban a világban, amikor a gyermekeket általános 
tanköteleaettaég híján, a betűvetés és Blllablsáláson 
kívül csak „saokotáláa" ra tanították ai lakol í ban. Blég 
volt ehss egy-két gimnázlális o z áiy la, nem kellett 
tanítói oklevél Igás, a fizetés  ls csak olyan volt. Tar 
mény, gabonaféle,  fa  még valahogy, de pénz: gyéren 

A nép csak .deákok'-nak hlvla még sir szélén 
álló korokban Is. Találóan: „örök diákok' — félbe-
maradt emberek. Mindazonáltal magnlhoz való éBízel, 
furfanggal,  aok ravaszsággal, természetes ÓBaael meg-
áldott, nyugodt életű emberek, akikhez nBgy előszere-
tettel fordultak  tanácsért egvaaeiü emberik. Egy kiolt 
p5p, egy kicsit prókátor és ha kellett egy kicsit „fel-
cserek" ia voltak. Majdnem minden köiB'gnek meg 
voit a maga „deák"-ja. A miénk „András deák" volt. 
Vidám, vicces mókáit ma la beaasllk falunkban. 

András „deák" kecskéje. 
Andris „deák* lakása szemben voit néhai jó 

Márton Ferenc járásblró hásával. uraaágut választotta 
el a két szomszédot. Az országút két szálén, a sánc 
két mariján nőtt dns fűbe  csapta ki időnkint, rendesen 
alkonyat táján, András .deák" egyetlen tejelő kecské-
jét. Ejy Ilyen alkalommal történt, hogy a kecske be-
merésakedett a járásblró nyitva felejtett  kapuján az 
udvarba. Gyönyörű virágágyások jelenték a Járásblró 
és családja vlrágsaeretét. A kecske azonbzn nem mél-
tányolta a fáradságot  a naiv pusztítást végzett a dns 
virágzása növényekben. Nosaa, hivatja a járásblró 
aaonnal Andris „deák'-ot. 

— Mégis caak hallatlan, mennyire nem vigyáz-
nak erre BB undok kecskére 1 L4»K milyen kárt csi-
nált nekem fáitett  virágjalakbai ?l Tu'aidonképpan, 
hogy jött be éa mit keresett ná'atn a kecskéje? 

— Aa-e? — tekintetes járásblró nr — as-e? — 
vakarta füle  tövét András „daák" éB kőaben ravaszul 
azon törte fejét,  hogyan üsse el a dolgot valami mó-
kává', tudva, hogy a jérisblró Ib nBgy barátja a hu-
mornak, — bát aa meglnstálom ugy történhetett, bogy 
este fc-jós  köab9n ÖBBZ 'ssólalkoztam a kecskével B 
bizony nem válogattam a jelzőket ve'e sz-smben, Bőt 
egy pofont  Ib lekentem n> kl, moat aatán becsületsér-
tésért panaszra ment ellenem a járásblró úrhoz... — 
mondotta nagy komo'yan, mikrzben a kecike meg-
érezve a sáfránylllatot,  mekegve kirontott aa útra. 

— Ember vagy kecske 1 — bogy elfutottál,  — mor-
mogta kéBŐbb bajusza alatt — ha el nem Baaladsa: 
rád kellett volna csupa becsülettől 1b huanom ezsel a 
husánggal. 

Megregulázza  az aaszorijt. 
.BsztenagyülóbM-b4n volt aa egyik tavasai nap 

András „deák*. Az Ilyen gyűlésben határosaa el a faln 
lakóssága, kinek a földjén,  kaszálóján állítják majd 
fel  a juhok karámját és ae „°BBteuáy-t, vagyis a Baji-
kÓEzitő pásztor kalibáját. M u án ennek a gazdaságnak 
jövedelme la van: a tiszta jöv^dílem egyrésaét óal 
aaokás SBorlnt „áldomás" ra fordi  ják. Nsm Is történ 
hetnék meg ilyen komoly dolog megfelelő  Italosáé 
nélkül. 

András „deák" is blaonytalan léptekkel, kékesre 
szederjesedet! arccal, fejebubjára  c*»pott sapkával 
állított hasa. Csak ugy fújta  aa italt. FeleBÓge Anni-
nén' kezdetben nem akarta baesg'dnl, de a Bzomizé-
doktól saégyelte férje  dörömhöléaét. Az ajtón beiül 
aztán megindult a „kerepaló" — ahogyan András .deák* 
cifrázta  felesége  beaaélőkéjét. 

— Nem azégye li magát, vén ember lótér*, igy 
állítani htzs, mint egy diszaél Nim sül kl a szemel? 
Hogy aa Iiten pusztítana el mindenféle  italt I 

— Hallgass, asszoryl Ne kelepVjl N)Ugh»íBál 
már - d dogta ingadosva a Bzoba közepén András 
„deák". 

— Hogy még én hallgaPsak?! K< éj-aakázott a 
kocsmában I Éi-e, vaj' lUd? Kiíródjék azonnal t>a 
ágyába, mert olton el a lámpát I 

— T-, asszony, ttl Mondottam, hogy nynghaBtl 
Béoyulok a .góc" alá, ahol a tüa mellett Luporogsa 
és ái kltesB'm a szlrödst az Bjtón. 

— Maga hallgasson legalább, ba részegen jc'n 
hsztl Ei bla' a nem ballgat k, legalább most besiél-
jem ki magamat — éa zuhatagként sáporoaott tovább 
a „kenpalő*. 

András „deáV-ot .meglebbentette" a saoba me-
lege. Forogul k>zdett vele a tl ág. Da aaért nagy 
erőlfcödéBBel  közeledett a c^njpB-kál'hfhoz,  ahol a 
„góc* alatt nyelvelt a töpörödött klg öregaesiony. A 
petróleum lámpában fogytán  vo't a gáz. Aatán egy 
uso só lobbanás és csak a kályha-tüze világított vala-
mit. Andráa .diák" tapogatva bényu't a „góc" alá 
B ilemarkolt a felesége  hajába. Aztán m°gindnlt az 
ajtó felé.  Kinyitotta és erőiköd is közbvi kihajította a 
felesége  — „csepsa'-ét — fekete,  apró gyöngyökkel 
d saltett, nehés főkötőjét  Aatán, miat kl jól végeste 
dolgát; ungriguláata aa aaszonyt, ágya felé  Indu't. 

Andris  ,deák"-nak  nem volt 
tűzifa  gondja. 

Nsm mindig sikerült aaonban Andráa „deák'-nak 
elütnie kópéaágokkal a sérelmeB éB tilalmas do'gokat 
Aa egyháztanács ülésen jelentést tett aa öreg Albert 
Mihály plébános ur: sok panasz érkezett hoziá hogy 
valaki lopkodja a temetőből a Blrfa  kereszteket. U.áns 
kellene tehát járni és leleplezni aa elvetemült, kegyelet 
sértő tolvajt. Aa egyháatanácBOBok közül vállalkozott 
két fiatalabb,  hogy éjaaakánklnl őrt állanak és minden 
blaonnyal lelepleaik a tolvajt. 

Aa egyik késő éjaaaka látják, hogy aötét alak 
lopózik a tematő-uton végig. Kidöntött egy gyökerében 

korbadásnak Indult fakereaatet,  vá'lára kapta ési Indult 
vlaaaafelé.  Aa egyhástsnicsoaok nyomába. Kkhrut. 
hogy a tolvaj n-m más, ralat Aidrás „d«ák*. Másnap 
reggal Jelenístték aa esetet a plébánosnak, aki ket 
tanácsosával kisaóllt a temető szélébe ípltett hsrangozól 
lakásba. Az udvaron már nyoma sem volt a fakeresatnek. 

— Aatán kl hordja el a teme őből a olrfa-kereíz-
teket? — vallatta a plébános András „deík'-ot — 
maga egyben t-metőőr la, magának tudnia kell. 

— Aft  én nem tudotr, plébános ur. 
— N-nn-e, hát eaek az emberek lá'ták, rm'nt 

„valat 1' ejnzska Idehozott egy keroRztet. Na ki *o;t 
aa? Vallja be, hanem Baandárkézre adom. 

— Azt látták, hogy idehoz iák aa udwra a ke-
resztet f 

— Ait b'ziny és a tetteat ia IsamrjüV, caak aat 
akarjuk töredelmesen ismerje ba gono-s vétkét. 

Kftaben  Brorongatott helyzetében a Bzenvcdő Ur 
Jmus bekereteaett képére eBett Baentségtörő tekintete. 
Él már késa ls volt a vakmerő, istentelen válasszal 

— A keresltet nem én hordtam a vállamon, ha-
nem aa Ur J IUÍ, tnssenek megnézni est a képet Itt 
a falon,  bizonyára ót látták a tanác>oa úrik ls... 

Andráa „deák" megdöbbentő „szellemessége" 
eauttal c-ódöt mondott Az egyháittnáca attól a parctő 
elcsapta — amint eat az egykori feljegyaések  meg-
örökítik. Albert  István. 

Épitési tervek készítését 
jutányos áron vállalom: Véosey, M. c i U c 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Beiktatták Caikmogye u j megyefőnóket 

Cslkmegve nj megyefőnökévé  a tragiku* módon elha-
láloaott Mihail Victor ezredes helyebe a belügyminisz-
térium Teodorefcu  Gheorghe ezridcsst nsvetts ki. ki-
nek beiktatáBa fabrutr  hó 15 én történt meg. As uj 
megyefónök  hivatala átvételekor kibangsnlyoata, bogy 
— miként e ódje — nem ismer különbséget állampolgár 
éa állampolgár kösőtt s mlrdm erejével és katonáé 
igaaságérastevel tz>n fog  dolgoinl, bogy a rábízott 
feledalnak  m'nél tökéletesebben megfeleljen  a a m*gye 
lakosságának érdekeit a lagelőnyös bbm szolgálj.». 

— Ötven asáaalekoa kedvezményt enge-
delyeaett a CFB. a budapesti mesögasdasagi 
kiallltáara. A CFR. vaserlgazgatósága a budapasti 
mezőgazdasági kiállítás Iá oţatoi számára a vlBsaautaaáa 
alkalmával 60 tzisilékos kedvezményt engedélyezett. 
A kedvezményt márclUB 22. és íp-lis 6 kőzött lehet 
Igény bevenni. 

— üaláloaáa Mlllnazky Andor vendéglős, 47 Avea koré-
ban, febrnár  hó 12-én meghalt Tasnádftlrdőn.  Temetése 15-én 
ment végbe nagy részvét mellett 

— ÖJV. Sarkadl Vlktorné folyó  évi február  14 én 
67 éves korában, hosszan szenvedés után, elhunyt 
Diván Elhunytban Btrkadi blfk  a csiki-zeredai róm. 
zatb. főgimnázium  zenetanára édfBanyját  gyászolja. 

— A ojiksomlyói As osikszeredal ö ' eg diákokat, a 
oslksomlydl tanítóképző Intézet növen lékelt és a oslkm 'gyei 
születésű 'kot 1939 márc as hó 4-éa, este 7 órára a Vadászkürt 
szállola (Budapest, IV, Türr Iitváa-ncia 5.) sárgatarmébe 
tisztelettel unghlvom A vaosora ára étlap szerint. M 'gjele-
nésiől értesítést kérek. Székely testvéri -za etettel Pestszent-
erziébet. 1939 évi feb  aár hó, Vargyassy Márton, nyag. számv. 
lótanácsos. 

— Legideálisabb hashajtó, vértleatltó, epe 
hajió a D/. Földes fele  So vo pifu'.a.  SzékrekedéB, 
bmrenyheaég, rossz emésztés, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor és bélfájdalmakaál  teljes gyógyu ást nynjt 
Egy doboa ára 20 lej. M odsn vároil és vidJtl gyógy-
szertárban kapható, 15—20 

— A tavalyi adót vezet k elő a kiskereskedők éa 
kisiparosok saámlsján. Néhány héttel czelótt a Kereskedelmi 
Kamarák SzOvetsége előterjesztéssel fordalt  a péntOgymlnlsz-
terlumhoz, hogy azokat a kiskereskedőket és kisiparosokat, 
akiknek 3 évre szóló adókivetése a folyó  péczOgyl évvel lejár, 
ne Idézzék be ujabb odótá-gyalásra, hanem vezeasék elő az 
előző évi alóteiheket. A kereskedem! kamarák szövetsége 
emlékiratban kijelentette, hogy az a j adókivetéseknek nem sok 
gyakorlati értelmi lenne, mivel a legutóbbi adómegállapltások 
óta eltelt 3 év alatt a legtöbb kiskereskedő és kisiparos hely-
zetében nem állott be olyan változás, mely adóterhelnek eme-
lését Indokolttá tínné. bgyik bnk resti közgazdasági szaklap 
megbízható forrásból  származó é.-tesQlésal szarlnt a pénzügy-
minisztérium foglalkozott  a kéréssel és hajlandó la a keres-
kedelmi kamarák Bzövetségén«k e'.őteciesztéaére az a) adómeg-
állapltásoktól eltekinteni, de a tavalyi adót — tokit tot tel a 
jövő év magasabb költségvetésére — egy későb*) megállapí-
tandó kulosizim szeilntl emeléssel vezit k elő. 

— Meghalt Bniás János. Folyó bó 13 áo reggel eltá-
vozott az élők sorából, B u á s János kántor-tanltó Bnzás János 
80 éves voi», b magas életkorból 49 évet, egy híján félévszá-
zadot töltött a magyar Iskolának, a ml apró székely gyerme-
keink nevelésének szolgálatában E fel.ditáa»k  s kartársai, 
valamint székely népe létérdekelnek szolgáltában töltött el 
harcos 80 évet küzdve, dolgozva ntolaó porcéig, azért a népért, 
melyet oly nagyon szeretett. lakola, egyház és a székely köz. 
élet egy értékes, hüaégea szolgája dolt kl a sorból. Halálát 
Cslkmegye katholikus tanítói ka ával és a megye egéaz társa-
dalmával együtt 8 gyermeke gyászolja Dr. Búzás Márton hely-
beit fogorvos  és ttglmnáz uml egészségtan tanár, valamint Dr. 
BuzáB Ueró marosu]várl p'ebános édesatyjakat vesztették 
Temetése folyó  hó 16-án délután volt nagy réazvét mellett. 

— Köszönetnyilvánítás. Mély fárdalmnnkban  a kifeje-
zett részvétekért és Bzeretett férjem  koporsójára hozott v'rá-
gokért, valamint a végt'sztességen való megjelenésért ezúton 
mondok háláa köszönetet Csikvármegye szeretett és nagyra-
beoiült népének. Sf.  Ohrorghe-SopsIszentgyOiey, 1939 febrnár 
hó. özv. MIHAIL V1KTORNÉ szül. breznóbáiy.t Mikovényí 
otefánla,  Csikvármegye ezredes megyefőnökének  özvesva és 
gyerm kel. O J 

— KÖSZÖNET. Mindazoknak, akik a S<ent Imrei te . -
estély tombolájához hozzájáraltak, hálás köszönetet mond a 

Bandezőaég. 
Felejthetetlen férjem  elhány-

J f " ? " 0 . ^ '  m é ' y bánatomban osstostak s a teme-
Î t ^ fÎK  Î Î ^ A®111'?" " köszönetet mondok. Tusnádfttrdő 
1939 febrnár  17. Özv. Mlllnezky Andorné, sznl. Péter Veronika! 

Töltö-tollak javításit 63 tisztítását 
vállal ja a VtkAr-flalet. 

Ocolul Silvic Ciucul-de-sus. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa celor i n t e r c s a | i . C j 
ziua de 1 Martie 1939 orele 8 dimineaţa st Va . 
licitaţie publică orală, în localul casei ConipoicsoJ 
tului Mihăileni, jud. Ciuc, pentru vânzarea în  ! o l U r i / 
câte 29-50 m. c. a materialului lemnos d i n arbor, 
doborîţi de vânt, în pădurile »Racul-mic — - B a r a c a s a . 
proprietatea composesoratului Mihăileni, c u p r i n z â n d jr 

total un număr de 849 arbori, esenţă m o l i d , cu ^ 
volum neto de 437.24 m c. 

Preţul de estimaţie este de Lei 160 la m c. 
Dispoziţiunile cuprinse sub ari. 88— înj' ^ 

Legea contabilităţii publice, regulamentului oiiciuiu-
central de licitaţii şi condiţiunile generale d e v â n z a r e a 

pădurilor Statului, publicată în Monitorul Otic-.al X0 
106—1912, sunt aplicabile acestei licitaţii. 

Persoanele care vor lua parte la licitaţie, vor depune 
pe lângă sumele la care s'a adjudecat licitaţia iiccâru 
lei şi o garanţie provizorie de 50., din valoare de ad' 
judecare, care sumă se va depune la caseria Couipo. 
sesoratului Mihăileni. — După adjudecarea dciiriitivâ 
garanţia se va întregi la 10°/« din suma oicniH. 

Licitaţia se va ţine în conformitate  cu L. C P 
şi cu caetul de sarcini, care poate fi  văzut i ; : fiecare 
zi în orele oficiale  la Ocolul silvic C i u c u ] - d e - s u s 
Casa Composesoratului Mihăileni, jud. C i u c . 

In lipsa de concurenţi a doua licitaţie se va y,ile 
la data de 11 Martie 1939, în acelaşi condiţami. 

Şeful  Ocolului, 
Inginer-şef  silvic: 

TERENŢ1U CUCER. 

E l a d ó 2 hold t e r j ede lmű bakeritett 
b e l s ő s é g , kb. 150 drb fiatal  (cyUmö'cj. 
fával.  — Felvilágosiiá9t ad GyöDöa Gyula 
Csikssereda 

| B U T O R 1 l 
^ Igen szép berendezések kaphatók ^ 
K különböző furnéros,  ty 
H pal i turos kivi telben, 9 
H o l c s ó f e s t m t t  b i a t o r á l b a n . ! ff 
3 S*87  jj 
2 u— butorflzsms,  Jlgodin Zsögöd. |J 

A hölgyközönség figyelmébe! 
Tisatalettel ér tesí tem ugy a helybeli, mint a vidéki 

kóaönaéget, hogy Bukarestből egy fé r f i  hólgyfodrúi-
flaletveaetöt  alkalmaztam, kinek siaksaerü munkája műi-
den hangos reklámnál jobban beaiéL 

ŰröUmlIám. villany-, TÍZ- és vas-ondolálás, 
gyönyörű nappaU éa estélyi friaurák.  H a j f e s t e a  miudeo 
saluben. B V Salgoruaa ssolld rektám-arikl 

Ssives pártfogást  k é r : 

S Z A B Ó L A J O S 
férS  «a nól fodráss-üalete,  Csiksaeredában, 

a „Buoureşti" szállóval aaemben. 

Var rógépek K e r é k p á r o k ? 
Alkatrészek I 

GYERMEK  KOCSIK^ 
n a g y vá lasz tékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 
8 - - I 

Kv«a»Mt Vákái MayvméálábH, 

BÉRBE\DÓ: Borleraktt  oáljira alkalwis.  víz-
vezetékkel  és villanyvilágitistal  ellátott  3 pioce-
helyiség — Értekezni  a BTranssylvania'  B»ol 
Sokjánál,  Qheorgheni. 2-2 
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Q m m n v M A ^ m y t v l v l v t v l v V v l ^ ^ 'íj 

MODELL KALAPOS 5 
tl i napomként aj formák  oloaó tt 
árbau, ^ m ^ M l n X % 

V K N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott késrtlaok mindaz- £ 

L momtt nól kalapok oisőreadft  J 
fi  auyag honaAadáaával. Ksispsk X 
i ItntaUttM a legrövidebb idő alatt. 
I Merenrea-Oine, I. O. Bratlanu (Olmná- M 
| alum>uooa 111. an., a aórhán kősóiéban ^ 
i i m ^ j f j i o i o K x ^ ^ x y o ű i q L * 




