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Feltámadott, nincs itt 
Hasvét híjaalán w n t asszonyok sietve mentek 

meni srboz, bogy Jóaus tealét drága lllataaerekkal 
'.«kenjék. Útközben még arról tanakodtak, hogy a 
®' «tájától, hogy tadják majd elmoidltaol aat a nagy 
'.L; X» érőkre nem la gondoltak, ngy vélték, aaep 
•Vai majd m^eoypiik a aat fogják  nekik mondani: 
ii bánjak mi, csináljatok vele, amit akartok, CBak ei 

"a lopjáok a testet. A kőelbeugerltéa volt a legnagyobb 
"rabén* az asszonyok elótt, mert as őrök blsonyára 
rrs o-m vállalkoznak: csináljatok, ami jól esik, df 

rifliik  seciiaé/rt ne várjatok Baért vot a aav»r lei-
•fikbeo.  M'C jobbao jobban fokozódott  Ingalmuk, mikor 
odaérte'*, látták, hogy a követ valaki már elbenger! 
lette s t t érők nincsenek sehol. 

Sem  tudtak hova lenni csodálkozásukban a caak 
,ltior tértek észhez, mikor aa angyal megnyugtatta 
iker N» féljetek,  feltámadott,  nincs Itt. lltt keresltek 
,, élét, a holtak kSaölt? 

A követ az ur angyala hengerítette el. Az őrök 
pedig a rendkívüli fénytói  megremegtek, később a 
tirosba siettek, hogy veaetőjüket értealtaék a történ-
lekril-

Jjy vált a nagypánt Ai aaoaoruság húsvéti örömmé. 
A njgypintíkl kereszirdfeszités,  sötétsége szátoszlo'.t, 
í dUdaimasan előtört aa emberiség szürke egén a fel-
támadott Igatsag féayesen  tündökő N<pja. 

Jiius legyőz e a búit, a hazugságon gyózedsl-
oeikede'.t aa isteni Igaaság. 

Napjainkban Is fájéan  kell szem'é'cDnk, mint tt. 
naftkÜoaböztete'.t  helyen a hamisság és háttérbe aeo-
rira áll va?y keservesen küid aa Igaaság. A gonosz-
ai; lakodalmi torát tartja, a beciületeaaég nagyp >niekl 
elbs(?Btottságban kínlódik. 

tfintba  aa emberi rosszaság kővel elzárta vn'na 
ii Igaaság kapuját, azért nem tud érvényesülni.. ő re-
let is áhítottak melléje, nehogy a jóbb Araésüek kl-
aiabadltsák: aa öaaést és Protekciót, aaért nem tud 
Bióhoa ját ni aa igazaág és saeretet Iatene. 

Kl heegerltl al nekünk a követ ? kérdezzek kl-
Tiacsiaa önmaguaktól. Caak akarjunk a búi halálából 
iitalni, íiitámadni uj életre. Lskü di most ls Iiten 
ugyalát, hogy aa álaaégyen kövét elmosditaa. Mert 
ir»a vagyon: Isten megparancaolta angyalainak, hogy 
ekúzltaék a ml utunkat a vigyázzon minden lépt-
eikre, nehogy kőbe üaaük lábunkat. Isten angyalaiéi 
riadva menekül aa önérdek. 

Húsvétkor öljük ki lelkünkből aa önaéat s enged-
jük, boiy feltámadjon  a megtagadott, keresztrefessitett, 
imetien Igaaság. A túl aa igaaBág lábbal tlprása, a 
iél"k halá a. Tiszta szívvel, kegyelemben élő lélekkel 
k»r Egük öomigunkbat. Jázui az élő lélekben él, n»ü 
tödik, csak az lgaaságos saivbnn üti fel  trónját. É.őt 
hiába kerasünk holtak kősött. Éő Isten nlnca a halolt 
lélekben. A halálos büat a rzaatgyónásaal tndjux a 
lel'kbó. kiüant. Eoéikttl ha'ott a lélek isten szamára, 
kereitir'fe  z tetten, holtan fekszik  lelkünkben, miként 
» kí-r-,E'f»n  nagypéntek délu'ánján. A Buyos tűinél 

öltük őt meg életünk keresilfájtn.  Ke'jfala^úa  halá-
lából és megvilágosít téged Krlastu', mondja SseuMrAa. 
Eiredj ember mély álmodból a kiaaabadulez rabságod-
ból, a tűt fogságából.  Bekor hiába keressük tdibáné 
lelkünkben a vétek sirjába temetett J-zust. nekünk ls 
mondja az angyal a biztató ylgasstalást: Ne féljetek, 
nincs Itt, feltámadott. 

Bgylk tékozló fiu  megtárt B találkoaott 1 ú itársá 
val aa uccán, kl szere-le volna, ba tovább is egyflti 
rójják a zülléz u'ját. Megszólította: hát nun Ismersz? 
én a régi vagyok. A megtért önérzetesen válaszolt: nem 
l-merlek, mert én már nam vagyok a régi Jjl mon-
dotta Krisztus; vessetek le a r?gt embert s uj emberré 
váljatok, aa élet újságában Járjatok, uj életet kezdje-
tek aa ó sselleme, a« (gaz ember lelkülete sserlnt. Aki 
megtér, aa üdvözül. Ha túibáoatot nem tartotok, mind-
nyájan elveaatek. 

Húsvétkor csak annak lehet Igazi öröme, aki ki-
pusztította lelkében a piszkos önzés és a tzinnyes 
igazságtalanság túifsBskét,  hófeherré  tlsstltotta lelk«-
letét, mart caak igv támadhat fel  a vélek ha álából 
a kegyelem boldogító életére. 

Bár mlndnnkl eat magsai vlelné, akkor igazán 
ünn-p lenne aaélea e világon. Tegyük meg ezt s akkor 
u'ncs, mitől féljünk,  ő biztat: Ne fejelek,  én vagyok, 
meggyőztem a világot 1 Béke veletek 1 

P. Réthy AppoJUniriat. 

155 éve született Körösi Csorna Sânilor. 
A mai anyagias világban jól esik némely 

kor megállani nagyjaink emléke előtt és ások 
életéből, tetteibál erőt gyűjtve, megfeszített 
mnukával, de csüggedés nelklll hordozni az 
élet nehéz keresztjét. És erre az utmutatásra 
ki lenue alkalmasabb, mint az egyszerű szőUes-
harisnyás székely, Kóröai Csorna Sándor. 

155 éve, hogy megjelent a magyar égen 
oaillaga és hirdeti minden időkre, hogy vau 
valami a világon, amit leláncolni nem lehet, a 
bátor, erős, meggyőződéstől vezetett férfi-
akarat. 

A háromszéki Kőrösről (Csomakdrös) in-
dult el egyszerű zekében, bottal a kesében, 
tarisznyával as oldalán és azzal az erős elha-
tározással, hogy addig nem nyugszik, mig fel 
nem keresi a magyarok őshazáját. Erre két 
tanu'ótársával fogadást  itt tett... Társai meg-
feledkeztek  róla. őaeki azonban ez életfeladata 
lett. Mint szegény szülők gyermeke korán meg 
tanulta azt, hogyan lehet péns nélkül megélni. 
Qyermekkorában iskolázását kezemunkájával 
fisette.  Mindig, egéss életén át visszautasította 

a msgán pártfogást,  irtózván a magán-forrásból 
eredő segítségtől. 

35 éves boráig nem csinál egyebet, mlat 
készül a nagy útra. Kutat, tanul, csakhogy 
minél alaposabb tudással indulhasson el gyer-
mekkori ábrándképe után. 

Állomáshelyei Eayed, ahol ai elemi és 
középiskolai ismereteket ssersi meg: Qöttingá-
ban arabul tanul meg és összegyűjti a szük-
séges adatokat a további kutatásaihos. 

1819 ben elindult as őshaza felkutatására. 
1820 Ó9zén érkezett Alexandrián, Palesztinán, 
Aleppon, Bagdadon át Perzsia fővárosába,  Te-
heránba, megtanulva utkOsben angolul és per-
zsául. Bogharán, Kabulon, Tibetben és a Himalája 
völgyein át érkezik Kalkuttába, ahol megírja 
a tibete nyelv első nyelvtanát és szótárát. A 
keletindiai angol kormány felismerve  munkás-
ságán »k jelentőségét, minden támogatást meg-
adott neki. Hasájából ekkor érkesett meg a 
750 arany segély Körösit azonban nem a pénz 
érdekelte; ahogy kapta, vissza ÍB származtatta: 
200 aranyat az Akadémiának, 450 et az eayedi 
*oliégiutnaak, 100 at pedig a kézdivásárhelyi 
katonai nevelőintézetnek. Közben kiadja angol 
uyetvd tibati nyelvtanát és tibeti—angol szó-
tárát. 25 magyar könyvtárnak küldte meg 
ajándékul. 1835-ben megtanulta a szanszkrit 
nyelvet éa elindult Kalkuttából, Bsörnytt nél-
külözések és emberfeletti  szenvedések tűrésé-
vel kutat 1837-ig a Himalája tövében. Tovább 
menve as őshaza felé  betegen érkezik meg 
Dardzsilingbe, ahol a láz 1842 április hó 11-én 
kioltá nemes életét. 

Életének eredménye as volt, hogy fel-
nyitott as emberi tudomány számára egy nagy 
terjedelmű terűletat. Egymagában többet tett, 
mint bármely más későbbi Himalája-kutató, 
mert elsőnek ő tárta fel  Európa elótt ast, ami 
ott van a hegylánc túlsó oldalán. Sokan — de 
munkájához mértén kevesen tudnak róla — 
mert sajnos az olyan munkásnak hírneve, ki 
magára hagyva fáradozik,  mint Körösi Csorna 
Sándor: .valóban olyan növény, amely halandó 
talajban uem tenyész s hire nem alapul lármás 
harsonán". 

Az utódoknak pedig intő például hagyta 
munkás életét, hogy abból erőt merítve, a 
lehetetlennel is szembessállva küzdjék ki ma-
guknak a mindennapi kenyeret. 

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

H e a a e t i s r a l t a a k b é l . 
A t a t á r j á r á s (1241 április 11.) 

A történelem a népnevelésnek, a népi jellem kialakí-
tásának leghatásosabb segédeszköze. Emellett a legbiztosabb 
alap <KV r"*P jövőjének felépítésében.  A történelem az utó-
kor politikai iskolája, amely irányelveket, tanulságokat nyújt 
» °ép hivatott vezetőinek a életcélt, erőt ad a széles töme-
geknek a nemzet fennmaradásáért  vivsndó küzdelemhez. Amely 

u-\í!ése n e m támaszkodik a kellően megalapozott tör-
téneti ír ultra, amely népnél ismeretlen ez apáról-fiura  szóló 
lun^ueli hagyomány, a népi fantáziát  át-meg átszővS meaa-

m^oJavilág, annak jövSje kétes és az nem is tud lelke-
"edínsel küzdeni jövőjéért, fennmaradásáért.  Az ilyen kérész-
ílcti, uépeket elsöpri az idövihar, gyepet von főiéjük  a feie-

b r . g v egyszer 4 mindenkorra eltüntesse őket a fdgget-
l e n- állami életet, alkotó munkát végzó népek sorából. 

4 történelem ismeretére tehát százszorosan szükség 
máma, a magyar jövfinek  ebben a fellegekkel  bontott 

'fjében.  I l l ő megismerni, illó tannlségot meríteni a nemzeti 
történelemnek azon aoradöntó napjaiból, amelyek ezt a ger-
man-ezl4v tengerbe válaszfalul  beékelt mongol szigetet elnye-

8 e l fenyegették,  de smelyeket mindig legyőzött a hagyomá-
"Jos történeti mnlton épült egészséges életösztön éa élni akarás. 

* * 
* 

A magyarság betelepedése a Dnna-Tiaza tájaira az elsfl 
r r c t S 1 togva nehéz történelmi felédat  vállalásával j á r t A 
^ T o n »la volt sz ütköző pont, hol találkozott egymással 

. ^ellenség, a germán és szláv. Az első percben talán 
'naketta számára kedvezőnek mutatkozott az a válaszfal, 
°7«t a közéjök erőazakkal betolakodó, műveletlen, alig 

"uuaszer tőt saámoló, ds kötött határok között élni nem 
0 'onaatp alkotott. Talán azért ia tűrték sat a hirtelen 

betolakodást és azért is nem szövetkeztek eltiprására, mert 
nem gondoltak arra, hogy e népet az idő és a nagy vezér 
nagy leszármozottai rövid száz év alatt az európai népek 
műveltségi és vsllási színvonalára emelik. 

Százesztendős európai kalandozás éretté tette ezt a 
népet a kereszténység telvételére és ettől számított '250 év 
elég volt shoz, hogy sz ntána nyomuld őstestvért, melynek 
illsmi szervezete fölért  egy modern állam belső szervezeté-
vel, ősellenségként fogadja  és eldobja magától a ieléje nyúj-
tott testvérkezet. 

1241-ben nj vihar zudnlt végig a népvándorlások és 
keresztes háborúk megrázkódtatásait feledni  kéazüiő Európán. 
Miként a kilencszázas években hontoglaló Árpád vezér lovas-
hadai, ngy tört elé most njra Ázsiából a sárga vihar, Batu 
khán kegyetlen tatár lovassága. A szörnyű tatár hordák 
előtt birodalmak omlottak össze, népek kerestek menekülést 
s uralkodók váltak hon- s tróntalanná. Fürge lovasságuk 
hirtelen csapott le a nehéz páncéloktól mozogni ia alig tudó 
európai harooaokra s pillanatok alatt megbontotta a szsbályos 
mértani alakba tömörült harci egységet Oroszország feldn-
lása, Kiev bevétele ntán nyitva állt előttük az ut nyugat felé, 
osnpán a maroknyi testvérnép, a két és tél század előtt 
európaivá lett magyar állta utjukat. 

De milyen állapotban volt ez a magyar nemzet is 1 A 
régi vasfxgyelemnek,  sz egy vezér köré tömörülő, egy pa-
ranosnak vakon engedelmeskedő azilaj seregnek nyoma sincs 
többé. A magyar mindent átvett a Nyugattól, ami rossz. A 
kereszténnyé lett pogány főurakba  átszállott a hűbéri gőg, 
az uralomvágy, a Németbonból divatbajott testvérharc. De, 
u r á n é i * szomszéd egysége, tudott lenni, ha külső 
veszélyt érzett, addig Béla király magyar nemeeei nem tud-
ták átérezni a szörnyű veazélyt, melynek az ország és népe 
elébenéz. 

Neívvenezer kemény kun haroos menekült az országba 
• a böloa királynak aggódó lelkében magfogant  a mentő 

gondolat, hogy e sereget fölhasználja  a végzetesnek látszó 
támsdás kifogására.  Naponta jöttek az országba a tatárok 
elől menekülő idegen, orosz s lengyel főurak,  de a torzsal-
kodásban elmélyülő országot nem tudta mindez öntudatra 
ébreszteni s az őshszából visszatérő Julián barát pontos 
tudósításait cssk a király s pár híve fogta  fel. 

Négy irányból, tervszerűen nyomult előre a mongol 
sereg a Kárpátok közt elterülő Bzerenceétlen országba. Batu 
khán a fősereggel  a vereckei-szoroeon betörve, Dénes nádor 
aeregét verte széjjel, mig Szubutai Morvaországon keresztül 
közeledett Ezalatt a borgói szoroson, a kunok lstört biro-
dalmán keresztül Kádén pusztította végig Erdélyt, Büdzsi-
hur pedig s Barcsságon Pósa Vajda aeregét koncolta tel. 
Négy irányból, négy óriási hadsereg közeledett a pesti tá-
borbsn lassan gyülekező magyar sereg ellen. 

S ez a magyar sereg mit osinált? Mikor már a tatá-
rok előőrsei Pest körül nyargaltak, az álnok Frigyes osztrák 
herceg ösztönzésére hallgatva felkonoolta  Knthen kun vezért 
éa főembereit,  miáltal negyvenezer ellenaéget szerzett msgá-
nak, mely a Pest-felé  haladó mit aem sejtő segédcsspatokra 
vetve magát, azokat azéjjel verte s teljessé tette az amugyis 
zavaros helyzetet. 

Béla király látva, hogy nem ura a helyzetnek, elindult 
a sereggel a Sajó völgyében levő Mohi puszta felé  a ott a 
mozgékony ellenséggel szemben szűk szekértábort veretett 
Szemten állt egymással tehát a két teatvérnép: a tatár a a 
magyar. Amaz: könnyű páncél vértezetében, szabadon mozogva; 
emez: az ősi harcmodort tökéletesen elfelejtve,  azük tábor-
ban, nehéz fegyverzettel,  caupán a bátorságot őrizve meg 
ősi erényei közül. 

A szük tábor vesztére is szolgált IV. Béla seregének, 
mert a tatárok meglepetésszerű támadására a csapatok nam 
tudtak hadirendben felvonulni  a az irtóztató nyiizáporban 
csak a vezérek közül gyülekező kisebb oaapatok harooltak 
hőaiaaan. Kálmán haroag, a király öoose aulyos sebekkai 



k oldal. C I K I L A P O K s m 

Apróságok. 
A multakban egy kicsit mintha snroltnk a háborút. 

Ugy meglegyintette a szele a népeket. Mintha nem la 
volt egészen fromoly.  Da aboz mindenesetre elég kilá-
táaoB előjelelt mutatta, hogy aa emberek megijedjenek. 
Bbból a kicsi e őjátékbél 1B am< lezajlott a világban, 
mindenesetre biztos következtetéseket lehet levonni. 
Az elró aaámu eredménynek mindjárt leszögeihatjtlk 
ezt a nyilvánvaló megállapítást, hogy a háborús kibon-
takczi oknál szives'bbea látják' a népek a békéB elin-
tr'ztaet módszeréi. És Igen okosan. A mai nemzedék 
egyik felének  ugyanis halvány fogalma  sincsen arról, 
hogy mit jelent a gyűlöletnek fegyveres  ellntésÓBba 
való robbanása. Mililó halált és szenvedést. Oiyant, 
«melyet nem tud szemléltetni sem a mozivászon, Bem 
e nyomtatott betű. — Világért sem akarunk a béke 
őrinek sserepSben fellel.  Nem kacagtatjuk magun-
kat. Olyan volna ez mintha az nccán rokokobell kosa-
tűmben kezdenénk járul. Idejét mnlta dolog. Da árén 
kötelesség a béke goadolata mellett la könnyezni 
egyszer-egyszer Hiszen megérdemli. O y»u sok ezépai 
adott as emberiségnek. Kuliurában, mUvészetekben 
Általában a jónak, a nemesnek áldásaiban minden 
békés idótzsk teremtő árták. Mlg a háború rombol, 
addig a béke épít. Már a becsületes értelmű békéről 
b«: ssiück ugy-o. Arról, amelyikben nem kiváltságosok* 
csupán a békének es a jótéteménye. Mondjuk a Krisalus 
örök IgasBágalnak keresztényi szellemében osz'ó bé-
kéről álmodunk ezekben a sorokban, amelyek éppen 
a mai nap tanúsága sserint ia halhatatlanok. Akár-
mennyire is eltemetik as idősnek mostoha kö/ülmenyei, 
feltámadnak,  mert a béke áldása Isten aiarata sserlnt 
való. Ét vannak psrcik, amikor hinni is tndom. amit 
ide leírtam. Még akkor ls, amikor egy egéss világ 
legsaörnyöaégesebb psrgótOse megkezdte ellene a tá-
madás előkészítését. 

• • 
• 

Adorján Imre Magyar Párti főtitkár  c'ikaomlyói 
lakására a mult héten beállított egy (Utal ember. Nagy 
tltokz»tospággal elmondotta Adorján Inréuek, bogy 
Budapestről érkezett és tllfcoa  küldetéBO VAD. HMKOZ-
tattn, miszerint egyenesen és klsárólwg neki adhatja 
át Igen bizalmas utasításait. — Adorjái asooaal érte-
sítette» a történteiről Dr. Pitner Árpád ügyvéde», aki-
vel füikerPBték  a *ör«ny«Eék ftöz'.isEteletbf  n álló fő 
ügyészéi Lascu N'co'ae-t. A főügyész  nyomban intéz-
kedő;!, hogy tz* a különös száudefcu  Idegent let»rtóz-
tassák. Az állambiztonság közegei kiszállottak C<dk-
som'yóra és elfogták.  További sorsáról nlocsen tudo-
másunk. Di nem is érdeke'. MIodöBEse annyit kell 
megjegyezni, hogy vannak eseknek a súlyos Időknek 
lelketlen szélhámosai, akik lyan, eyilván zsarolási 
manőverekkel akarják ártatlnu, ae élet nehézségeivel 
küzdő embertársalkat meghurcolni. Aljas dolgok ezek. 
Dehát mindenre kapható gasemberek örökké voltak, 
vannak és IfBsoek.  — A társadalomnak óvakodal kell 
esektől a beugrató sorolóktól. 

• * 
• 

A legsslgorubb miniszteri rendeletük stólanak 
srról, hogy m gUmáljék a kS*ünség'-t a mindenből 
houjuktur.it faragó,  a legszentebb eszmctykből ls 
Usletet csináló kufárok  saklatásMól. Nem dlcaórhiitő 
elégíé a kormányzatnak BE as eigondolása, bn»y nem 
szabad rászabadítani az emberekre ezeket az örökösen 
valamit árusító vállalkozásokat. D* usy látásik m;g 
sem hhet kiirtani gyökében a könnyű pénzszerzés-
nek eat a lehetőségét. Ligutóbb is igész csoportok 
látoesúók v*glg a várm-gyás képükkel, folyóiratokkal. 
Bizony 'egtöob helyen o .van- erőszakosan kínálgatták 
a portékájukat, hogy még .procíB-vorbal'-okat is 
ve .lek f  -1, ha nem vo't pénz a kínált árukba való 
befek<etáare.  A közönség nyugodjon meg, a legfelsőbb 

vágta át magát a tatár seregen, magát Béla királyt pedig 
Dénes nádor áldozatkészsége mentette meg, ki rubát cserélt 
vele a maga felé  csalva a tatár sereg zömét, egératat hagyott 
a Uegysk felé  menekülő királynak. Ellenben a csatatéren 
maradtak Mátyás esztergomi, Ugrin kalácsai érsekek, Gergely 
győri, Jakab nyitrai és Rajnald erdélyi püspökök. „Hogy 
azonbnu a felsőbb  és alsóbb ranga világiak közül — irjft 
lligíriu», egykori krónikás — kik fulladtak  a mocssrakb i 
és folyókba,  kke t emésztett meg a tüz a felgyújtott  tábor-
ban és kiket vesztett el a kard, halandó nem képes meg-
mondani. A mezőn és utakon bevertek a holttestek, tej 
nélkiil; igen aokan * falvakban  és templomokban, bol men-
helyet kerestek összeégtek. Ez a romlás, ez a veszedelem, 
ez az öldöklés két napi járóföldre  terjedt; a föld  mindenütt 
vértói piroslott. Ugy hevertek a holttestek a földön,  mint a 
legelőn a szétszórt nyáj, mint a kövek a kőbányákban". 

Egy csapással elbukott Magyarország s a csapást még 
tetőzte az, hogy az álnok német szomszéd, Frigyes, bárom 
vármegyét és a király kincseit vette el zálogol azért, mert 
Bélának éa kíséretének rövid időre menedéket adott Hiába 
a segítségnek már akkor is nagy ára volt. 

Másfél  évig tartott a tatár dnlás s a Horvátországból 
visszatérő király országát olyan állapotban találta, hogy azt 
leirni nem lehet. Az újraépítés valóban egész embert igényelt 
a Béla a kétségbeesés ezen idejében valóban nagynak bizo-
nyalt. Erős, kemény alapokra helyezte az a j országot s hogy 
munkája tökéletea volt, azt mi aem bizonyítja jobban, mint 
az alig háromszáz esztendővel később megismétlődő ujabb 
megrázkódtatáa éa a többi véres eseménye a magyar nem-
zet történetének mind a mai napig. Egy hossza, rémes lánc-
szem, tarkítva a magyar erények és magyar gyöngé-
éig — vitézség éa torzsalkodás — váltakozó virágaival, 
amelyet azonban megismerni minden magyarnak kötelessége, 
mert ezen épül fel  a mi történeti multnnlr, erre az alapra 
van épitva a magyar ifjúság  nemzeti öntudata a ez képezi 
vezérfonalunkat  a jövőbea ia. 

helyről Jövő rendeletek védik meg. az ilyensserü túl-
kapásokkal ssemben. Mindenki azt vásárol, amlhea 
pénae és tedve vau. Est semmiféle  .proces-verbal -la! 
ssabályozni vagy erőltetni nem lehet. 

A mult hét. 
— Wllbelmshafen  német kikötővárosban szomba-

ton Hitler kancellár jelenlétében fényes  külsőségek 
keretében avatták fel  Németország legújabb 35 «aer 
tonnás cirkálóját. As avató ünnepség során a Vea*r 
nagy beszédet mondott, amelyben vá'sszolt Chamber-
lain aagoi miniszterelnök pénteki ateóhásl berz-dáre. 
Hiogoetatta a kancellár, hogy a német nép 15 éven 
<eresztül hiába várt aa Igeziágtalanságok jóvátételére. 
Mikor megerősödött, Baját erejével vívta kl jogait. 
Mostanában — mondotta — divatos a népeket erényes 
és nem erényeB néptk csoportjába Borozol. Erényesnek 
zimlt Aog'lH és Frsnciaoraség, nem cróayts Nemei-

re Olassorsz -̂g. Feltette a kérdést, magFgyeuik-e az 
erénnyel, bogy Anglia három évazázidoű keresztül a 
világ egynegyed részit uralma alá hajtotta és a n^psk 
függetleraégl  mosfalroalt  elnyomja. N ámetoruíágn^k 
szemére veilk, bogy bekebelezte Csehországot Eifelej-
lk azonban, hogy Csehország évszázadokon át » né-

met birodalom loteeráns réssé volt. A nagyhatalmak 
áronban Csehországból németellenes fdlvorulAM  terü-
letet akBrtak csinálni, amit Németország nem tűrhetett 
el. A németség n«m tsrljn elleraégéoek a cseheket (a 
ió volna, ha Anglia ugyanolynn elbánásban r jHse«itcné 
a pa'esztiual arabokat. Csehországhoz hascn'óan iár 
minden olyan orBzág, amely részt alar venni egy 
Németország bekeritéa'ro Irány uó Bsövetségl rend-
szerbes. 

— A ssovjst—mandzsu határon ujabban állandó 
határvlllongások vannak, melyek sorát orosz részről 
lovasság és tüzérség la beleavatkozott a harcokba. 
Jupánbaa a mandzsu helyeztet Igen súlyosnak tartják. 

— B'Ci lengyel küídgymldazts>r londoni útja 
me>:hoeta a kívánt crc-dméovt. Aog'la es LorwyelcrBzág 
között szövriaégi mss á'lwpodáí jött lé'rí, nHy asan-
b<to nem zária ki est, hosfy  n két ország külöa «gv1 a-
lifdásl  tárgyalásokat ke;dl*-n máfl  szomszéd államokkal. 
Anglia a megbeszéltnek eorAn ezon vélam^nyónci. 
ndott kifejez-sl.  hogv a dtnzigl k-rds r-nd-z^.f^t 
kívánatosunk tartaná bA r̂g u oj megold -ni. L ngyel-
orrztg viszont ugy nflMkozott,  hogy jó Bẑ mm l̂ 
nezcé Magyarországnak a keleteuröpal államok védelmi 
vonalába való bevonását s jobbnak látná, ba a Szovjet-
uniót e tömörülésből kihagynák. Az asgol uiBdházban 
cs'dtörtö'i dé utáu olvnslík fel  a lengyr—âogol m«g-
egyetés rzövegót s ucy«napkor Ciamherlaln mioiţz er-
etuök kijelentette azt ia, bogy Oroszciszágfralia  létre-
jött egy kereskedelmi megállapodás, mely mlcdkát 
félre  igen előnySa kereskedelmi kEpcsolutokat biztosit. 

— As angoi alsóházben febzólaláeok  tcrtéstek 
Bziránvbfn,  hogy albániai jelentének szerint a duraazól 
kikötőben hArom olasz hadihajó csapatokat tett psrtra, 
melyek megszállták Durssro, Autlvari óa Vellonn váro-
sokat. M után azonban köazetlen érdekel Albániában 
nincsenek, a fi'.Bzólalásnak  nem volt különösebb je-
leu.őaige. 

— As olasz éa német vezérkarok mngbizásából 
Porion! oiass és K itel nómht tábornokok IusbrucVbau 
tárgyalásra ültek össze, melye* állítólag előmegbeszá 
iúgdket folytattak  ^gy B -r inben tartandó ols^z, japán, 
númet és spanyol katODai együttműködési terv iidol-
gozésára. 

— Őfelsége  II. Karoly király, Mihály cagyvajda, 
Ci'lnescu miahz^ralnök és T*n<wu táboraok vezér-
kari főnök  tár^aságáhau c<ütörtck >o Nagyváradon járt, 
ahol a h«dosr'.ályp4raucsnokeág épületében megb^szé-
iéneket folytatott  a tlsstikarral, majd tovább folytatta 
útját Arad felé.  N «gyváradon as uralkodót a vonathoz 
veze*ő ut mentés hatalmas tömeg üonepelte. 

— A francia  köztársaság elnöki székébe újból 
L-rtr un pddlţl eliiököt vá'̂ ^r,toiták m^g. A választáson 
Lsbrua 909 szavazatból 506 Bkiarazitot kapott, mlg B 
ótibi jelöltek 'z .vBzatur6QVf>  * kcvntkpíő: B dooc^ 

stocUHata 151, Ctchln komreun^ta 74, H rrtot rsdl-
kál's 53 Qíd.rt rad'káMs 50, B>nlsscn 11. Pi.ttr 10 
"s kU|iab';s!Ó j ülőitek 44 szavazat. — L^hrun elnai 
mt 68 <̂s foglaitoziar'*  nÁzva hányamérnök. 
29 éves kora óta állandian taţja a fr«nch  parlament 
nek a több volt miniszter. A köztársaság elnöki 
méltóságit 1932 m^jua 10 óta viseli. 

— A danslgl kérd*iq párnap alatt európai problé-
mává cő te kl magit. KitUot, hogy nem ceupáu egy 
német vúros átadásáról van szó, de a kérdésünk ren-
geteg oemsetkSsl vonatkozása van, amelyek sok dol-
got adhatnak as európai kancelláriáknak. A dana gi 
kérdés felvetődése  nvomán, rendtlvüi érdokesen alakul 
a politikai baiyzrt. O aszerszág szövetségase Német-
országnak, vi zoat baráti kapcsolatokat tart Lengyel-
országgal. Közvetlen érdekel nincsenek a tltában, sőt 
bizonyos mértékben a jelenlegi h?7yset fenDtartását 
tartja kívánatosnak. Anglia és Franciaország viszont 
leghatároaottabban ellenezn.<k minden német terjesz-
kedést 

— Német körökben hangostatjék, bogy Németor-
szág kihívásnak tekint minden németellenes blokkban 
való résavételt. Remélik azonban, hogv Varsóban szá-
molnak a reá Másokkal és nem Ismétlődik meg Cseh-
ország rövidlátó po liikai veaetése. K-ptelensAg — mod-
ják Berlinben — hogyha Némntoraaág magához kap-
csolt egy hu zmllllós tömböt, 400 eaer lakost kihagyjon 
terveiből. Daaslg Németorsság ssámára nemcsak gas-
daaágl, da stratégiai jelentőségű la. Remélik, hogy Lon-
dMbaa be fogjíi látni a aémat illáapoat helysHé|«t. 

— Hivatalos jalnntéi sserlnt Gafencn  kQ'iw, 
nlsster április másod k fílében  európsl körnira ieT." 
Eanek során ulba«jll Rimát, Birllnt, Párist is Load9« 
As ntasás programjának kidolgozása moat vsn foiy,! 
matban. 

— GBBSL. Irak klrVva gépkocslbalesj» áldom, 
lett. A fiatal,  mindössza 27 Avea uralkodó hóifóg  e g s t ' 
maga veaetto gégkocslját. Fél 12 órskor a n&gy 
Hógiel hali dó gépkocsi uakirohiot ogy vi!l»n-:oâziopnak 
A király kizuhant a kocsiból, koponyaalap; r

B{.g; 
vedett és ascnnal elvesztette eszmáietít, m<jd 40 p^rc 
cel éjfél  után kiszenvedett. As IráU trés ör iiöáa a 4 
évee Faysal herceg. 

— O.acsország megszállotta Albánlát, Ápriiu 7-én 
az ol&ss hidlhajók megjelentek 3z albán kikötők ciőu 
azután vagy nógvazéz olasz repülő jelent meg, 
röpcédulákou hívták fal  a fiţyelmet  az olatz megíaá1,. 
lásra. Az Albán náp esutáu magnyuţodoti a tdríénta'k 
fölött  s igy Albánia, mint fontos  hadássatl terület olasz 
késen van. 

Szent  Antal  tisztelőinek  és  az érdeklőitől: 
axives figyelmébe. 

A kilenckeddi  bucsu és ájtatosság  a 
somlyói kegytemplomban  ez évbe o húsvét hv mid-
napján, épriíif  bó 11 én, kedden  kardődik.  Délelőtt 
10 őrekor  szentbeszéd  és ünnepélyei szentmise A 
kilenokeddi  ájt&tosxág  Szent  Autal ünnepével zárul 
ami szintén keddre  esik.  1 

Szent  AnUI  tisztelőinek  s jóakaratú  í>doz*t-
kész  embereknek  szíves  ügyeimét felhívjuk  arra 
bogy ezt a kiler.c-keddi  ájtatrsségot  nagyon údvös 
és épületes  áldozatossági  ténnyel  köthetjik  östza 
s tehetjük  emlékezetessé  és áldásossá.  E. mm 
volna más, mint segítsetek  S/.ent  Anlalnt-k  aj 
szentélyt  emelni, azaz bevégezni. Díva-telep*o  a 
Ferenoes  A t y á l r vezetésével  ez ottani hiv#k  hősiéi-
ségig menő áldozatkészsége  és személyes m",'ik»bt-
áhasa Szent  Antalnsk  templomot  emelt  A tesploa 
födél  alátt.  van, n:oobm bef'njezésre  vér e hogy 
ezt érhesse, vár mnsok á'do/ato'ségira  is. — -t. 
tempíomépitö  bizottság  — főp*s.ttori  jcvnhi.g.rii-
sal — igen szép és könnyen kivihető  mo g :mtt 
indított  ba, még a mólt  evbe.->, épupn a S.-jarn Antal 
nsgykilenceddel  kapcsolatosén.  És pedig:  nki ez 
áldozatossági  mozgalomban résztvesz  mmdoi  ked-
den  félre  tesz e célra 15 lejt.  Szent  Antal nnf.jsn 
vgvaoannyit a együtt  van szinte észrevétlenül 
150 lej. Szent  .4ntai napján nyugta ellenében — di 
lehet előbb  ia — ezt az összeget átadja  a meg 
bizott:  a(r, ez esetben a tom'yói  zárdában.  1 nevei 
beírják  a templom jótevőinek  aranykönyvébe  — 
Ugyanekkor  az áldo?atoiság  jutalmául  mwdea 
résztvevő  kap egy 600 oldalas,  nagyon ezép kiállí-
tású olvasó, ima- és énekeskőnyvet,  «mely kife-
jezetten erre a célra készült  és már meg is jelest. 

Az áldozatossági  mozgalom egészében lelki  és 
kölasöuőstégi  alapon épül föl.  Szerte  az országban 
igen sokan megértették,  felkarolták  és szépen csat-
lakoztak.  Reméljük,  bogy Csik  sem marad  ti többiek 
mögött.  Isten,  Szent  Antal ügyéről  vjn szó s tem-
véri megsegítésről.  Áldozatos  lelkek  mindig  voltak. 
ma is vannak és lesznek!  Somlyói  Ferencesek. 

A főldmivelésügyí  minisztérium jóvá 
hagyta a ősik megyei szeldöntés ügye-
ben az erdészeti hatóságok rendelke-

zését. 
Jelentettük, hogy CalksaentdomokcB és Cilktz^nt-

tsroÍB közbiriotoaRéealt kár órt*. A vágyónk- z iüseg t 
• rd-jéb'n 30—85000 köbméter fát  döntött ki a sitéi-
víhsr. Cuceru cslki-z red»! crdőméroök helyszíni vizs-
gálat után utasította a közbirtokossági vezetőket, hogy 
ott, ahol leh^t kl keli termelni ée fuvarozni  a fii.  Aa 
összegyűjtött f-.sryaiţot  — az erdőtárníny vosatkozó 
tetézkídó^el alapján — nyilvános árverésen fogjik 
oUdal. A Bzób-01 ri-ad-Uesist v^grebajiották a vagyoo-
köí'isségek vesetői Kizben Wiitlng br^siól kerületi 
»rdőfMBgyslő  IB a halyszlnín járt. J »v4U ţgvta a'aítass 
iit^tkedáscit, sót: stTgotte s kitérjielés m9oeté:, ne-
hogy a tava s ío'ypm'n fészket  kspj nsk a környék 
'•gész cdóálVnuni át vescélyeetető bog«r*-k. C«ik?zeE<-
domo^ofoa  5000 Ctikszenttamáson pedií 2000 köb-
méter Iát szállított ti az erdőkből a vsgyonkó.->ös*éf!, 
mig » f-tnyng  több része aa erdó szélen várta HU 
árvnré tt Körben a csendőrség megállopltotta. hogy a 
faklsaállltás  ellonőrzéseról ssóló rendelettörvényben 
előirt vágási eng»déiyt nem tudják felmutatni  a köz-
birtokossági vezetők. A fal  akba befuvarozott  fameonyi-
s f̂ţet  azonnal lefoglaltak  és ozzal a meghagyással 
hc-lytzték sár alá, hog? a törvényben e'ó rt feltótelek 
moreit elárvereslk. A befolyt  vételár 20 Bsázaiókát 
a kihágást folfedezők,  5 százalékát pedig ES árverést 
végrehajtó közegek javára biztosítja a törvény. A csík-
szeredai erdógoednokség szolgálati uton a közbirtokos-
ságtól seersett értesülésünk ecerlnt a fó̂ dmivelébtigvi 
minisztérium foglalkozott  a kéréssel és megállapította, 
hogy aa erdészeti kösi'gek jogosan és as egyedül le-
hetséges módon jártak el a cslksaantdomokosl és eaU-
szenttamásl széldÖBtés ügyében. Az érdekeilek remélik, 
hogy r'dtidesen sor kerül fájuk  ssabálysserű érláke-
sitéaére. 

A róm. kath. gimnáziummal szemben, 
uri lakás üzlethelyiséggel azonnal 
k i a d ó . B ő v e b b e t I m r e o u k r i s z n á l . 1-2 



15. C S Í K I L A P O K Mk «MaL 

. további Brdély mnlt-

förténelmi  adatok jürdély múltjához 
perenosl György gyergyóssentmlklósl plébános, 
kéiöbb oüapökrt helynők SOO ivet feljegyzései, 

a gyergy ossentmlklósl plébánia levéltárában. 
E e T 1629 évtAl kezdődő késlratos „Reg*skrum-ot Ariz a 

fTÓszeatmlklóal  plébánia levéltára mely az Egyházmegyére 
& e .vniAlag 18 számos adatot tartalmaz, továb 
vo 
l l T " Arase»"1111111 faljegyzés  egy 1596 évből keltezett végzés, 

ívnek e i« d e t l l e • Regeatrum végéhez van mellékelve. Mivel a„,Btem ( I  » végzés a gyergyószentmlklósl plébániának a 
Régibb Írott emléke, nem leaz érdektelen szószerlnt lamer-
t e , B l ' „Öys'gyó-Szent-Mlklóson az egész megvénak végzése, 
U( Fábián p'p Ideiében 1586 eszt. végeztek. Fábián papnak 
1386 esztendAben Szent-Miklós megyéje Ilyen térvényt adtak 
Í.J  Egész megye régtől iogva való törvénye. A Plebánoa m'n-
Vo naponként szolgáljon az Istennek (mint Istennek szolgája), 

vigyázva hon legyen, mint Istennek vltéss. Az megye 
"•eV gyónat'.an, kenetlen senki miatta meg ne haljon Gyer-
mekek keresztelet'enűl meg ne haljanak. Ha kívántatik 
* ke.{pa<akon minden héten egy misét..." — A levéltBredék 
hiányzó ielébfil  osak e szavak maradtak meg: ...Igy, hogy 
l.nden héten egy... hattá 1499 esstendAben, hogy mind... meg 
„un akurji mondani az misét. — ez végzést Fábián pap maga 

Regestrum további részét az egyházközségre vonatkozó 
dolgok t ö l t i k kl, amelyek közöl érdekes kiragadni a fen*  emlí-
tett Fiblín házas pap" gyergyószentmlklósl plébános utódal-
„a p" é t : 

pAdjak emlékezetre mindenkinek, sz kiknek Illik, ez 
i eleD való levelünknek rendiben, hogy mivel 1499 esztendőben 
(P Benedek nevű Esperest Ideiben hagyott volt három szántó-
földit  a templomra jövőket egy Oergelyfi  Györgyné Lncza nevű 
uszony ildvöíséglért, az Szent-Miklós megyéiben lakó papok-
nik, succesive, hogy BrOkBn örökké papról papra maradjon és 
m nden béten Péntek-napon az pap. mely az mognevesett föl-
deket bírja, így-fgy  mieét mondjon az halottakéit. Mely föl-
íetet asze ént békésében ls blrtsk Fáb'án Pap Ideje JBvetelélg, 
celv Fábián pap az három földn-k  egyikére házit csináltat- án 
bíDoe '9 lakolt és mikor az megholt volna, egy Mihály Deák 
-e<a iára maradván, az is megholt, kinek a felesége  blrts 
j;a'ÍD egy id-jlg Végre egy Iinreh pap osi kdeinél fia  Itt vslo 
szut-miklósl psrochos lévén keresni kezdé azt a földet  tör-
réay szerint éa mluköt réja híva és kére az törvénynek meg-
.•elfííre."  A továbbiakból amint k.tflnik,  a pett az utódok el-
vesztették, mert n m volt h'.vataloi peosóttel ellátva az per 
tlkn'mával előterjesztett Irataik. 

.Az CloteremrAI" fejezetben  Erdélyben dúló nagy p stls 
jirTÍuyt jegyzi 'el 1633-han: „Minthogy felette  nagy döghalál 
lía egísz t'r'élyb n 1633 esztendőben, mely augustusiba jöve 
liverg'óba Cs k'ól és itt Szent-Miklós megyéiél en halának 
luefí  inind f  prostol usqii hét szá/át temettük ad diern 1 oo-
•obris. Azért egy kerteoskével kl kellé terítenünk a Cintermet,. 
.Upymcsak ebten a fejezetből  kltűilk mennyi• e gon Íját viselte 
i Jloldvat katolikusoknak is: „Az nenezl (Piatra-Ne* mţ) mo-
cosror mini elégett volt, a templom is s torony ta." Ugyan 
c.^r: városon csináltattam egy haranglábat oum 1 25 Anno 
1633 magam pénzlt 61. .Kevéssel tovább : ' A Bakai (Bocáa) 
Utbohfcosok  CUatrumabéll Templom mind elpusztult va>a; 
KI építtettem meg száz tallérral Anno 1637. dle 12 May. „Az-
ţtin Ismét a pátral templomról:" Az nenoz városi Cathoíiku-
mk temploma abUklt csináltattam meg Anno 1641 tíz czlottal. 
. 1650-ben épl'tetl fel  a Bacáu-1 kolostor tornyát:" Moldvában 
t bakai tornyot íz Clastromban oalná'&k Anno 1650 és abba 
utam négy eaQst »a!lért. „A fejezetet  pedig ezzel végzi:' Ho-
zittam volt Lengyelországból egy harangot fertály  mássást és 
ittam tz korondi katholikusok templomába. Anno 1658 Végül: 

„Imát ez két esztendAben eemml jot nem oselskedhettem, 
mert az ezer 6 száz 57 esztendAben In Januarlo megindula 
Ríkoczl Uyörgy urunk az egész erdélyi haddal és magyaror-
szági hajdasággal Lengyelországra és többet rontinak el három-
száz templomnál, kiknek minden jovalt elhozván, aláverék 
oket a lf  ngyalek tatárország felé,  holott as egész hadat mind 
«'rságba ejtvén, maga kevesed magival elszaladván, kijőve 
E-dflyne,  az egész hadat többet harmlnokét ezernél vünek el 
tz ta áiok, kik között csak nagyságon urak és olmeres nemes 
exberck voltak többen ezerné1, az kik most ls oda vannak." 

Éa jövő Octoberben egy basa Erdélybe az török császár-
tól, az kl országgyűlést tön Megyesen és Rikoozit klküldé 
Erdélyből 1-a Novombrls. de Janasrlusban ls egy más gytUés 
IÖE, rz kiben más poBtája jővén az császárnak, ktt mikor Bédal 
el '.csátott volna, Rákosit urunk utánnok küldvó-. levágatá 
óket ós Erdélyt magának foglalá  Februarluaban. Ss az török 
mind hav>s lföldlbAl  s mind Moldvából kldzé az vajdákat, ki-
ket Rdkoci arunk tölt vala marolaiban. Ea Rákóol urunk az 
előtti István vajdát beboositja ismét MoMvábs, de hadát oda 
veszti é» maga allţ szalada kl Erdélybe. Item A"gustusban 
kijö sok török és tatár havasföldliAl  és egész Erdélyt égetik, 
rabolják az leányoknak asszonynépeknek tíznek ls többnek ls 
hajrkat ö-szf-kötik  és kez-ket hátra s ugy hajtják Aket, mint 
> barmot; Vittek azért el ErdélybAl rabot kllenoven öt ezret. 

16!8 esztendőben Borosai Ákos megyen az török OBászár-
boz és az rrdéiyl fejedelemséget  megavervén gyűlést teszen 
Segeívá-at di« 6 Octobrls az kit fel  vön az ország, és Jenőt 
Lngisi. és Karánsebest az töröknek adá B u c u l és minden 
emberre Erdélyben két-két forintot  veténok, még az jobbágyra 
IB, ktt fel  is szeáének adóba a császárnak. 

Item Anno 1659 gyűlést teszen Barcsai urunk Szász-
estesen májas és júniusban. 

Item gyűlés leszen Beszteroéu az hol ujolsg egy-egy for. 
"löt rendelének, az kit f-1  ls szedének. 

Ktkócl urnnk bejA Erdélybe nagy haddal 1659 dle 20 
Auftiut'.  Barcsal elfnt  elAie Tordánál die 30 Angustt. Rákosi 

fejérvárra  megyen dle 4 Septembr. gyOlést teszen dle 
bzékb;1 é s " Z befogadja  örömmel fejedelemségre  és a 

. rAz kiket a templomba és kápolnába temettek régtől 
MM-T c fcjeMtben  tsméte't-n ir az 1633-ae pestlsról: . "os t 
tiojji vrgyou t 2 n i g y döghalál egész Eriélyben ; mert Koloa-

eltemetnek egy nap azázat, Itt lmár nálunk temettek többet 
— 1646 év, bejegyzéa alatt: „Ebben az esztendAben lön 

baiál - „Ubbnn az esztendőben hozi Ide be Gurzo István 
n » r a t n c „ r o t Gye'gyoba 1646 28 aprll.- Ezek mellett nem 
")tl pontosan bejegyezni a legjelentéktelenebb kiadásokat 

p l ; templum oaákánjára nádlanl vöttem egyla-
„ , 8z»£tovasat d 40." vagy „Attam a töloséreanak (üvegea), 

templom ablakját mikor oaüiálá fl.  2." 
«•ív . t „ T , é ^ n , p , d l S W »Memorlale"-t jegyzet be 1664 ben, 
sarrLk l n t , d o t t Fuenozi Péter Ur az szegény Bot M hály 
taaii» , h o a z oroszleányon tallért kölosön, melyről sdá ez 

a kegyelmének, és adott egyett nekünk a fentl-
11 Munkásságáról. 

Biéoetay A/ejoí. 

ő y ^ r g y ó i é k t 

^ ^ l o u e r a j 

Töltö-toiiak javítását és tisztítását 
• 4 1 1 a i j a a V á k á r ű i l e t . 

Mikor álomba szunnyad az este, 
Szürke homályba beazél a táj, 
A mult bánatködébe réveive, 
Csendesen elsírom ami fáj. 

Amiktől régea-rég elbucsnstam, 
Most njra közém aereglenek. 
Valaha szivem vérével Írtam, — 
A dalt, virágot, szeretetet.. 

Halk, nesztelen száll s mult kőiéből, 
Bas. borongó légy melódia.. 
Esti osend — a hulló hóplhékkel 
Mintha régi sebet gyógyítana. 

B&Hteyni. 
grauas Egon II. glmn, levelei kóafll: 

Biztató. 
Hogyan háláljam meg drága szüleimnek 
Azt a sok jót. amit értem áldoznak, tesznek ? 
No, de ne bánják meg, ha áldoznak fiukra, 
Mert támaaznk lesz öreg ntpjalk-a. 

Ugyanssak csókolok mindenkit otthonról 
S kérem, ne feledkezzenek  meg a kla Eg"n-ról. 

1939. Húsvét hava. 

Isten, ngy lesz, ahogy Te akarod. 
Csak még egy percig tartsa fal  karod 
A bBieledfl  saörnyB végsetst. 
Uram, ne még! Istenünk adj időtI 
llég vehessünk egyuer léleksetet — 
Mig maradjon egy porssSmnyi hitünk — 

M ĝ dobbanhasson egyet a Baivünk — 
Mig ölelhessük kedveBüntrot egysaer — 
É •, ó Uram, hadd játsaodhassank mig 
Egy kicsit bár a kicsi gyermekekkel, 
Kiket Te küldfttól  Ida nekünk I 

Könyörülj hát mirajtunk Istenünk I 
Hissen mindenki caak báket akar. 
Bitéért reasket a feldalt  vliágon 
Mlodeo ember: román, német, magyar... 
Urunk, Intenünk, hlss itt a tavaaa I 
...S a lásas földre  csak havas, havas. 
Csodáiért nő a fehér  hólepel... 
SsemfSdó  es a veaanl Indáit fűidnek? 
Vagy — talán éfbfil  küldött béke-jel?... 

1939 márdns 22. BIróné Váró Éva. 
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Odvöalöm Urna, jó estét kívánok, 
Egy pár rövid sorral szive mellé szólok, 
Beszéljek hát szerelemről ? 
Barátsági érdekünkről t 
Iga ' nem 'a kellett sokat gondolkoznom, 
8 eszembe Is jutott mit kellene Irrom. 
Pe ez a levelem kínosét ls felérne, 
Ha mit benne elmesélek szive mellé férne. 
Mit mondani akarok tehát elmesélem. 
Hogy ha szerelemmel magát meg rem «értem 

Esténklnt magához azér fáradoztam, 
Mert e i lvm legkedvesebbjének magát választottam, 
Ha lányok érdekében nagyon sokat jártam, 
Megánál kedvesebbet sehol sem találtam. 
Titkon szál fel  szivemben a szerelem, 
Maga nélkül mit sem ér az életem. 
Maga lenne tehát szivem kedvelője, 
Hogy ha véletlenül nlnos más szeretője. 
Levelemre egy kis választ hs troa 
A szerelem rózsa mind jobban kinyílna. 
Ibolya szál rózsa levél lehajlik, 
Hol azerelem az a rózaa ott nyílik. 
Kinyílik a gyöngyvirág la de elhervad azután, 
Szeretni száaat Is lehet de osak egyet Igazán 
Szerelmes szivemre nagy örömet hozna. 
Hogy ha levelemre, osak igy válaszolna, 
Noha majd a táoo-eatélyen maga less a párom \ 
Akkor már bétellk minden kívánságom. 
Maga lenne minden klnoeem boldogságom. 

Itthon is I Máshol ls I 
Távollétünkben lsl 

Most már többet nem Írok! 
Szeretettel maradoki 
írnék még de mit 7 
Vála-zt várok, caak ennyit. 
Magát sohse feledem  el; 
Szeretettel; Gál Vencel . 
Ebéd után hiába vársz, 
Nálad nélkül foly  al a tánc. 
Tánoolj mással ne várj engem, 
Klhálóba kell slttnem. 

*) Ezt a „verses-levelet", mut'tóba hozzuk teljes egy-
szerűségében. Eredetije előttünk fekszik  s némi meghatottság-
gal nézzük a veralábak mellé rajzolt muskátlikat, tul'pánokat, 
a napot és oslllagokat . , , , , 

A verselés a székely néplélek sokszínű megnyilatkozásai 
közé tartozik, mellyel érzéseit - lelkiállapotának megfelelően 
— az érzelgAsséglg tudja olvasztani. Ha évAdlk valakivel, 
oalpnek, vágnak és szúrnak a sasval, de simogatni Is tudnak. 
A maga gyártotta veraelés, nótaszorzés As régi szokása a szé-
kelynek, melynek külön Irodalms ls van. (Rovatv) 

H Í R E K . 
_ lapunk  előŰMetiiaek,  oivuóioair, barátai 

oak éa mankatérsainak  kellemet,  boldog  húsvéti 
flnnepeJcot  kívánunk. 

— 8s p eredménnyel fejeifidött  bo ss E 
O 8 Evereróssentmlkioal tanfolyam*.  Marcim 
25 en MoMM be aa uirdelyl G -adaaágl EgyleUa évi 
aardVái tSDfolyam  sorosata. Veao.őjo Sséke Mioály 
FNLTJnváastéBl a'óadó volt. A tanfolyamon  46 hall-

í S t ílSSók: ál latogésssétüiyWl Df.  Ri-

şsegh Tam^s állatorvos, gyümöla és koayhakertéaaet-
ból An^hl Biiása m-̂ roamegyel fdidmüves  saövetségl 
Igasgató és a növánytermelésből Páter Jlssef  nyűg. 
legyeó voltak. A tanfolyamot  márcinj 13-án délelőtt 
Liaaló I;nác Veal-Bincteval nyitotta meg. A tanfolyam 
rendecőaége a több oldalról megnyilvánuló kérésnek 
elegét téve hatósági engedéllyel kleBsköcölt*, hogy • 
városi kösöneég részér a néhány esti elóad&at tarthas-
sanak a tanfolyam  előadói. A tanfolyam  helyi mag-
satjrveaöi felkérték  a gylimo!cakbrtéBset eiőadóját arra. 
hogy Btiáas Sándor igazgató tanítót, O áhBjla tanítót 
és m;a 5 h*llg9tót ft.illön  oktatásban róBaesilBen, akik 
a vld*k gyümö citermelAlnek adódó alkalommal ssak-
tanác>okkal Bzolgálhnasan^k. 4 tanfolyamot  időközben 
megfogatták  Fodor Pai EQ0. felügyelő,  báró Ataél 
Ed) mfzözihi  földbirtokos,  PJlöp Ákos didiről gasda-
körl elnök éa B illat Ákos, eklk elismeréssel nyllat-
kiEtik ugy a tanfolyam  vesetéBéiől, mint a hallgatók 
készültségéről. — A két hetes gaidaságl tanfolyam 
megaservesáBében Fülöp Jósqef  állatorvos, valamint 
Bilíz) Sindor igasgató-tanltó és u áh Béla tanhó mű-
ködtek sikeresen kösre, akiket a tanfolyam  idejére 
a gyergyóezentmlkió?! rém. kat. egyháatanács ssabad-
Bágolt, hogy behatóbban foglalkoshaBsanak  a tanfolya-
mon tárgyalt gtsdaaágl bérdísekke!. Strasser Jóssof  és 
H*gyefci  Líjos Iparosok késsséggel bocsátották a tan-
folyam  rendelkezésére a volt ipartestület saékhásának 
nagytermát, melyet a hallgatók teljesen díjtalanul vet-
tek tgf-nybe.  A tanfolyam  megrendezésében készséges 
a-*glt3eget nyoitott móg öavegy Mihály Jóssefné,  mig 
Fillöp JjBdef  500 lejjel járult hozaá a tanfolyam  meg-
rendatíáBl knltsagelhes. — Aa előadásokat marc. 25-én 
B malis rórn. kat. lelkész Te Denmmal zárta le. 

— Hatóságilag mogállapitott i rak gyer-
gyoaaentmlkiOsoii Lisat: Barna busallaat kg. 7 lej. 
Kö»fp  ;B fmér  ilazt kg. 9 lej. Négyes főzSllszt  960. 
Tengeri iUz kg. 5 50 lej. — K^nţer: Btrna kenyér kg. 
6 l-l. 5 '-B r hír Uszioól kg. 950 lej, 0-ás lisztből kg. 
10 50 —Hu: I. oaat. marhahús kg. 24 lej. Siopó 
borjú kg. 32 <ej. Bnrtaahu3 kg. 36 lej, karaj 38 lej, 
Olv^ztaui vaio Baalona kg. 40 M, háj 42 lej, BBlr 
kg. 44 lej. — V ndágiői árak: Boád, me:y áll hua-
levea vagy savanyu leves, borjú vagy sertéBBttlt (20dgr), 
10 dgr. kenyér es 1 drb. süteményből: I. o. 80 lej, 
IL o. 24 lej, III. o. 20 lej Vacsora, mely áll: Silt 
vagy pörkölt (20 dgr.), gyümö!ca vagy sajt, 10 dgr 
kenyér: I. o. 25 lej, II o. 22 lej, III. o. 20 iej. 

— Ötven banis pótdíjat ssamithatnak a 
vágóhidak a levágott allatok mlndon kilója 
után. A hivatalos lapban minlBztertanácal határosat 
jelent meg, amely felhatalmazza  az ország öasaes 
vágóbldjalt, hogy a leölt állatok kilogramja után 50 banl 
külön dijat számíttatnak fel  aa üzem bőntéso és kor-
szerűbbé tátele költségének fedezőére.  As uj pótdíj 
nyomán bizonyos, hogy a mészárosok ugyanensylvsl 
fslsnelik  a huaárakst 



4 lk oldal. C I K I L A P O K . 

Két székely a „pergöszekér"-en. 
Kemény, lőcsís, vaatengeiyü .pergőssekéi" döcög 

Taplccsa éa Cslcsó kézségek köaöttl gidres-gödrös 
onságuton. A kicslrcy, da „mokány" tavacskákon 
ugyancsak megfeszül  a buzóczlj: hét bárénybőrkucsmás, 
bundás, idősebb székely ül egymás hátán a Biekéren. 
Felcilklak 

Csendőr-járőr jön saembe velük. Megállítja a 
ssekeret 

— Hová Igyekeanek emberek? 
Mü-e ? MU bliony „«hajrá* caak SienttamáBra, 

őrmester ur. , , 
Ba aa .ahajré" kerek harminc kllóméterre van. 
— Jó, jó — csak aatán vlgyáanl kell I — ssólt 

aa őrmester, Bslgorutn végig mérve a székelyeket, 
aaekeret, lovakat egyaránt, mlkSaben tovább ment. 

— A ssékelyek egy darabig hallgattak. Mikor as 
őrmester szuronya már a szekértől jó távol villant 
meg, Bsólalt meg egyikük. 

— Mire kell nekünk vigyázat tnlajdonletteképpen? 
— Bs a kérdés ágaskodott mlad a hetük sae-

mében. 
— Éi a' mondó vagyok, hogy ejlsace a két ta-

vacskát sajnálá meg jó szüvvel, mer' Igen-igen néae-
getl vala — tűnődik ss egyik — hátha állatklnaást lát, 
•mér' heten, mint a gonoszok, ülénk fal  két ló ntán s 
aat sokacskának tartja... 

— A' bla'a lehetséges less — teszi hossáa má-
sik — aa újságok es Írják, bogy megbüntetnek embert, 
fehérnép  st, mindenkit, ha csirkét, tyúkot fejjel  lefelé 
visznek haza a piacról. Mintha nem mindegy volna 
mán asoknak, fejőkbe  megy-e vagy nem a vér, míglen 
kés alá kerülnek... A városi nép nem élni veszi a 
majorságot, hanem, hogy ő éljen vele... Nem IgBS? 

— Igaz bla'a I - dünnyögik bajszaik alatt csen-
desen. 

— A majorság meg hagyján l — fttai  a szót a 
harmadik — da nemcsak pénzre, de dutyira is meg-
büntetik, amint a plébános ur ea prédikálta, aki a tejeB 
bárány farkwtövére  koppant egyet a fejBse  nyelével, 
hogy feldagadjon  s abból a városi nép a piacon ast 
hlgyje, milyen kövér bárányocskát eB vessen. 

— Majorság s bárány s egyéb, Igen-Igen ssfp 
dolog, — bök a levegőbe botjával a negyedik — csak 
aat nem értem, hogyha a törvény olyan kegyes velük, 
miért nem gondoskodik rólunk ia legalább ilyen for-
mában? 

— Hagyják el mán no, ne sokat .bőcsködjenek* 
— veti oda pipát kivéve a szájából egy tekintélyes 
kossuthssakállaa öreg ssékely — arról folya  a ssó 
elébb, miért állita meg a „csendét" s maguk a nagy 
„bőcaök" n«m tudák eltalálni... 

— Hit mondja meg maga Kárujbá', ha olyan okos 
— esnek kérdő teklatettel as öregre a többiek — eddig 
hallgatott a eaalatt kl es találhatá... 

— Heten vagynnk ezsn a szekéren s magnókban. 
Ast hiszem s nem tévedek, gyüleses gyülekezetet láta 
bennünk s „ahajt" arra kell vlgyásnnak — mondotta 
Kárujbá' — a t mpóaan rágyújtott a pipájára... 

— ÜiOm, ühüm — bólogattak a saekelyeb, ml-
kösben a lovacskák lassú trappba lendültek s a szekér 
dirgéBe megakadályozta a további „bócaköd^s'-t. 

Albert  István. H a g y p é a t t k . 
Nagypéntek délelétt. Te roskadozva 
Járod a gOrSngyGa Qolgothát, 
Ml pedtg nagy hahotával 
Készítjük a aelyem rahát! 
Gyenge váltaidat összezúzta 
Már a nehéz keresztfa, 
Alázatos, azent fejeden 
Baszkén tOndökOl a töviskorona Íj 
Nagypéntek délutánján, l e 
Ö3«eb0rve függsz  a kereaa'íán, 
OnzA emberek Ide-oda rohannák, 
M.guknak diága holmit vásárolnak I 
Te padig értflnk  szomjazol,; 
Kínlódsz éa azenvedas. 
Karjaid mégia Ölelésre tárva. 
Mezt minket nagyon szeretsz I 
Ami bün volt mind magadra vetted. 
Békességet k'náltál az embereknek, 
He nekik nem kellett a béke, 
Felfeazltve  akaitak látni Téged I 
Szomo'U nagypéntek, délután há-om <5-a, 
Vértelen ajkad még felnyílik  egy szóra: 
„lm, beteljesedett, Atyám kezeidbe 
Ajánlom lelkemet I" 
Még lándzsával ls átszúrják 
Kegyetlenül azent Oldaladat, 
Kire a sziklák ingva, 
Mennydörögve meghasadnak! 
A Nap elsötétül a megnyílik a fold, 
Aaszonyok neméből patakzlk a könny l 
A néptömeg rettegve fisaze-vlaaza  futkos, 
.Va'óban Isten Fia volt" — kiált a százados I — 
S Szent Szived ezennel megazQn dobogni, 
Oh engedj engem la keresztfádhoz  borulni l 
Boesáaa meg Atyám, nem tudtuk mit teszünk, 
Hozdd el Jézus a mennyországot nekünk I 

GYABHATHY BABY. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Simkö György, a cslkssersdal Bsent 

Vince uanatorlnm főorvosa  roadeléaét (10—12) ismét 
megkesdte. 

— Tenalaaeaök figyelmébe.  Húsvét vaaár-
napján a Sportegylet mindhárom tenniaa-pályája meg-
nyílik. Orabeoaatáara jelentkezés Frank mérnök Irodá-
jában. 

Keresek lanoba ea konyhából alló lakaat. Cím 
a kiadtttvatalbaa. 

— BgrháakOaaégOnk lelki napjai. A nagybét 
elején, április 3 - 6 napjain a rtm. kath. egyházközség 
üdvösséges, saép lelklnapokat tartott. A kat. Népazö 
vétség lelkes cioportvesetói küiön ls meghívták a kat 
híveket. Sokan voltak, akik eleget tettek a meghívás 
nak és eljöttek a templomba. A 6 órás elméiké déstken 
asszonyaink éB leány.ink zsúfolásig  megtöltötték a 
templomot, este 9 órakor meg as Ifjúságból  és a férfink 
közül jöttek el saép Fiámban. Nagycsütörtökön küö 
nősen megható volt látni, amint reggel korán éa a 
9 órás azentmlsén férfi  »k éB behívott katonák nagyobb 
tömegben járultak a Bsentáldosáshos. A lelki megújho-
dás fölemelő  napjain résztvevők gondoltak a részt nem 
vevőkre, aa eljöttek aa el nem jöttekre Is: a kegyelem 
sugara hatoljon bo aa ő szivükbe le, hogy elnyerjék 
a lélek megnyugvását éa Igasl békéjét, asokat a mul 
hatatlan ériékeket, melyeket aa élet augó vásárterén 
aem, caak a templomban lehet megszerezni. 

A lélek nagy ügyének szentelt pár nap vezetője 
Papp Dénes főglmn.  bittanár volt, aki aa örök igaz-
ságok fényétől  megvilágított elmével, a mély meg-
győződés erejével s a lelkekért égő ptpl lélek egész 
buegóságával éa tűsével hirdette a lelki ujjássületés 
nek mindenek fölött  álló ssűkségeEBégót, aa egyenes-
vonalú, gerinces, öntudatos ktr-'sntény életnek nemeB 
útját. A lelki trlduum befejezésekor,  áldozatos munká 
jáárt, Biró F*reoc főecperea-plebánoB  mondott neki 
sslvből jövő, meleg kössönetet. A kath. hívek hálás 
szívvel gondolnak mindkettőjükre, hogy nekik a lelki 
mozgásnak és meglgaaulásnak Bzép errdménnyel zárult 
napjait megszerezték. (A) 

— Tea-eat aa Európában. A C. 8 C. hoekey 
szakosztálya húsvét másodnapján tea-estélyét megunja 
s arra szívesen lát s ezúttal ia meghív minden kii. 

— Kirándulna aa Egyeskűre. Aa Erdély 
Kárpát Egyesület Cslkazekl Uiziálya buwétl ünnepek 
alatt kirándulást rindea aa Egyest őre. A beérkezett jelen-
tések Bzerlnt as EgyeBkő környékén másféiméteroB  hó 
vau B kitűnő sl-terepek várják a sportkrdveő kirán-
dulókat. A menedékházban msleg Bsoba varja as írke-
cőfcet  8 a szomaiéd városokból Is Bsámos kiránduló 
csoport jeleşte erkezésót. 

— Haláloaások Cacu G deon vármegyei tisat-
vlaslő 40 éves korában folyó  év április 1 én meghalt. 
A becsületes, előzékeny modorú tisztviselővel hr-elen 
Iellépett tüdőgyuledás végzett. AprillB 8-án temették 
el városnak társadalmának nagy rorzvéte mellett. Cucu 
Gedeon egyike voltatoknak a tisztviselőknek, aki aa im-
parlnm változás óta élt közöttünk. Eaalatt a bosszú 
idő alatt egéss lényével, becaüieteBiégével ÓB eiőié-
keny modorával igyekezett kiérdemelni a tiszteletet. 
Tdljes egészében sikerült ia neki, amit bizonyított a 
halála alkalmával megnyilatkozó nagy réBSvét. 

— Divid Dineané szül. Sófahy  I I, tprllls 3 án 
85 éves korában elhnnyt városunkban. Dávid Dioea a 
p4? zígylgazgaióság nyugdíjügyi oztáiyának vezetője 
elhunytban feleségét  gyászolja. S.falvi  1.1 korai halála 
mély megdöbbenést váltott kl mindenütt, ahol Ismerték 
zt a rokonszenves nrlaBssonyl és azolgálatkégs tiszt-

viselőt. Aprllia 5 én temették el nagy résavét mellett. 
— Frltd Hárman fakereskrdő  folvó  hó 8 áa, 87 

éves torában meghalt Csíkszeredában. Temetése folyó 
hó 5-án volt ss egéss város társadalmának nagy rész-
véte mellett. Frled bácsi valahonnan a Tisza mellő. 
ssármesott Ide, a Hirglta aljára, hová örökre oda-
kötötte mesterség*, as erdő. Bcaüleles, korrekt tlss-
teSBéggel Bsolgália gazdáit B hozzájuk való hűsége oly 
határtalan volt, hory a vagyonszerzés ördögét örök 
időire távol tartotta tőle. I{«zl tipusa marad minden-
kor a ml szemünkben a magyarságáhoa haláláig rdgasz-
kodó magyar ztidónak. 

— Április havi maximális árak A városi 
tanács 4—1939 vg rendeletevei közzétette aa április 
havi m x ma is árakat, melyek a következők: 0 ás ll̂ st 
olrc >»i>-x málva, 4 eB Ilsst kg. nagyban 850 e kicsi-
ben 950, 6 03 Hsat nagyban 7 50, kicsiben 850. kufco 
rica liszt szitálva 5 50, Bzliálaiianul 5 ej. K nyérsrak: 
F h r kenyer nincs m>x<málva, kenyér 4 eB liBetből kg 
9.50, 6 os Illatból 8 50. 7 es liftből  7 H Húsárat: 
I onzi. m«rh<tbus 24. II. oszt. marhahús 18. «zopóB-
borju 84, di izeóbu 86, as rnakvaló aza onm> 42 nyer* 
Bialoona 40, zair 46 báj 42 di»snó oldilan 88 lej. — 
E-elmlszr-roti: K ump'l ke 1 75 bugyron 10 tea 240 
otelo'aj 86, só cazyb^n 2 70, dcsloybcr 3 40. V*nd«R'ól 
árak: M?nü három fogasból  I. out. 30 lej, II o-z: 24 
lej. ű'H menü két fogáBból  kenyerrm I oszt. 25 lej. 
II oszt. 24 lej. I. o z . éttermek: Bucureşti, Transil-
vanii, Dici^ és Europa. A többi vendéglők II. oszt.-nak 
számitanak Cu^rásida 6s kávAházi árak: Pohár tej 
kiflivel  4, pot ár kávé kiflivel  8, tea citrommal és kifl 
vei 6 lej, tehén te) literje 4 tej, iuhturó kg. 80 M, 
juhsajt kg 25 lej. Fuvsroaáaok : Negyedórás ut a vá-
ros területén kAi anemóllyel 20 lej, felórás  ut 40 lej, 
egéss órás ut 50 le], vasútig vagy onnan a városba 25 
lej, minden ssemély ntán kettőn felül  még 10 lej. Autó-
taxi dijak: Esy nt a városban 30 lej, egy óra vára-
kozási Idővel 70 lej, szered)! fürdőig  50 lej, Ztögöd-
fdrdőlg  70 lej. Somlyóig 60 lej. Fm:i helyekre vára-
kczisl Idővel 100 lej. F -ntl árak két snemély után és 
röggel hattól este 9 óráig aaámitatnak. Éjsaakal u*akért 
30 ssáaalék tObblet Bsámltható. Cukorárak: süvegcukor 
88, kockacukor 84, kristálycukor 82 Uj Takarmány-
árak: Sséna I. osst. kg 1 lej. II osst. kg. 080 Uj, 
sab 4.50 li j, ssalma 0.20 lej. Fenti árak április 6 tói 
léptek érvénybe s aa aaok ellen vétők a speknla-tör-
vény értelmében 80.000 leiig vagy egy hónapi elzárás-
Bal büntettetnek. 

— Halálos aaerelmi tragédia. Március 31-én 
délután megdőbbeutő sserelmi dráma aajlett le SEPSÍ-
aaeatgyirgy főterén.  Korody Bósalka 26 éves magán-

tlsstvise'ŐDŐ és Dr D'bu Vaslle tírvényBiókl fööevéa 
öt esztendő óta meleg barátságot tartottak. H ^ g î ? 
ról Is volt BZÓ a fi  italok között. L»gn'óbb . znban 
családi körülmények odaalaku'tak, hogy a főűgvéal 
besBÜntette a leónnyal való barátkozás!. — a leányi való barátkozást. — 
halálosan elkestrlMle ss a fordulat  és végzetes'uSÍ! 

_ _ . l t U n in t . l o . Hilk . határozta magit. M g várt a pénttken délben, R^it»., 
főügyésa  elhagyta hivatalát, usjd u'ána rohart 
revolverrel lelőtte Dr. Debut. Eeután önmaga e.'e 
fordította  a revolvert és halántékon lőtte matát. "A° 
urlleány azonnal Fzörnyet halt, Dr. Dalu f6ü»?é' 
súlyos sebesüléBt szenvedett, amellyel átszállították 
Brassóba és megoperálták. Allspota még mindig V4| 
ságoB. 

— Kfiszönetnyilvánltás.  Mindazoknak ai (g. 
merőaelnknek, jóburátainknak, akU drága jó férjem 
illetve édes apánk halálával ért fájdalmunkban  egvttu' 
éraésükkel felkerestek,  hálás szívvel moiduuk kö̂EiÜ 
netet. Csíkszereda, 1989 áprlÜB 5 - ín . 

özv. G«spár Jóasefaé  éB gyermekei. 
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„ C O R S O 
M Ő I F O P R Á S Z A T 

t ö b b év i k ü l f ö l d i 
praxissal rendelkező 

uj női fodrászt 
kapott I 

Philipps Ultrasol ultraviolet lámpa költöz-
ködés miatt o l c són e ladó . — Cim g 
kiadóhivatalban. 

CASSA DE PASTRARK S A. DIN DITRAU 
JÜD. C1UC. 

Ciplta' L-l 1000 000— F -rfurl  Lei 673,408.-
R B. Nr. F 2—1934 Jud. Ciuc 

M E G H Í V Ó . 
A Ditról Takarékpénatar Resavénytarsaaig 

48 lk évi rendes közgyűlését 
1 0 3 9 é v i á p r i l i s 2 0 a n , határozatk^DtelFonég eartéo 
p.dig folyó  év április hó 23 án d. u. 3 órakor t&rtja 
ss Intését helyiségében, melyre a t. részvényesek tlei-

telettel meghívatnak. 
T á r g y B o r o s a t : 

1. A közgyűlés megnyitása, határoz ktk'p-a'.ég 
megállapítása és e közgyűlési jegyzőkönyv hiisIeFlté-
?ére két réezrényeR kljalslése. 

2 Az Igazgatóaág jelentése sz 1938. üclet4vró\ 
a zárszámadások előterjusztéae és a felügyelő  bizottság 
jelentén». 

3 H aáro tathoz ital a zárszámadások elfogadása 
és as igazgatóságnak és felügyelő  blzottBágcak adandó 
felmentvény  tárgyában. 

4 As alapszabály 25 lk §-s értelmében 1 felügyelő-
bizottsági tag újraválasztása. 

Dltrsu, 1939 március 80. 
Aa igazgatóság. 

No. 699—1939. 

Publicatiune. 
Noi, Primarul oraşului Mercurea-Ciuc, aducem la 

cunoştinţa interesaţilor, că în ziua de 19 Aprilie 1939 
orele 10, în localul oficial  al Primăriei se va da în 
arândă pe timp de 2 ani, adică pe anii 1939 şi 19A0 
prin licitaţie publică imobilele, cari formează  proprie-
tatea comună a lor Varvara I. László, Maria T. Orban 
şi Ana I. Faludi. 

Condiţiunile de licitaţie precum felul  şi mărime?, 
terenurilor ce se vor arenda, se pot vedea in orele 
oficiale  la Primăria Oraşului. 

Mercurea-Ciuc, la 4 Aprilie 1939. 
Primar, Secretar, 

SZÁSZ. B. TÖKE. 

Hirdetmény. 
Mercurea-Ciuc város polgármestere az érdekeltei; 

tudomására hozza, hogy a néhai László Józsefné,  Or-
bán Tivadamé és Faludi Gyuláné tulajdonát képező 
ingatlanok 1939 és 1940 évekre folyó  hó 19-én nyil-
vános árverésen bérbeadatnak. 

Árverési feltételek,  valamint a bérbeadandó birto-
kok minősége és nagysága a hivatalos órák alatt a 
városházánál megtekinthetők. 

9gim$im Viká» Mqwywit|t>n, 

Societatea de Vânătoare »Trotuş«, Ghimeşfăgci. 
Judeţul Ciuc. 

No. 77—1939. 
CONVOCARE. 

In conformitate  cu Statutele Societăţii de vână-
toare »Trotuş« din Ghimeş-Făget, prin aceasta convn-
căm în adunare generali pe toţi membtii accstei 
societăţi, ce se va ţine în ziua de 30 Aprilie 1939, in 
localul primăriei din Ghimeşfăget  la orele 10 a. ni, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Darea de seamă a gestiunei financiare  1938— 
1939. 

2. Alcătuirea şi votarea bugetului pe 1939—1940. 
3. Alegerea noului comitet. 
4. Diverse. 

Preşedinte, Secretar, M. Georgescu. Ioan Suclu. 




