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Eredményesen folyik  a Magyar Nép-
közösség beszervező munkája. 
A csikmegyei magyarság mindenkor pél-

dája volt az egységnek és az összetartásnak. 
A kisebbségi életünk husz esztendeje alatt az 
egységnek ez az öntudata egy pillanatig sem 
bomlott meg. S)ks*or büszkeséggel tölthetett 
el, hogy ha akadtak is időnként eltévelyedet-
tek sarainkban, azért nagyjában mindig meg 
tud:u'< őrizni fegyelmezettségünket  és a mi 
népünk a nagy próbákban megállotta helyét. 

Ma, «mikor a magyarság a Msgyar Nep 
közö.->s >g zzervezetében éli tovább a maga kul-
turális, szoc alia és gazdasági életét, megálla 
pithatjuk, hogy népünknek ez a régi lelkese 
déae, a közős magyar ügy iránti összefogása 
semmiben nem változott. Éppen o'yan szere-
tettel és ra^gártéssel sorakozik fel  a köteles 
ség teljesítésre, mint azelőtt mindig, amikor 
áldozatot követelt tőle az egyfajhoz  tartozás. 

Éi ez igy van rendjén. Semmiféle  kttzdet 
iaet enélkül folytatni  nem lahet. Az egység 
fegyelme  a mai idtfk  paraccia. Ma a népek 
Cíak t bba kapaszkodnak meg. A kis népek 
különösen érzik, hogy közöttük mindenki fon-
tot a köz számára. Ó t olbódorogni senkinek 
sem iehet. Együtt vau a helye jóban, rosszban. 
Sjnki nem voihi'ja ki m-jgát az összesség 
javát szolgáló feladatok  alól. Vagy megérti, 
hogy szolgálni kell a közösségi gondolatot, 
vagy elveszett. 

A Magyar Népközösség Csikmegysi tago 
zata ma egyedüli szerve a osiki oiagyarsag 
ilyen szellemű összefogásának.  Amint lapunk 
hasábjain ismertettük, ez -t Csikó egyei Magyar 
Nopközösa-g Dr. Kolumbán József  elnökleté-
vel megindította szervező munkáját. A munkát 
a támogatásra szoruló inagya<- testvéreink meg-
segítésén kezdte, finnek  a célnak szolgálatába 
állította a magyar közösségi gondolatot. 

fiz  alól nincsen kibúvó. Nem is lehet el-
képzelni, hogy ezekben aa időkben bárLi ia 
akttd, aki elzárkózik előle. Nem hihető, hogy 
ne értené meg egy szívvel, egy lélekkel az 
egész közösség az', hogy Begtteni kell mind 
azokat, akik hibájukon kívül támogatásra szo-
rulnak. 

És ezsn a helyen épp?n arról akarunk 
btc<zbmolni, hogy nem igen akadt, aki ne fogta 
vo na fe!  enne* a magvar munkának fontos 
azükeéget. A Magyar N pközösség szerv zö 
muakásai bejár ták a körzeteket. Mindenütt 
szeretettel és felemelő  megértéesel fogadták, 
tí/y vagy két eset fordult  elő, amikor nem 
igy történt. Etek is később megértik, hogy a 
Dagy gondolatot fel  kell karolni és jó azivvel 
topább kall bontani, mert soha nem tudjuk, 
mikor szorulok rá annak áldására. 

A felmérés  munkája tehát ugy sikerült, 
ahogy kellett. Mindenki fegyelemmel  éa tehet-
sége saerint odaáiiott aa épitéai munkához. 
E aiondha juk, hogy magyar társadalmunk jó-
indulata éa szivo kimeríthetetlen forrása  az 
u dozni akarás kötelességenek. 

A munka további folyamán  a Magyar Nóp-
közüBeégnek tzzel a segélyezéssel megbízott 
szerve ösazaaiii a körzetekben felajánlott  össze 
gekot és azokat beállítja abba a kőltségvetesbe, 
amely a segélyezés kérdését kell megoldja. 
Amikor ez megtörtént, akkor válik nyilván-
valóvá, hogy mekkora alapot kell meg elő-
teremteni arra a céjra, hogy a megsegítés 
Ugye teljes sikerrel járjon-

A Magyar Népközösség majd megtalálja a 
módját, hogy társadalmunk tehetősebb tagjai 
nak nemes lelkQsége esetleg Onkóntes meg 
adóztatásaal vagy más formában  vállalja és 
blztoBitsa a beindított segitö monka sikerét. 

Jézus és a hütelen lélek. 
4 Átöleltelek, de te nem óieltél 

») Kimondhatatlanul érettelek a szeretlek mag 
most Is le büteien lélek. M.H jó BNYA becezi, td isgeti 
gyermek''l, ölebe veszi, csókjaival elhalmozta, ugy 
bántam én is veled. Éreso d kellett ez -roló aalvem 
meleget. Sietit Jutó* bo.dog volt, mert engedtem, bogy 
Keblemre boruijon. A gyere..keket magamhoz hívtam, 
bogy megölejem s megáldjam őket. — Mtndegyis-
bél nagy ember, szenl lelt. Taged is magamnoz ólet-
lalek, mikor a zseni kereaz aogben gyermekemmé, BŐI 
barátommá fogadtalak.  Bieretetam forró  csókjai lehal-
tam lelkedre. Majd a bermálaskor lamM gyöngédan 
átkaroltalak, magamboa szorítottalak, homlokodra lasé 
csókomat nyomtam. Mist la olt isztk, meg van a me 
lege, forróság»,  BOha Benki azt letörölni nem tudja. 
Asota hányszor, de hányszor karo.taiak at. Valahany-
ator áldosiái, en tértem bt hozsad, én ölelgettelek, 
oabmgattalak. Vájjon jut-e ogésdOe? Padig azt az idoi, 
bo dog ldót sohaa«m leüet feledni.  Amikor m<»g BZO-
raorkodiai, nagy banat egatie asivedat, kl állt mutied, 
ki érintette mrg válladat sssreteitel s vigasziali: ne 
faij,  en veled vagyok. Ja  sarata.d mind elhagytak, 
mert rossz hangulatoddal terhükre vonal, vagy kár-
örvendezve, kajánul mosolyogtak rajiad. Ltiod, egy 
sem maradt veled, ők vlga-.dialnl nem tudaa». Kmoe-
rttkbn ne bízz, oaiedoi fogas,  mindig magadra hagy-
nak nehéz óraidban, pedig tp akkor lenne nattkB&g'.il 
«egllssgükre. Hanyssor făcliei  almatlanui kóragy»don 
aagy lázzal. M*r a ketsegbíjsea órvenyere vitt aepze-
ietod, akkor la en törültem neg VcrajtekjB hom Okodat, 
megöleltelek aa uloiaó kenet ssentsegenen trősUócso 
csókomat adtam a jobb>n i<<t>él. 

t) D) te nem öietiei. P-.d g hogy vártam, hogy 
magadaoa láncolat, bo«y tobi el ne szakadjunk. Joi 
eseti volna, ha csokokaai hámozó ei. M*gdoina Kttraa 
nélkül megtette, mari szera^lt. I<arf  jo le.ki vtzsue. 
Te Boitzor Judas múdjara v se.kedss velem asemoen, 
ugy teBael, mini aa a nutolsn ipistol. Csókkal aruse 
ut engem. A szeretet e ler .aabo s legaseniebb jeiet 
iealjbSitod. Vigyázz az áiu« énéit*' nukt-m nnm art-
aat az, csak magadat öiöd meg. M «rt vissonozod oly 
bldegseggttl msieg ezeretatemek ? B fogadod  jóiatem* 
oyeimei, sót küvetelad ;ó.em, Btiaie aoieleasegamme 
leszed, hogy segítselek; némelykor bo dog vagy, ha 
ölellek, maakor kóaönvöaen viseiaedaz. Sseni á.doaasok 
után hidag marad Bal ved, ldsgen gondolatok lanyaj» 
ietz Ifliked;  mintha o>i aem lennéE natad, oly rideg 
vagy. Hi engsm nam saareisz. akkor kire paaaroiod 
ssareteiedat, mari a sziv asareleira iolt lerumtve? Kit 
ótel már fnhar  karod, ha nem engam? Ujy-e msst 
karolsz át: a taramimaoyekdi? AÍOI, MMS a kigyú 
pikkelyei, oly hidegen vessiez körű , mind saorui nya-
kad kora aa áspis gyttrtt, hogy vagra megfőj>don.  Tarj 
meg s csak engam szirasa csupán, óle;j inog te is 
engem, karol| ai, mari ahogy en ölellek, aem ölel uţy 
senki. B<ytnási atóieive, szorosan iancoijuc egymaai 
magún «nos, nogy soha el ne vájuni, igy maradjunk 
őf.inr  | P. R-tbv Apollmiriez. 

A. badfelazereiesi  kölcsön jegyzesevel 
kaposolatban Mitita Ooastantinescu 
pénzügyminiszter felhívást  intézett 

az orszég nepehez. 
Mitita Gonstantinescu pénzügyminiszter, a 

Nemzeti B*nk kormányzója, magahoü kérette a 
sajtó képvselőit és a következő nyilatkozatot 
tette elöitQit: 

— A hadfelszerelési  kölcsönre február  hó 
10 ig 10 262,321,000 lejt jegyeztek. Bz az 
Öaszeg a legnagyobb, amit eddig nálunk belső 
kölcaÖnjegyzéBnűl elértek és igy a mostaai ki 
booíájtas teljes Bikeret jelenti. 

— fii  az örvendetes eredmény bizonyttja 
n£p(liknek ez alkalommal is megnyilvánult mély 
hizafiaágát.Legnagyobb  köszönetünket fejezzük 
ki a 268.669 aláírónak, akik az egész ország 
területen ilyen lelkesedéssel válaszoltak as 
ország fejlesztésére  és védelmére irányuló nagy 
felhívásra. 

— Még van azonban sok állampolgár, aki-
ket eddig ktl'önbőző körülmények akadályoztak 
meg, de kifejezték  azt az óhajtásukat, hogy 
teljesíteni akarják kötelességüket az ország 
iránt, óhajtásuk teljesítésére — és ez az óhaj-
tás megfelel  a nemzetvédelem növekvő nagy 
szükségleteinek ia — a hadfelszerelési  bonok 
aláírása továbbra la nyitva van mindenki azá* 
mára, aki fel  akarja haaanálni ezt ai annyira 
biatoa eaaköat pénaének gyQmöloaöaő elhelye-

zésére és ugyanakkor a nemzetvédelem meg-
mentő müvének támogatására. 

— Bármilyen nagyok ia lesznek aaok az 
összegek, amelyek ennek a nagy célnak meg-
valóBítáaára kttlömbőző utakon ösaaegyQlnek, a 
nagy munka támogatása sohasem elegendő és 
éppen ezért, melegen köazönetet mondok mind-
azoknak, akik kifejezték  óhajaikat, hogy még 
jegyezni akarnak a hadfelszerelési  kölcsönre 
es teljes szivemből buzdítok minden jó román 
állampolgárt, hogy ezt teljes lelkéből tegye meg. 

— Jó befektetés  Ibbz számukra s aa orsaág 
nyugalmának és békéjének megerősítése. 

— Igy tehát büszkén az eddigi sikerre, 
Istennel előre drága hazánk becsületéért, béké-
jéért és védelméertl 

MITITA CONSTANTINBSCU 
pénzügyminiszter, 

a Roménlat Nemzett Bank kotminyzija. 

Apróságok. 
Az alrupü ó ós düjrjgauoii bzó hatalma egy-

formán  óriási. Da nem olyan egyss9rü dolog, mint 
anogy kines. As elrepülő ssó, a besied; a megrögal-
leu *aó aa Írás. Nam vitás, hogy a besaed ós as Iráa 
egyarant fontos  lanyesője a köavélemany klaisaltása-
oac. Kivaitk9ppan ma, Bmikor as etheren keresstül 
répái a beszed es a rotaciosokból ömlik as iras. De 
at tudja köveiül azi a hatasi, amit aa egyik es a má-
sít oaoa az embernek nevezstl fogyaastaoan.  Mart aa 
<)irepaió szó ügye nam gyermekjaieii. A bbo elhangzik. 
Hjnaan lehet aat ellenór.zil mi marad a nyomaban. 
I.t van a radio. Híreket moad. Valami eizepasstó, 
nogy a hany emoer annyi fjla  keppan érti meg a 
legdgysserUbbdn megfogaimazoii  moadatol ls. A lenye-
goi nam 1B emulam. Aat Ugiösbezír lökaietesen elfer-
al.ve BugaroBsa vlsssa a fogyasztó  agyvelejsnek an-
ienaaja. E^deion erdb^es, ĥ ogy & repdifi  bsó urtelnie 
elvano îk. Naponkent lehat megdöbbenni ezen a terü-
leten, hojy mennyire furcsa  anbrkrZil vagyunk ml 
dgyenEsm, akiksól végül össso tevődik a közíreiemeny 
ófaisega.  Da nemcsak aa eallaaó aaóvai szemben való 
ame bizonytalanságunkban rejlenek kiszámíthatatlan-
sagok. Aa újságírás la kinalj* ezaket a remenyWljes 
óaaatibolonduó Jelenségeket. A leiroil bsó sem tevesall 
el hatasas. O.i is tag lehatősegak nyílnak arra, hogy 
«i-ki a maga világosságánál vagy Bötéuégenel OIvmsb 
* belül. DJ mit kell ezt a témái sozáig taglalni. Oit 
van ea a heszadaek es Írásnak korhű fegyvereivel 
megdolgozott vliag. Mutatja aa és beaaél heiyeitünk 
magosán arról, bogy Bábel mellettünk maga volt a 
ilaaia <ir>elm4sagnec as egyatériásnek és az ossaeQan-
goit ésaj irasnak a meunyorazaga. 

Soi mindenhez hozsa aell szokni. A mai ember-
nak ea ntm ujsag. Bgeaa életéi ugy keli herendeanlo, 
nogy mladan piilanaibin készen anjon valami ujabo-
a»« a befogadazara.  Szóval, rugalmasnak kell lenni, 
mindenfele  uĵ z érdnek az életünsue való besapcsolasa 
iráni. 1 mai rohanó Idői nem lsmeris a megmareve-
dati kereteket és formásai.  A fejiődea  Irama, zok<zor 
a kövaleimanyek zürgóssége a géznél ls nagyobb te-
szító t;rói kepvisal, amelynak nem lehet eliont állni. 
I<y van ez a tarsadalml berendezkedésünk kördl ls. 
Nam lehal fljyeiman  kívül hagyni as elei törvényéit. 
— A kizdiimeinket éppan ugy befolyásolják  a napi 
valóságok, mint ahogy nem lehel kitérni a kornak 
agyes parancsoló kötaiusBsgel elől Bem. Amint látjuk, 
szemünk eióit ennek megfelelőan  világ saemleietek 
támadnak, uj forrnak  szüleinek, amelyekben minden 
ambernek meg van a maga helye es rendeltetése. Ma 
senki nam tuija kivonni magát aa öszsaasag cdlkltü-
jéa-j>bdi. A kózíSBégaek scüzsage van minden egyea-
a3k az á:dasatara. Bs a mai readsaerak mar nam kol-
dulják, nem kérik, nem kinyörgik a közösség szamára 
asi as áidosatot, hanem p .rmcsoiják, kövátJltk, esetleg 
jlveBaiz attól, aki ss'p azarevel nem akarja megeriunl 
a szükség törvényeit. Általában a küzdelmek minden 
iösössegtő: rendkívüli taijasltméiyeiet követelnek. 
Vannak idők, amelyek a poigartol egyenesen aa eletét, 
maseor peilig csak a muikajanak bizonyos százalékát 
követelik. Éi mlndaniket adat kell, mjrl ez minden 
ittideiem Biserenek a törvénye. — l<y kell oikapaainl 
i ml magyar küsdaimünket ls. A Mtgyar NspiOaöi-
segnek, a magyar klsebbseg mai nepi szarveaeienek 
jiete éa küzd ame aem nukttiösheil az áldozatot. Az 
is csak akkor tud megfelelni  hivatásának, ba mindanzi 
aelyen van 9s azon a helyan egass embarkéni teíjssill 
* kjaosseg Iránti kötelességéi. Azi a köteleasaget, 
amelyei a m»t ídói ráparancsolnak a kösösseg tagjaira. 
Kasai a gondolattal meg kell baratkoaai, aat meg kell 
erieni éa aa-sreteitel kell beaaerveani a magyar társa-
dalom lelkébe, mert ennek aa ^doaetnak megaaerve-
aéze jelend küzdelmünk sikerét, 
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Táiaiizok életre elbaojatolt tókeljlilli iis-fMOinket. 
Bokal hallunk aa o.vaauuk arról, bogy a jó Isten, 

mily pai ar nőseggel oaaioita a Székelyföldre  aa ugy-
neveaeu larmeaaetl klneaeket éa aaepaagekel. Bl mlad 
lgaz, da mindaai agy adia, azaa olyan faiteiellei,  ha aa 
emi>er la, aal olt laklk, meghoaaa aaoknak eriakeallé-
aonaa a azüeeégea áldozatot. SzazaaerU faltáraa,  ügy-
baaga:om «a anyagi befektetés  nélkül a termeszei e 
kincseket vagy tovabh Órai méiyeban, amig olyan nép 
fogja  e halyet lakni, amaly « feittlsleknek  ologol loaa, 
vagy sokszor meg la aammlaiti aa értékeket, példám 
elapadnak a források  a mas alat valaaatanak magáinak. 

B kincseknek szakszeri feldolgozását  éa ssorgal-
maa öaaaegyUJiesel Baoyai János lamert geológus tanár-
nak 1938-nan megjeleni könyve (arja elénk: 

„A Székelyföld  természeti  kiaosei 
éz osodáe  ritkaságai'  cimen. 

Bányai elvégente a aaakemberre eaó réaat, moat 
e klncaea tulajdonosain éa napánk veaeióin a aor, hogy 
ea ertekea feuamereae  nyomán gyakorlati eriekeaiiesttk-
boa fogjanak. 

Itt van például székelyföldi  klafttrdőinknek  egy 
réaae, meiyea evuzedek óta nem fejlédnek,  a kor BZUK-
aegieieihea nem alkalmazkodnak, aói akadnak olyanok 
1B, amelyek par évtizedes mtuodes utan rendaaen a 
tulajdonon koaaegek hanyagBagaból teljeaen meg la 
aemmiaüuek. B cikk megiraaaboa aa aktuaiiiáat la egy 
Ilyen fürdócake  eaeie adta meg, a 82 eve megaallni, 
aaaa megaaunteieit calkborsBOval „teredé* ujraeteasie-
aenek moaga.ma, meiyet példának aaeretnenek odaállí-
tani kaaonio fürdőink  voaeiósegel, tulajdonosai ele. 

Most, amikor as elmúlt nyárnak több okból IB 
kedveaöuennek mondhato íurdóidsnye le aal igaaolta, 
hogy a Saekelyfoidoa  mUkodó fürdőink  asioie sbufo-
laaig megleltek, most amiaor egyes tarsadaimi rétegek, 
fósapp  aa elaaegenyedatl magyar köaeposataly ee a 
darea polgári etem elóaaereieitel kereai lel — legyen 
aa gyogymaal, UdUieal vagy csak lurlsla iáiogatáai szán-
dék — bpp kia méretű es asiranyobb Igényli, da meg-
hittebb hanguiaiu kia fürdőinket,  ebben a kia bozbovai 
filrdói  ujraeiadsienl akaró mozgalomban egy jellemző 
paidai, egy iránylmutato öaziónoa lepéat latunk a többi 
fiirdóiak  saamarj, Baeri emeljük ki a heiközoapok 
zzüracsegetói, nomályabol a borzsovai fürdő  esetéi, 
hogy az ráviiagiiBon a baiyea útra. 

Tegyek újra használhatóvá ezeket az elhanyagolt, 
vagy megsailnt ídidókei, a köazegek éB köablrtokoasá-
gok vezetői, hogy igy eszei a laaosaag egyeBíBegljgyi 
ea anyagi jatu.&sM. megeróaödéaél e.ómoidiieaz. Bpp 
a téli hunapoz alkalmatok Ilyen természetű ügyek nyu-
godt megvuataaara ea komoly tersek elókeaittesere. 
Buioeitaaijuk őzei afelől,  bogy Ily nemes azandsku 
megmczdu a uib-in a magyar vezető réteg, a szakem-
berek, valagdnl an iileió videkek turista ea ku.turals 
egyeaülatti éa a zajló mind stivtBeu állanak meliejük, 
meri abban nemcsak annak a községnek kis magán 
ügyét látják, hanem a magyar nép közös bgyét éa or-
saágos erdeket. 

Dj két dolgot kell ezzel kapcsolatosan a lelkükre 
kössünk, az egyik, bogy leheiözeg Bzerlnt ne engedj ok 
az idagen tóket ás anaak karos szellemét e fürdés 
ieits:i6«eu9l, fej.eaaiáBfcnei  vez6tó szerephez jutni, hj-
nem ijyskeazanes lehetőleg saját erejükből, da meg-
felelő  tanácsadó szakemberek bevonásaval ugy meg-
csinálni, hogy annak a termeszeit kincsnek jövedelme 
annak a vidsfcnek  lakóit erősítse, amelynek anyagi es 
szellemi kdizeiebe tarioaik. lakabb laesuab, 'ütemben, 
aaerényebb kezdessel iadu janak meg, de ezl az elvet 
taataák be. 

A másik elvlnk, hogy Inkább sok kis fürdőak  le-
gyen a Ssakelyfódón  a azok közepes igényeket elégít-
senek ki, minthogy néhány vároisaerü nagy és fányiUó 
vllágfdrdónk  legyen, aboi fenhéjázó,  a panal keanyen 
szerző emberek viselkedésükkel, minden mélyebb kul-
turális ériók nélkül, csak a rossz zzellemet viszik el a 
Siekelyfóldre.  B kis fürdők  jobban ls megtudjak őílint 
épliérzetl ea mas berendezkedésükben a hetyl szekeiy 
jelieget, izt és hangulatot. Pedig aa teszi a fürdőket 
vonzová B nem a toob helyen megnyilvánul Igyekezel, 
hogy DJ agateurópal fürdők  Btliusat jol-rosam uato.'zik, 
meiy u.an a k îiö anyagiak hiánya miatt csak „talmi' 
hamisítvánnyá v&:ik. 

A cslkbora»oval fürdő  régmúltjáról szinte Bemmli 
aem. tudunk. 1888 a.öt; tgy 2X2 m. nagyságú fakere-
tes fördó-gödor  volt, melysi neba a szomszéd kőszegek 
lakói hnBznâ gatUk napközben. Bs időben term-wsets-
aen még semityen szállásiadé ép^meny nem voll, 1 g-
feljebb  ldílgleces jeilegd .kallbav' róhattak csaae má-
gusnak e célra. 

1888 ban azonban már komoly építkezések indu -
tak meg, mjlyek aa akkori visaonyokhoa képeat eleg 
rendea küiaót adtak a fttrdóoo».  Voit egy 5—6 szobás 
veraadáa tornácos lakóház az Idegen fürdővendégek 
éjszakai szállásra, von külön vendéglői épület, pinca-
vel, sütővel éa tekepáyával, hideg- ea msiegfttrdő  vet-
kező fülkékkel.  Bsek aa egysstrd saékely ácsok által 
kitervezett éa megépített epületek elrendeaésükbsn Is 
igen hangulatossá tették e kia fdrdólelepat,  amit meg 
fokoaoit  egy érdekes és romantikus külsejü hosszú 
korláttal eiiatoti 1—2 m. magaa pallóaaerü hld ls, maly 
a fürdő-lelepsn  keresaiül éa a aaakadákoa völgy félölt 
veaetett. 

Ha épületekben nem la bővelkedett túlságosan e 
fürdőnk,  de forráa-vlae  aok voll. Tább aaénsavaa és 
kénes vlae a fürdés  éa Iváa réaaére, több édea vla 
forrása  éa ami azlntén fontoz  egy fttrdő-teUpan  patak-
vlae la volt a köavetiea késeiben. A gyógy vlaak vegy-
elemeave még nam toltak. Vltoa M)aea Iráaa uarlnt 

aok aaéosavat éa kékkövet tarialmaataV. Szirlatsi ha-
sonló a vlae ugyané hegyláncodat túlsó oldalán íakadé 
menaaági fürdővizéhez. 

Aa egyik forrás  vlaét rüh betegség ellen, a másl-
kat (fajvia)  a asembaj ellen bsaznállák. mig a forrás 
vizét büléaea megbetegedések ellen. A fürdőleUp  felső 
szélén egy nagy kő-kőpüben Iható borvíz fakad». 

A fürdő  virágzó korszakáról beszélgettem élő tanok-
kal le. Többek köaött a 75 éves cdkszentmiklósl Bar-
dócs JánoBnéva'. aki flitalaaszony  korában 2 évig bá-
relte a fürdők  0 mesélte, bogv főképp  vasárnaponként 
nagy forgalom  volt a fürdőn.  Cdkszaredal és pzspvlsl 
urak éa hölgyek, főként  örményak nagy olősznrntettel 
Jártak kl, mint kedves klrándu ó helyre. Da hétköana 
pokon la voltak üdülők és gyógyulást kereső állandó 
vendégek ls. C iodálatos meggyógyulásokról bevzálgot-
tek annak Idajén. Mint nyomorékokat saekérrel hozták 
őket a 3—4 belea fdrdőzéa  után, mint egéssséges em-
berek távoztak. A köaség lakóinak a fördő  használata 
ingyenes volt, de miután a szomszéd városi lakósaág 
vasárnaponklat nagyobb csopor'okban kersste föl  a 
fürdőt  a nagy vigasságokat rsndeatek, a fa'u'Uk  Is 
kíváncsiságból lehetőleg sslntén vasároap mentek kl s 
akkor vették Igénybe ingyenes fürdési  Jogukat. B tu'-
«iufoltság  miatt a bérlő panasst emelt s Igv az Ineyen-
fttrdsBt  vasár- és ünnepnapra nem ene»dá'yFntéV. 

Huta évig müködölt a fürdő.  1888 tél 1907 lg. 
Nam azért, meri az épületek nem bírnának kl 20 évet, 
hanem egyébb körülményék mist», finnek  okát ha ke-
ressük, akkor réaaben a községi jegvaőkönyvekben ka-
punk rövid, de helyt álló választ, másrészt kénytelenek 
vagyunk más basoiló körülmények köaött ma szemünk-
láttára pu !ztnló fürdőink  htlyzetével összehasonlítani 

Aa emiitett jegyzőkönyv Igy szól: .A képvlse'ö 
testület a fürdő  el< disát határozta el, ill< t;e « frdd 
telepen levő ház, sütő és pince eladását as 1907 f-br. 
5 én megtartandó árverésen, lidoknl: n község a fttr-
dőből semmi hasznot nem lát, b r'őt nem lehet találni, 
as epületek fenntartása  lul Bókba kerül és a fü'dó 
forrásai  Is elapadtak"... „^z ír eré'oo a pincét 10 ko 
rónáért, a sütőt 70 k. és a házat351 k.-ért adták el* 

Általácos hiba az. hogy fürdőinket  a tulajdonos 
köiségek csak rövid 1—3 évr? sd|ák bérb« B igv a 
hír.ó aim tartja érd'meínek a fürdőépületek  jikarban 
tartását, pláné fejleszirsé'. 

A fttidó  idényen k'vüll hÓRspokban felögvelet  nü-
kü' hagyjak az épülateket B Uy azok nnmciak az idö-
j^rás vlaaontagaágain«k, hanem a neveletlen gyarmf-í  eV 
romboló h<-jiamalni>k la seabidon kl vannak téve. 

A fUrdö  vizét nem teieiték saakazerHen, miáltal 
eok forrás  v'z t e'apidl. N tre v.^ryelrmezték » «leeket 
sigy aat sem tudták, ho?, milyen betngaégokh'z ̂ fáilják. 

Nem mertek s tulrjdnnos köaságok n^Rţo^b éa 
évente állandó p^nzt befektetést  a f-  J'epstéBra ford'taol, 
hanem csak a bérleti ÖBsaeé̂ t, a jöveda'unt icveVeatek 
minél magiBabbra csavarni. Legalább a fürdőből  befolyó 
jöv«de'met njjabb építkezésre, fejlesztésre  kellene 
á dosni. 

H ánysott b ma is hiányok székelyföldi  kia fü'dő-
inknek a saiió és Bzak'apok utjái való lsmertetéa°i, a 
aeiiő hlrveréa, boiv ne csak közvetlen kcmyéks tudjon 
a fdrdő  léteséséről. 

A mii idényeknek m<gfele'ő  köz'ekedésl és k4-
nye'm eíziöfök,  am»lvetnek ktel^gltéas nélkül a vá-
rosi imberek tart/zTodoak oda elmenni. 

• • 
• 

A cslkborzsoval fürdőnek  nhd-sekBn kívül vannak 
előnyel, amelyek reményt adnak nikfirk  arra, hogy a 
mM megváltozott viszoej ok mellett a 32 évvel ezelőtti 
hibák n< m fognak  szép fejlődésének  gáta- vetni. A 
csikszereda—ssépvlzl országút meiett, tehát autóval, 
BU^U'BZ*! könnyen megközell-hstő h»lyen van. A' 
egyébként ssük palaVvölgy ípp ott szélesedik ki, ahol 
a források  vannak s luy nemcsak a fürdőépületek  el 
helyezésére van hely, h:D<n p.«rcelMz4s rév^n tnagá 
noso^ villái IB helyet kapba'nának. Környezete Igen 
síép p kellemes közeli erdei tlránduló helyek teszik 
még váltoaatosaLbá. amit az is Igazol, hoay a környék-
beli kezdjek lakói mal aap g ia e helyen az ugyne-
veeett .D m trr kerti»" ben racd^zlk meg év! májusi 
erdil mu'atrágu>at. Da m'nd-zoknól nem kevésbbé 
fontos,  bogy a kősség és körhlrtokosság jeíenlegl ve 
z »'ől ön* tlen. a köaség érdakeit Pe°melőtt tarló érlel 
mes f  ifi  atiknek t r.be ett k-ademdnyezése nem 
fog  akrdáyokat lsirrrnl. 

A háború u'ánl években már alig tudott a borzio 
val és c^lksrentmlklósl Ifjabb  nemaedék arról, hogy 
jíhlrü tyóg) fürdő  volt kt'zség^n*k határában. Feledésbe 
ment, mert a brzh-]3tt világháború és uralomvá tozáo 
egeménvol egésa más Irányba terelték flrye'müket  ÓB 
életérd iktlkel. 

Hi-om éwel ezelőtt egy véletlen ezet meg'nt a 
fdrdőMé  Iráiyltolta a lakósság érdaklődásél. Luxus-
tutóval egy segesvári ur érkezet', aki egyenesen s 
firdő  h-lyét kernate s mikor a Bsípvia-felé  vezető 
országntról betért a fürdőhöz  vezető tagúira, a merőn 
dolgozó filu  Uk klvánc l >n gyűllek az autó köré. Az 
ismeretlen l;l»gpn m^glppiléssel ÓB egyben fzimoru 
•Aggal tapasztalta, hogy a bajdani szép éa kellemes 
fdrd  ttelepnek már a nyomát sem lehet fellelni.  Esért 
zlvből jövő szemrehányásokkal illette a körülötte 

ötsaesereglett lakézágot, mondván, mért hanyagolták 
el éa Bsüntették meg eat a értékes gyógy fürdőt,  tmely 
nek ő ls kösaönl egészzégét éa talán életét. 

t'1®1"1»» lé'ogaiáa alán a köaség lakói mintha 
á ómból ébredlek volna föl  bei okosodott emlékezetük-
ből mindazt előkotorázták, amit e kia fürdő  múltjáról 
a aa ottani életről tndtak éa hallottak. Igy aok érda-k M í™1-termáaieteaen ucyaaaanyl lényegtelen éa 
megunhatatlan réulet la felizlue  kertit. 

De eniek a mende mondának la meg volt »z ered-
ménye msrt es év tavaszán a szomszédos d-tlaelak 
köaül néhányan löbb héten át titokban járogattak a 
volt fttrdőtelepre,  ahol a győgyv'zsel telt mockos gö-
dörben nvontatták" büléses lábaikat. Erősen bitiek és 
Matak a vla gyógyító erejében a ezért aejtt ksaüleg 
fakerett«l  éa padlóval bélelték II a gödröt. E névtelen 
fJrdővendégek  elbesaélésel aaját gyótyuláamról rövi-
desen aaéleaebb körben la érdáklődést kelteltek a 
Bzomszéd községekben. 

Igy vetődött fel  a gondolat és elhatározta néhány 
borzsovai wz'tő emberben — többek közítt Lika'os 
Inre kereskedő tanítóban, Szakács Balázs közbirtokos-
sági elnökben és Italogh Józs»f  kántor-tanltóban —, 
hogy a jó I <tennek eat az értékes adományát újra fel-
építik községük erkölcsi tgészzégügyl éa anyagi javára. 

Vámazer Oésa. 

Mult hét. 
A világ a báboru-váráa iigalmában aorv«d. A ta 
sok jóval bistat. Senki nem látja mit boa a holnap. 

Nyugaton óriéai hadsernek állanak szemben egyméaaal. -
Vészes csendben közeledik az egymianak rontás tavaszi 
ébredébe. Egyelflre  „nincsen semmi jelenteni való* a nyugati 
páncél vonalakból, de ki tudja mit hoz az eUfi  tavaszi nap-
sugár... 

Közel keleten szintén milliós hadseregeket szervez 
WeygBDd irancia tábornok. Egyiptomtól kezdve gondosan 
bekapcsolja a háború programjába az elSézeiai részeket, 
hogy a tavasz itt ae érjen senkit váratlanul... 

Finnországban ezalatt a tavaazváráaban egyre borzal-
masabban ömlik már a vér. A finn  nép hősi elvérzéae pél-
dátlan. A vilíg azive öaezeazornl. Ennél töbh semmi. Mire 
a világ szive egészen összeszorult addigra ki tudja mi lesz 
a görög hflsökre  emlékeztető finnek  nagyszerű nllenállásának 
a aoraa. Várjuk a tavaszt. A tavaBZ est ia eldönti.... 

Ebbe a nagy idegtesziiltnígbe most belemnsolyog 
Amerika, amely elküldte nekünk \Vall«s kiiliigji államtitkárt. 
Senki nem ludja miírl jön, mit hoz. Walles európai útját 
teljes homály boritja. Utjának célja a tájékozódás. Amerika 
ezt igen jól érti. Kellfl  időben belépni a dolgokba. Egyelőre 
azonban itt is nngyuk a találgatáshoz tápot nyújtó bizony-
talanságok és mélyek a BÜtétségeh. Xem baj. Majd a tavaszi 
napsütés megvilágít minden 7.ugot.. 

A tavanz szorongva közeledik a semleg^Hxli tolü't is. 
Európa teljes l'-'gyverzetben várja a természet ujjáíbrecUsít. 
Csak borzalmasan drága ez a szórakozás. Fianciaor»zág 
napi kiadása 5 millió l'ont, Angliáé <i millió tont. A líri! 
aviatika naponta egymillió toutot e.uiKHzt tel. A mult vilá̂ . 
háború kiadásai most p̂ppn megkétszereződtek. Anglia teni. 
letín l"i ezer üzem ilolgozik, amely kizárólag l'*gyveit. 
luuniciót gyárt. Istru órizz meg iniuket attól a tavasztól, 
amely meghizonyosit ezzel a befektetéssel  arányus véráldo-
zatnak a duplára való szökkecésíröl is. 

EgyelSl'e az egyetlen józan hangot a svéd nök 
képviselik. Gyenge, vértelen hang. Az anyák hangja. Szok-
tak ók szegények beleőszülni a nagyoknak eféle  véres tava-
szokat rendezS tátikába. De ki törSdik ilyenkor az anyák 
nagy íájdalmával. Most a avéd anyák mozdultak meg. 0'< 
fordultak  az úgynevezett világ lelkiismeretéhez. Szegények. 
Anyák és naivak. Az Ak sorsuk sem irigylésrn méltö a mon 
tani tavaszon. A t-rmészei szül lésével az 6 lelkükben n 
halál üti fxi  tanyáját. 

— De félre  az elérzékenyedéssel. Annak mont nitî üen 
ideje. Liasuk csali közelebbről mi van Finnországban. U:t 
éppen most bomlik ki a summái ütközet az uj háború vei 
duni csatája. Tizedik napja tart az ütközet. Hohamot roham 
után vezetnek az oroszok. Nem számit aem az ember, sem 
a hadianyag. Naponkint sok százezer gránát esO hull a ria-
nekre. Valóságos acél zápor esik a liun vonalakra, védtelen 
asszonyokra, gyermekekre. A finnek  véres közelharcokban 
bizonyítják a világ elfltt,  hogy a gyilkol rohamokban ii 
bősök és művészettel forgatják  a v n d á B Z késeket. 

— A szovjet ügye pedig siiigís Finnországban. 
Mindenképpen eredményeket kellene felmutatni  és bármi ámn 
be kelleue fajezni  a finnorezigi  „Inráuduláxt." Mert HZ angol-
francia  azövetaégesek veszedelmesen mozognak olt a köz-"! 
keleti hadseregekkel. A bakui petróleum területek köriil in 
fenyeget  a tavasz. Sz'alin gondjai itt is megsokasodtak. Ki 
ki tudna ma arra válaszolni, hogy milyn m e g l e p e t é s e k e t 
tartogat ez a közeikeleti helyzet is. 

— A háború mindeneseire áll. Nemcsak vére» hang-
ban nyilvánul, de a lelki és gazdasági háloru elkeseredMt-
aége ta şira muta», hogy a totális összecsapás elóestéjin 
vagyunk. 

— Itádió és minden propagnnda bőséges forrása  annak, 
bogy a végítélet napja elkövetkezett. A nagy nyugati inét-
kozö lelek acearkodása és felkészülése  egyenesen hátborzon-
gató. MJg a termé.zet i* retteg az eseméuj bontó tavaszt..:, 
lalan éppen , z . t r t szakadt a világra ez a minden mozgást 
elbéniló kemény tél, hegy megpróbálj, elódizni a mostani 
tapaszhoz kötött nagy leazámoláaok óráját. 
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( S y ţ r g y o i í k t 
Egy régi hetilap hásábjairól került elő a Csiki Székely 
Krónika legrégibb és ismeretlen magyar nyelvű másolata 

Hamisíthatták e a Krónikát 1790-ban, amikor már 1776-ban 
magyar nyelven ls meg volt? 

ben. Marcali  Henrik  szintén koholtnak nyilvá-
nította, egy ab dk között ait hosta fel  hibául, 
hogy a Krónika a osiki Sándorokat flteie  fiától 
származtatja. 

A osiki krónikát kéaAbb — 1906 ben — 
latin és magyar szöveggel, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia adta ki, dr. Szádeczky Lajos-
nak e krónikáról „A osiki Bsékely krónika" 
cimmel irt tanulmánya függelékeképpen. 

Dr. Szádeoiky Lajos eme tanulmányában 
próbálta kimutatni a hamisítás eredetét és cél-
ját, hogy a krónikát  1796-ban  Sándor  Zsig-
mond koholta. 

Elókerúl a vélt hamisítás elótt 

A gyergyói hirlapirás múltjának kutatga-
tása közbsn találtam meg a Caiki Székely 
Krorika egyik másolatát, egy Gyergyószent-
miklóson megjelent hetilap hasábjain, melyet 
Ferenczy Károly akkori gyergyói fóeeperes 
tett közzé. 

Rövid ismertetése a Krónikának. 
A Gsiki Székely Krónika, amelyről oly 

sokan és sokat irtak már, a székely nemzet 
eredetét és 6s nemzetségi szerkezetét tárgyalja. 
B szerint a székelyek hun eredetűek (aem ki-
telepitett magyarok). Ugyanis Attila birodalmá-
nak elpuaziu'ása u'an az A hunjainak egy része 
a Székelyföldet  megszállotta s ott örökségeiket 
s a hivatalokat nemzetségek és ágak szerint 
osztották rca?uk közt még 1633 ban is. 

Árpád előtt legfóbb  tisztviselőjük az egy-
akarattal választott fórabonbán  volt s az viselte 
a főbírói  és a papi legfóbb  hatalmat is. Szék 
h-)lyo volt Budvára, itt gyakorolta fdlaégi 
jogait a nemzet közgyűlésében. Itt hirdette ki 
a vallásos és világi törvényeket a „nemzeti 
áldozó pohár" hasznalatával; itt adta ki a köz 
aig parancsát a szabta ki a parancs áthágóira 
a bllitetést. 

Zandirhám  fórabonbán  idejében jöttek ki 
a hunok másodszor, Árpád vezetése alatt, akik 
elé Zindirhám köve'eket kü dött és Abet fogad 
vein, a 6 kőre  metszett  törvényt  Budváraban, 
a nemze.i áldozat szertartásával a nemzet elótt 
ft)!o!vaa'a'  a s azokat Árpád átvévén, a maga 
népére szabta. 

A vérszerződéssel  szentesített törvények 
e'.fogidás»  u án Árpád a maga törzséből  b 
székely nemzet rabonbánjául ajan'ja Z «ndirhám 
fiát:  Uopoultot  (4poltot, Uopoletun), akinek 
két fi  i volt: Uopour  (Apor) és Uogroun  (U^roo) 

Ezek után megindul Árpád Mmaaos fö  d 
jóro és a törvényeket .̂Időzíti szertartással 
megerősítvén, belép Pannoniába. 

Imen kezdve a Krónika Ztndirhám ég fi* 
1 sHzármavását ismerteti; Upolt  unokájának 
mondja  Upour  Sándort,  akitől  származnak 
a csinszentmihályi  Sándorok;  ezeknak enyik 
tval^a Sándor  Menyhért,  akinaU házában 
C'irábfiD)  Vacs-arosin 163 J b m készítettek a 
históriai  kivonatot  (csíki székely krónikát). 
APU án az áldozó pohár viszontagságait a a 
székelyek töredékes történeteit mondja el 
1630-ig. 

A sierkrsatéB hitelességet igazolják And-
rás Mátyás  csíki törvényes ember. Veres  Deák, 
Györífí  Mátyás  éB István  Gábor,  kik közül 

u úbbi d'axta'aa (iras uduian iiiiterátus) 
1695 b?n pedig a Krónikát lemásolták Veres 
Péter  es Bors István  nemea emberek, Csik-
azeí; hítf-s  spseeorai. Ez a rövidre vont tar-
talma a Krónikának. 

Vádak és ellenérvek a Krónika 
hitelességének védelme körül. 

Magi a Krónika 1818 ban jelent meg elA 
azör nyomtatásban s hitelednek iumerték ei B 
aztán forrású'  hanznáHAk többek között Kállay 
F.  és N.  Kovács  István•  As 1850 es évekb-sn 
Dfdit;  Kővári  L , Benkő  K,  Szilágyi  S., Szabó 
K„  Ipolyi  Arnold.  Az 1854 ik evben irta S«abó 
K.. a ez-'kely krónika bizonyítására tanulmá-
nyát mAz 1533 iki  székely  krónika  hitelessé-
gének  védelme"  cim n, s azóta még többen 
hoznál át forráfu1;  igy Kerékgyártó  Árpád, 
Horváth  Mihály  és  Jakab  Elek.  — Grót 
Kemény  József  Sjab^ K. védolmi iratával a 
K'ónik-» ln'H e*a*gér „diadalmason kivivoltnak 
rrondta. Grót  Kun  Géza  is hivatkozik a osiki 
krónikára Dr. Óvári Kelemen  egyetemi tanr 
rt taa?yar történelmi jogforrások  közé sorolja 
„A magyar alkotmány  ób jogtörténet'-ről 
tartott eladásaiban. 

Ezekkel szemben Bartal  György  a Kro 
nika egyes pontjai hitelességét tamadta meg, 
de Szabó K megcáfolta.  Szalai  László  minden 
megokolás nélkül mondotta koholmánynak 1862 

már 20 evvel magyarul lemásolt 
Krónika. 

Dr. Szádecaky tanulmányával egyidejűleg 
teszi közzé Ferenczi  Károly  gyergyószent-
miklósi fóesperes  a Csíki Szekely Krónikának 
egy 1770 évi magyar nyelvű másolatát egyik 
gyergyói hetilapban, hogy a törtenetbuvarok-
nak B nevezetesen dr. Szádecsky Lajos egye-
temi tanárnak anyagot szolgáltasson s ez által 
is a Krónika ügyének tisztázását elősegítse. 

A Krónikát egy kéziratos könyv utolsó 
részében találta Ferenczy, BA székelyek  közt 
lévő  főbb  nemesek eredetéről,  hogy t. i. ki 
nek legyenek  succesori, maradéki  s egyéb 
nép  régiségekről"  citn aiatc. A kéziratos könyv 
címe: „Miscellanea  Profana*,  u oisó lapján 
pedig ez oivashato : .Én Márkos  András  let-
tem diákká  Kolozsvárott  az 1776  ik esztendő 
ben 19 e Februáriusban.  És azótától  lógva 
az egész  Collogiumba  létemig  vettem  Divisiot 
e szerint,  melyet  a „Partikuláris  Minutak"-
ból  irtam  ki stb. 

összehasonlítottam — irj* Fjrenczy tovább 
bevezetőjében — ezen kéziratot a S<abó Ká-
roly jeles történetirónak, az 1633 iki székely 
krónika hitelességének védelmevel éa ugy 
találta, hogy a kézirata is egyik máeolaia a 
Caiki Krónikának, még ped'g becsesebb a 
Szabó Károly  által  ismerteknél,  mivel  ez 
21 évvel  előbb  magyar fordításból  másolta-
tott  s az eddig  ismertek  között  hatodik  és  a 
legrégebbi. 

FdliBinarve Feranczy által közölt példány 
értékét, utána néztem a gyergyószentmiklósi 
plébánia levéltárában az eredetinek, tudván, 
hogy Fdrenczy ÖBBZCS könyvei a plébániának 
maradtak, sajnos azonban a könyv már csak 
a levéltár katalógusában szerepel, talósziuUieg 
még a világháború alatt elkallodott. A közzé-
tett kézirat ugy lá'szik nem jutott el Bem 
Szádeozkyhez, sem pedig Ca Jósa Jánoshoz, 
mert egyik Bem tesz említtet róla, holott ez 
döntő bizonyíték lenne a Csiki Székeiy Kro 
nika mfg  mindig megoldatlan vitájánál. 

Bléoettj  A.'ajoí. 

Hétköznapok. 
A vl áihiiboru óta megismerkedtünk a hsdbavo-

eu't °mber családi segélyének ógetően fontos  kérdésé-
vel, T-pwzUHu'i, hogy ez oMhoi tonradó tekintélyes 
timeg'-k létfrdeke  nem levésbé fontos,  mint a had-
BJrec táp;álá°a más szükségletekkel való ellátása és 
klegéssltéBP. Abol aat a kötelességet nem jói teljesí-
tették, ott csőatől sngott fel  a panasz annak Idején és 
volt a mazasabb h dóságoknak do'guk elé?, bogy a 
sebeket bt hegesszék. Aaonban er aa igyekeaet se'.ehe-
tett mindig tej'S. A falusi  ser vek nem enged ílmos 
aedtek mindenütt pwtosan éa igy aztán ahol a világ-
háború nyomában forradalmi  jalenségek lángoltak fal. 
ott soksBor a badteegélv sérelmei miatt váras bosszúi 
álltak a kárvallottak. Uost a segélyazés kérdése me-
gint IdőszerU lett, bár há'a Ist»noek országunk nem 
sodródott báboruba éa csak ébren őrködik semleges 
eege gondos megtartásán. Á-nde a semlegesség cber 
őraése mindig és mlodsnütt megkövete l a rendesnél 
fokoaottabb  felkósBJlts*get  s Igy a rendesnél több 
katona saogálatára van sstlkség, aminek természete-
sen az a következménye gyakran, hogy az egyik nap-
ról a másikra élő saegény ember teljesen péna nélkül 
bagyja családját, ami társadalomBgyl nehezségeket 
okoz. A nem érintett vagy tehette emberek önkéntelen 
adakeaáaa gondoskodott egyelóre a támogatásra uoruló 

K O V A T V E Z . E T O : C H I B Y L A J O S . 

csaüdokrslj A városok éB köaaégek Is megtették a 
magukét; állami hoBsajáruláaok sokfele  cimen aalntén 
orompóba léptek. De végtére is rá kellett lépni a 
éh - ó legjobb útra, a törvényhozáallsg elrendelt éB 
'.H'úzményeaen megsaerveaett aegltseg módozatára. Aa 
elaő lépés már meg is történt és általános megnyug-
vást okoaott a hír, hogy a minisztertanács mar letár-
gyalta a bevonultak családjainak segeiyeaéséről aaóló 
törvényjavaslatot, melyet előbb rendelettörveny alak-
jában hajtanak végre, amíg a törvénybezáa ket háaa 
aem véglegesíti. Mert „bis dat, qut clto dat" — kétaaer 
ad, aki gyorsan ad. Ea a gyors baavatkoaáa valóban 
független  attól, hogy a kedveaőtlen évaaek végefelé 
jár és a lakosság többBége már a aaükaéges gyakoria-
ozáat végrt h i|totta. A rendkívüli helyzet éa a sem-
legességi érdek még nem ért végett. Igy rendkívüli 
segélyekre továbbra la azttkzég lesa. Bsméljük, hogy 
amikent a törvény Baelleme jólelkű, ugy végrehajtása 
ls melegsalvü, eaért gondos és gyora leas. 

H Í R E K . 
— Aa E. M. E. évi randos köagyüléne. Ea 

uton ia felhívjuk  aa Erdsiyl Muaeum Egyeadlel minden 
egyes lgaagató-alaplio es rendes tagiat, hogy évi ren-
dea köagyUiestt folyó  évi februar  ha 25-en (vasárnap) 
delelőtt 11 órakor Ko oasvaron aa Ualtanus PdapOkaeg 
diaatermeben (Calea Mareehal Koch 13 aa. I. emeiot) 
tartja meg. 

— Jóváhagytak a romániai baptistak alap-
aaabalyaatat. A ku>tusamiuiaaierium jóvahagyia a 
romanţai baptisták valláBi aaabalyaatat. Az erre vonat-
kozo znabályaat saövege már meg ia jeleni a Hivatalos 
Lapban. 

— Aa orsaágos mü- és gyorekoroaelyáBÓ 
veraeny. As országos korcioiyanzivetseg vaaaroap 
Koioznvarou tartott ttleaén ugy határozott, hogy a mtt-
ea gyorskorcao ya bajnokságokat februar  17. es 18-án 
Kolozsváron iBrtjak meg. Amennyiben aa ldójaraa a 
oei folyamán  ujbOi «nyhüine, ugy a bajnonaagozat 
ugyanezen ldőpuniban, a Qyilkoaton rendezik meg. 

— F e i h t v a s aa oraaag k e r t e a z e t t i e z I A R i -
mánlai Nomaett K rteazeii Egyeaüiet kocpuntt einöaatige 
•ja ev jaouár no 9-eu tartott lileasn eihatAroata, hogy 
feihlva±tt  iatea aa oraaag valamennyi kerieaz6hez, a 
Oadsereg feiszerdiéBare  jegyzandő hadizöicsOa mlnel 
hathatósabb előmozduasara. E caiből aa einókseg egy 
zozep iranyoB kucco; dolgozott ki a fsnii  hadiaötve-
ayek jegyzésáré, amelynek alapján lehető»e teazi, hogy 
minden kerteaz, a maga reaus anyagi lehetóaegdthcz 
zepeat, ki vehesse recZJt aa orBaág vadaiméra Indított 
Köicaón-akció kerdaaeben. A jegyaandő hadlzolcaön 
auiesa, kooyhakertesaek: B) szabadföldi  terineivenyei 
után hekiaronzlut (10.000 ma) jegyzendő, b) a növény-
h ai ea Uvegulattl >ermaivenyel uiau huktaronkint. — 
Viragkerteaaek és gyümóicsiermesatőz, a megművelt 
területnek egy évi adója. ViragkoreazadeBek, a raziárl 
ertekének vagy evl Uaieibérenan 20 szazaieka. Kerteaa-
zöztlaztviaeiOa, 1 havi flaeiasüzet.  OyumölCifatBkolak, 
legkevbB-ibbek, a megművelt teriilamek evl gazdasági 
adóját. F ntl hadikoicsóokötvanyek j -gyzase Bzeméiye-
aen eszközölhető bármily adóhivatalnál, báninál, illetve 
mas üaBonló lotezmenynel. A lejegyzés lraaban aaonnal 
•öaiendő a Sacietatea Natiooala da Ujnlcuitnra din 
Rjmaula Bucureatl. Cacuta Postata 606 cimare ea pa-
dig: 1) a IŰIvényt jegyző pontos címe, 2) B jegyzett 
OsBaeg, 3) az aláirt nyugta száma, 4) aa ínteaes neve, 
ahol a jegyzést eszköz Mle. Eaau koaiesi kerl aa egye-
sület elnozaége, bojy legkéBŐab 1940 február  hó 20 ig 
juitaaaák el a fenti  cimra, hogy aa ugyancsak e hó 25 eu 
irtandó kösgyülesen ismertessék a kó.caönt jegjzők 
navjegyaekét. 

— Haiaioaás. Id. Qyulal Antal fómozdouyvMető 
61 ik éves korában, februar  hó 8-án Gy -rgyóasentmik-
.oson oihuayt — Temetést» folyó  bó 10 en volt a ref. 
agyháa szertartása saarlut: Az elhunytat özvegyén kí-
vül nagyszámú rokonság ls gyászolja. 
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| I ÉRTESÍTÉS  f 
A nagyérdemű vevő'̂ b'zönBég szlt-ea 
Hlyeimébe aj.'n'om, bogy sikerült a 

ZEISS SZEMŰVEGEK 
kizárólagos kt-pvlseietét CJUmegye 
egéfz  területére megsesrezntim. 

órleBltecr a n. é. közönséget, hogy 
brllllána-, gyémánt-, törmelék-arany-, eiüs öt, 

atb.-t legmagasabb áron veszbk. 

VBirsa irfflSfflBío 
órái, ékaaertsa éa lauieréai , Oslkaaereda-M.-Cluo. 
3—4 (Dr. Hlraoh aaanatorlummal aaemben ) 
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Aapolaţlune de Ajntor Sft.  Treime Vrnmoua-Cluo, 

Corpul administrativ: alef  prin aeatnne generált la 11 Fbi. 
1940: preşedinta: Badnrlan Jánoa. Direktor: Zakarláa QerA, 
raster: Fejér Bálint. Seoratar: Fejár Láazló. Membri adml-
ntatratort: Dobál Jánoa, Zakaitáa A. látván, Zakarláa P. Janó, 
Zakarláa I. István 1(|. şl Dtjbokát Dávid. 
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SmMtt mHiakWl. 
Szent latrán. 

(Jraa fejedelem.  a magyarok letelepl»ő|e, a ke-
reszténység úttörője 997-ben meghalt. Utána fl»,  látván 
követte a trónon, akit a veaérek ÓB nép elismertek 
fejedelmüknek.  Az uj fejedelem  pedig, akit atyja annyi 
gonddal neveltetett a keresztény bit szerint, Ifjúságá-
nak egész tüzével Igyekezett vallását az országában 
uralkodóvá tenni. 

Btzal egyidejűleg aiután meg ls kezdődött az 
Üld3zis, aa őst asokáioi és ssartartáaok eltiltása. Ciak-
hogy hmlt a poz&ny magyaroi eltűrtek a hatalmas 
Gjzától, ezt a fiának  — litvánnak nem akarták meg-
engedni. Különben ls máa volt litván helyzete. Glas 
köroyeaate magyar volt. Sikereit magyarok vlvték, ma-
gyarok ellen. Istvánt ellenben báz-tasága éta bajor 
vitézik sokasága vette körűi, akik O zillát elkísérték 
a fáiig  pogány országba. 

Voltaképpen IU ker-jaendő az oka első sorban 
annak az elkeseredésnek, amely akkor fegyvert  adott 
Kupa somogyi vesérnik fceaebe.  Hiszá csatlakoztak e 
Ba'.aton melléM magyarok és megkeidódítt a harc. 
Migyarok h?rca, magyarok ellen. 

A magyar kereszténység első harca volt, msgya 
rok ellen. Kupa elien István személyesen ssá lott síkra. 
Magyarjain kívül körüle csoportosultak a bajor vitézek. 
Rsatergom volt akkor a fejedelmek  Mkób'lye, Innen 
iadult el litván serege. A gyóa9lem végén Kupa veaérl 
felnégyeltek,  Kupa magyarjainak legvitézebbjét kesar-
voa szolgaságba tassltották. Istvánnak sváb lovagjai 
pedig osBtoztak a győzelmen, akiknek nagy birtokokat 
es örökségekel jullalotl az országban. 

Ennek a győzelemnek em'ékére épült an első 
pannóniai Sunt Márton tiszteletre a hír :-9 monostora 
Bakony hármas csucsu e'ő?)*gyén, amq'y voltaképpen 
központja leli hazánkban mladan ezaileml munkának. 
Össn". B<ned'k köveiéinek érdsme a kezdsl. Uratok, 
akik irtanak, uj Uitelvér.yeket hintinek. Sziknek a 
magytr televónyhen való megrögzítése aaonban egyedül 
as Isiván ardem'*, aki megteremti a magyar egyház »t 
és BÍ; hel'lcstú a római egyház hatalmas alkotásába 

Bs a naiy mii II Szilvpsster pipa id jében ké-
szül e', aki 999-ben fo^Nja  el a papai széket A ha-
gyományé'* sE-rlnl litván, Szilveszter pápától nyeri el 
a királyi elmet és velő rgjüll B koronát, nme iyel 
1001-ben megkaroaázták. A monarchiát már atyja G z< 
ltjedelcFü alspl'ottn, de Iitvén Eioireztn mag hnnak 
küiső joIjí es eliam réa.:.l. As ó revebez füzídik  a 
magyar fejade  em b^.pé.ia a keresztény világ önálló 
hataiuiassigai közi. O a magyarok el tó szent királya, 
s nagy U;8zá<rép:iő, akinek bölcsességét a magyar 
nemz-: eier ev a bu'j» bird. tl. 

Hieat litvánnak valóban nagy bölcsességre volt 
szükBígi, hojy tö.-v ay-.it, amelyek gyakran Idegen éa 
eltérő viszonyok közöli jötiek léire, rasasbja a nemze.i 
élet testere, AZ Ideges köntöst tehát tényleg rá kelleti 
ssabni a sajátos magyar természetre. tSaro a keress 
ténység, sam u királyság nem volt nemzeti eredetű. 
Mindegyik idegen tslajon gyökerezett. Nam volt köneytt 
dolga tehát annak, akire a történelem rábízta azt B 
küidstésr, hogy a nemzetet err9 as útra vezesse. litván 
törvényei okoaan mago'doUák ezt a nahéz feUdútot 
Az ország belső rsndjéba b-.la kapcsolta a kers?z-«ny-
Bégen itcTíHZtdl nyu;at micd'n népének szellemi kincsét. 
Istvánnak ebben a muokájaban, as egyháanak meg-
Mrősödísében méltó társa volt neje, Glaella királyní. 
0 építette a veszprémi egyház dómját és a győzelmes 
magyar karesatenys«gnek legnagyszarübb eltolását a 
asékeBfahérvári  bazilikát. 

Bár az onaág hivata°o?an keresztény voll, azárt 
a magyar nemzet lélekben még aokálg pogány maradt. 
Nstn is icnet elképzelni lly»n nogy vált o iáit HE—busa 
eszteedő alatt. Sakál; hántotta még a nemsot lnlket, 
hogy a király Idegeneknek fojj»  pártját a magyar 
ember ellen, hogy az ő verejtékükön oly Istenek siol 
gáit iái! eltartani, akik még nam taláiták mag az u'at 
a eiitüihíz. T'Tiî k, mert fe;ţy»erre'.  k'nyszerltelte 
erre a hatnom. Tüték, mint ahogy a matyar törté-
nelemben annyit tellett tűrni a magyarnak Idegenektől, 
a saját országában. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A iiagysaabéni alapítású 
„Tracesj-Jrania" Áltelácoz  Biztosító R T. 

az utolsó kii?gyüHsen elh-ttároí'a a társasá; alap-
kŐ4fj:nak  12 millió lojrői 20 milM lejre történő fel-
nmtlr.'iV. — E?aek m^efeie  ően a társaság n^awn 
8 mllii'j lej citeib-iT. 8000 dirab egyenként 1000 iejoa 
uj réezvócyt bccsájioit kl a r.zek jegyzésére 1939 ok-
tóber 20 — november hó l-ig hirdetett határidői. Aa 
ujonnaa kibocsátott réssvények 1939 december 31-'g 
beflzstendői  ós 1940 január 1 tő: rézz .sedoek oszta-
lékban 

ÉrtesiiiáGÜnk szerint a legrégibb belföldi  biztosító 
társaság rósz vény jegyzői felhívása  a jalcnlegl nehéz 
éB alig áttekinthető gatdaaágl viszonyok ellenére meg-
lepően szép eredménnyel j irt. A tőié az orazág minden 
rósaében oiyaa érdeklődéssel fogdia  aa ul részvénye 
ket, bogy alig pár nap alatt meassa túljegyezték r 
megszabott összeget, ugy, hogy aa Igazgató-tanácsnak 
kellett aa uj részvényeket egyenlő mértékben elosz-
tania, mert aa Igényeknek csak egy része volt klelé 
glthetó. Bz a nagy órdeklődéa kétségtelenül a legtz*bh 
Igazolása aa Intásetbs helyezeti biaaíomnak, amit ar 
állandóan jó üzletmenettel, az Ismert szolid üzleti alap-
elvekkel, a körültekintő, blatoa tőkeelbelyezéaael, ugy 

A II. Carol-vonal. 
Minden lárma és kérkedés nélkül, amig az ország 

többi réBzén az élet rendes üteme mltsem változott, 
mnelkedtek a határoVon a hatalmas román erőd -ősalak. 
Egy ujság'ró coporl látogatta meg az elmu't topokban 
éneket a balalmaa övezeteket és amenoyir i szavakkal 
kl lehet fejezni,  csodálattal írlak a ko ossaális védő 
pajzsról, amely az országot őrzi. Az országot és jagait. 
A vas, betoa és a román bátorság ems kevardke 
egyetlen más védővonalat aem utánoz. A II Cirol-
vonal, amslynek építése kirá'yl kesdemtnyezáaből In-
dult, nem egyéb, mint termésaatea utóda aa egykori 
római védővonalaknak, annivekkel tele van aa orsaág 
a Tiszától a Diyesatsrlg és M ír «marástól Djbrudssálg. 
Bsekn-k a védő von tlaknak u{yau?z a ssarep<3k, miot 
volt aa egykori „c»stru<n'-oknak O í, ahol évsaáBa 
do kal esalőtt a rómtl ontarlo alsikja éa kardja cilllo-
gott, most a román határőr bajoneltjén verődik vlsesa 
a napfény.  A II C irol-vonal nem támadó Jellegű, ka-
nnm as egység ás Igasaág »íd«!mepőj'\ 

Oaikvármegye prefektusának  látoga-
tása a helybeli zsidó egyházközségnél. 

Drimba IoBif  ezredes, Csikvármegye pre-
fektusa  közölte lapunkkal, hogy tőrvényadta 
jogával élve látogatást tett a csíkszeredai zsidó 
egyházközségnél. Látogatását felhasználta  arra 
is, hogy tájékozódást szerezzen a zsidó egyház-
község belső ügyeiről éa általában munkáaaá-
gáról. Eanek során a prefektus  érdekes ada-
tokra hivta fel  lapunk figyelmét.  A huia-harmino 
családból álló aaidó egyházközség 22» eaer 
lejes költségvetéssel dolgozik. Ebből 106 eaer 
lej adókbó', 83 ezer lej a vágásokból folyik 
be, ami azt jelenti, hogy a zsidók évenként 
több ezer lejes önkéntes megadóztatást vállal-
nak hitükéri akkor, amikor mi ennél Bókkal 
kevesebb áldozatot ls annyi nehézséggel és 
kelletlenaéggel vállalunk. Általában Drimba 
prefektus  csodáluttal beszél különösen a segí-
tésnek és szociális munkának arról a fejlett-
ségéről, amely ennok a maroknyi zsidóságnak 
bolső életében ÍB megnyilvánul. Költségvetésük 
tekintélyes részét segélyezésre, jótékonyko 
dá^ra fordítják.  Ebben a tekintetben párhuza-
mosan dolgozik az egyházközséggel a Popper 
Iddornó vezetése mellett dolgozó Züdó Nőegylet, 
amely hivatásához méltóan áll magasabb em-
beri célok szolgálatában. A csíkszeredai zsidó 
egyházközség pMdás irányítása B^rmann József 
elnök munkáját dicséri, aki ezt a prefektusi 
látogatást is felhasználva,  előtárta a városunk 
egyetlen meleg fürdőjének,  a zsidó fürdőnek 
elhanyagolt helyzetét, kérve, hogy eat a köz-
szükségletet anyagi támogatásban részesítsék. 
A prefektus  az ezirányu kérést pártolólag fel-
terjesztette a kormányzósághoz. Drimba József 
ezredes prefektus,  amikor a nyilvánossággal is 
közli ezeket a zsidó egyházközségnél tett láto-
gatásával szerzett benyomáaait, aok vallásos 
erzéssel beszél egymás hitének tiszteletben 
tartásáról éa megbecsüléséről. 

SPORT. 
Az EKE Cslkszékl Osztályának szép szereplése 

a brassó-kerületl sl-versenyen. 
A braaaúi kerületnek ugró veraenyírfll  már beszámol-

tuok, ahtil l)rúo«a luiie moglepS eredménnyel a negyedik 
helyet érte el orzzág» bajnnkok uzerepléae mellett. Most a 
leaikló-veraeny eredményeiről éa a oeiki&k azép aiknréröl 
Hzáinolhatunk b<\ A lesiklú-raraeay a Brassú melletti Schu!-
lerről a Poiáiia telé vez«><l H hia.-eri meredek alpesi iejtAn 
nagy érdekliklé* mellett zaj'n't le. A Senior-veraruyen Dritcsa 
Imre 10H vereenyzö küzütt a (i ik h 'lyut érte el Eleö voll: 

1. Uoipreacá Torna J. A li. 2 p. 88 mp. 
2 Kováca Józa>f  I. a. li. 2 p. 57 mp. 
a. Klöcknnr Küd-ilf,  K. S. V.  2 p. üíl 
4. Z^ll Heinz, K. S. V. 3. 25 mp. 
.1. Haiialeitner Kurt, K S. V. ít p. i-l'.l mp. 
ti. Diócaa laire, K. K E. C»ik, 4 p. 44 mp. 
A Sl ai ion-versenyen : 1. Kovács .lózsef,  2, Tieaa 

Arnold, l-i. Koalea Klaun, 4. Klöekner Kudolt. 
A Slauon-veraenyen Drócaa Imre nem indulhatott, mert 

a női lesikló-veraenyen huga Uróesa Fanni eltörte a lábát. 
A nói lpaikló-versenyen C'aikbdl Daradioacé Drócea 

Panni éa Szabó Pici indultak. Kitünfi  azerepléBtikrSl hivata-
los beszámolót nem nyujthatunk, mort A versenyt megsem-
misítették, másrészt, mert mindkét versenyzőt baleset érte. 
L). Drócoa Panni a cél beérkezte után a nagy hóban oldalra 
dóit éa boka fölött  lábát tört», Szabó Picinek pedig a cél 
elfltt  a si-kötése elszakadt. Uégia Székely (iéza hivatalos 
biró magánlevelére hivatkozva közölhetjük, hogy a D. Dróosa 
Panni a legjobb idSvel tutotta la a pályát, Szabó Pici pedig 
uly bátran és biztonsággal intotta meg azt a veszélyes 
pályít, hogy sokakat bámulatba ejtett éa ama ritka verseny-
zik közé t&rtozutt, akik a meredek éa jeges pályán a leg-
kisebb karcolás nélkUI ereszkedett le, 

Amikor bUazkeaéggal regisztráljuk, hogy a brassói 
kerületi versenyen a vidéki vároaok közül egyedül Csik kép-

senyzS minden tudiaát és energiáját latbavetette, hogy «gye 
sületének és városénak dicsőséget saereaaen, meg kell k, 
szönjük azoknak a aport barát embereknek IN a meg.riS 
jóakaratát, akik apró adományaikkal lehetővé tették, lr,Cy 
vá ősünk versenyzői utt lehessenek. Mert sanins .nin.l a 
veraiuyzAk, mind az egyesület oly gyenge enyagi vtezonyok 
között vannak, lngy erre áldozni nem tuduak. Hivatalos 
véroai és megyei segéiyrfll  pedig aajnoa egyelfire  azó sincsen. 

Sl-verseny Gyergyószentmlklóson 
Vasát nap, február  hó IS-áu városközi mérkőzés leaz 

(iyergyószeotmiklóson az EKE csiki és gyergyói osztályá-
nak si-veraenyzői között. Csikszaredából tizen mennek el 
(iyergyóba. 

A Csíkszeredában rendezendő székelyföldi  ai-kupa ver-
senyt előreláthatólag fekruár  hó 25-én, vagy mároius 
vasárnap rendozik meg a Sutában. 
Asztali tennlsz-verseny a csíkszeredai róm. k a t h 

főgimnáziumban. 
A róm. kath. főgimnázium  itjusága a Mária kongre-

gáció rendezésében » napig tartó asztali tenn.az-versenyt 
rendezett a telsö osztályoa tanulók kiizlitt. Mindan osztály 
4 versenyzSt küldött ki s igy U< versenyző kozott za,lott 
le a játék. 

Első lett (iernárd l.iszló VI11. oszt. tanuló. 
2. llagyari Jenő VHI. oazt. tanuló. 
3. EtJsa István VIII. oazt. tanuló. 
4. Bartók Sándor VI. oazt. tanuló. 
•V Kozm* éa Üarvaa V. oszt. tanulók. 

k ü l ö n f é l é k T 
— Iskolai Onnepely. A csUsamlyói H tztartáai 

iskola, 1940 avi marc.us hó 3 én dá!u an 3 oral free-
ditol tako.ai üno-psiyt rendaz, Csizszírídiiaa, aa 
„Altra* nagytermében, malyre a m I. köíönséget es-
uion la meghívja. — Bsléptl-dij Baemélyenként 20 lej. 
Daákjegy 6 lej. 

— Tartalékos tüaértisatek ténylegeaitese. 
Azok a tartalékos ttiziriHzlek, akik magukat tany.c-
gtttílenl akarják, 1940 február  27-lg kerhatik a rjman 
hidseregbe való tenyleg Bitesüket. E« Iránti kérvényei 
ket a L gügyi és Tangeróseetügyi minisztériumhoz te 1 
benyujuni, a következő mellékletekkel: Ssüleiesl biao-
cyr.vaoy, iskolai bisonyltvány, sz ezred igazolása a 
lartalékoB ilsatl minőségről. 

— Utaiásl és aeallltáal kedvaamenyek Ko-
loazvarra. Aa B. M. G. B. februar  17—21. napjila 
Ko:oss\árl rendezandő velőmag- ás háziipari klaî lta-
aara kedvegmenyes áron való utasás eagedáiyfsesit 
a.érte a C. F. R. v-1 rigezgatóságától. A C. F. li. 
vezérgasgatcsag 210642 szám alatt értesítette > z K 
M G. E.-l, hogy a ita. iíás látóéitól eaamira vls-zi-
utasasnái 60 saazaiékos kedvezményt engedalyezetl a 
•siemeiyvonali jegyek árábó'. A kedvesmeny ig&nybe-
v.tolének médjn a köveikerő: Kolozsvárra egész j'gy 
váltandó. A jegy mjgőrzendő, mart eanjk va.'am o! a 
tltllliasl balrpó jegya-sb felmutaiása  mellett Vits8s.ifelé 
foláiu  j'gygye. lenetvlssaauwm1 akiinduló áilomb'-ra. 
A kedvi zmeny február  15 tői 23 ig terjedi ldíban 5 
nep tartamára érvényes. 

A kisiparosok valtaák ki iparongedelyüket. 
1936 májúi no 1 én uj ipartörveny Irpati eletDe. Bt a 
törvény a kepesiieBhea kötött kl.-lpsrosaâgot arra köte-
lezte, bogy mindenki igazo ja kíp;siiesél es as iileie-
kes Muniakamaráknál leitsiUlt biioltaégtk eiött °se-
resze meg a képesitssét Igaio ó meaterl liletv.- següili 
köcyvet. Ba az eljárás C-lzmegyeben nagyjában befe-
jeződött. A törvény Beerinl moBi követkeslk, Qogy aki 
öná lóan folyatja  iparát az megszerezze az uj ipar 
engedélyt ls. A mesisrkönyv magaban nem jogost err>/. 
Ezen feihlvjuî  a figyelmet  arra, hogy az ipareogedé . ek 
trantl kérvényt minél sürgő ebben be teli nyujtaüi a 
Munkák»maróhos. — A kérvényhez meü^keinl kaií t 
mosteriönyvet, n varmegyei főorvosi  hivatal által 
Billióit működeid eogedsiyt, a b-ţt>-gs»ş iiya0 pénatá hoa 
otflaeiett  200 lej igazolná; és 2 darab fényzepat.  A 
régi Ipsroaos, akikaek 1930 jnntuj 30 eiÓLtl mühalyüü 
voit, azok a főorvosi  mvataiiól dijaieoiageo icapjat 
mag a müicöd sl engadilyükot, ha a Muakakamir. 
által kiállított hivatalos b zoiylivánnvat l<aaoljái uit 
a tényt, hogy regi Iparengedélyük 1930 junius e óti 
«o'.t kiállítva. — A törvény miadm szigor* e. onere 

egész vármegyében eddig mindössae 240 iparoi 
* -rta az uj iparengedatyt. Figyoimavletjük ubat a kH 
iparosságot, hogy u (örvény szerint a muaiersönyv ntm 
ioţoslt onáuó iparűzésre. — Az uj iparengedélyt a 
miBierkonyv alapján a fantlek  zaerlnil eljárássá! bo 
ie1! saerecnl. 

mini az ornág minden biztosító társasága közölt a . 
legnagyobb alapaaabályuerü tartalékokkal érdemel kl. viaeltette magát éa hogy az •^eatllet által 'kikUdött á var-

Mye«c <»« ViHí kfey-vrrâ feábas 

2000 lej jutalmat adok annak, aki 

i - í 

nyomara vezat anaak, ki uj barna bőr 
kabáiomat (báránybőr bMlésas férfikabát) 
kint az üzletem ajtójából, egy óvatlan 
pillanatban leakasztva ellopta, február 
16 án délelőtt. 
B. O r o s B b e r g F r a n o i s k a rőfös  üzlet 

Caikaaerada. 
KIADÓ  iprilit  l-re a B*rtha Qézm-féle  borbily-

útlethalyúég.  1—3 

Eladó egy jó karban levő gépgyári 
lenoBe triőr. Érdeklődni lehet a osik-
somlyói fogyasztási  Szövetkezetben. 

fiiadé  t»nr ét {igazolvánnyal  ellátott  IS  hónapos 
avijoer bika Megtekintheti  Faiakai  Józsefnél 
CsíJcoiatószegen. 




