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Krisztus panasza.

szellemi tudományára, da »n»lfabéta a vallási dolgokban. Mivel nem tudja, n^ i la gyakorolja. De ez a
tudatlanság Itt már bűn. Ti mesternek hivtok és még
Nagybfljti elmélkedések.
Hoaazu és mély viták cfuc>poníjit képezi ez a
se kérd azték.
clm. Egy ezredév óta él egymáB mellett ós néhol egyA nagyböjtben a szenvedő Krisztust állítjuk a«eNoha egykoron örökro e'kárhoztok engem. Mondd, mással összekeveredve ez a két nép. Siármaaása mind a
roBnk elé, amint az ntolfló vacsora terméből nagycsütörtök estéjén apostolaival kimegy, hogy as Olajfák talán ok nélkül panaaakodik az édea Jizus? Nem lgaz- kettőnek egyformán elvesz a népvándorlás korabeli mult
savaroa ködében B nem tudja azt onnan kibogozni a
hegyére vonu'jor, majd keressttel a vállán meglndui ságoB a panasza?
tudományos kutatás mloden erőfeszítése aem.
J -ruioálem uccáln, hogy feléljen a koponyák hegyére,
S «ámtalan teória jelent meg romáa részről ia a
i Golgotára,
hogy
ott
felfesaitve
meghaljon
értünk.
székelyek származásának bizonyítására, de mindenik
A népszavazás.
Krl-^ u J íiEoi m!ot megkövült imádsé;; áii elént, nem
eiőltetett, lehetetlen alapon mozgó bizonyítékokat hof^ív »jtára a bzó, hanem mint örök Interpelláció:
Románia népe folyó
február hó 24 én ünne- zott fel s csak fölösleges vitára adott alkalmat ugy
Cisvát emeli fel értüok. Da kösben ssava van hosaánk pélyes keretek köaött döntőt", aa országnak uj alapromán, mint magyar részről Nem régiben azután egy
is, kemény ssemrehányásokat tess nekünk. Igazságos törvénye fölött.
kis, román éa magyar nyelvű taiu mány jelent meg
dorgálást intés hosfáak. Bankét a keserű és fájó szaCsaknem általános he'\ ?aléssel kimondotta, hogy Chindea Teodor gh"orghenli (gyergyóazentmlklósi) gimvakat fontoljuk meg a bűnbánat idejében, esőkről elaz ország rendjének és fejlődésének jövő alapjául szol- náziumi igazgató tollából, amely eikorliil a aok fölösmélkedjünk. hogy lelkünk világosságot és erőt nyerjen gáló
uj alkotmányt a nemset érdekében való szlikBéges leget vitát kikényszerítő származási elméleteket és a
a megtérésre és Igaa életre.
lépésnek tekinti.
két egyűttélő nép kérdését sokkal gyakorlatibb oldaláLübeck régi, ssép városának blres ssékeaegyhávilágítja meg. Chindea fűzetecskéje rámutat a két
Ezael
1938
február
24
bevonult
a
román
törtér iban egy nagy márványtábla látható, rajta aa Ur J&bub nelem lapjaira. Románia elgfi alkotmánytörvényét 1865 ról
nép
kapcsolatra, amely mindkét nép történelmét
p maeas olvasható. B ső réaaével aa Idén foglalkosunk, jullus 1-én hirdették kl. Bf z alkotmány 1879, 1887 végigközötti
klaérte s a legrégibb Időktől kezdve egész a
a má'lkbal — ha a jó I»tan megsegít — jövőre.
és 1917 évben módosításokat szenvedett, mig a bábom Bátborlakig, vagyis a ftzékelyeknek Moldovába és BucoKedves Testvéreim I Ti engem Mesternek hivtok után megnagyobbodott Románia uj alkotmányát 1923 vinába való tömeges kivándorlásáig rámutat azokra a
éi nem kírdeztek engem.
közös megmozdulásokra, amikor a két nép egy tábormátclus 29 en hirdették kl.
1 Krisziust Mesternek, tanítónak nevesték, mert
A február 24 én msgtn-:oU népszavazással elfo- ban, egy ellenség ellen, együtt harcolva vérzett S tényfellőtt; inteni M'Sternek, mert Isten dolgait hirdette, gadott uj alkotmány az idoS- szellemében igyekszik az log a történelem folyamán a székely ea magyar évszávn't hinnünk és cselekednünk kell, hogy
UdvözüljUnk ország alepj&lt lerabol A
BzakaRzt felölelő alap- zadokon át közöa érdekért harcolt kizös ellenség ellen.
M„K ádáz ellenségei is ellsmsrtók ez1. Ml«or a csá- törvény a jogegyenlőség és ^badsáj elvét elismerve Valószerű, bebizonyított történelmi adataink vaui ak
/-:nsk tartozó adófizetés felől megkérdezték, hogy fontos újításokat tartalmaz. Fenntartja törvényhozás erre vonatkozólag. 8 a helyzet érthető is; a szabadságijy szaván fogják, kénytelenek voltak elismerni tanitol két házát, eltörli aa eskűdta. <ket és a halálbüntetést szerető ssékely szívesen segitette román Bzomsz9dját
!;ü detéBét és igy keadték meg mondókájukat: Mester, bizonyos esetekben békében ia megengadl.
a török elleni harcokban, Bmikor a közös vagyon védelludjuV, hogy Igaamoadó vagy éa as Isten útjait Igazméről volt szó, de ép oly sslveBen hivta segitségül
Az uj alkotmány főbb iazelbtn leszögesl, hogy akkor ls, mikor ősi kiváltságait fenyegette veszély saságban tanítod ób nem törődöl senkivel, mert nem
Mkint d az emberek személyét. Az Isteni Mester bű Románia egységes éa oszthatatlan nemzeti á lam. A ját fejedelmei részéről. As indítóok mindig a közia sors,
Regeden töltötte be szolgálatát, végezte aa evangelista román állam polgára' etnlka eredetükre és vallásukra a szomszédi egymásrautaltság volt.
do^át: hirdette az Igét szárazföldön és tengeren, alk való tekintet nélkül kötelest k a basának megvédése
Chindea Igazgató a kérdést igen sok jóindulattal
vidéken és hegyen, munkakösben és p'benőben; elő- érdekében minden áldozatot meghosni.
Az uj alkotmány ssert! t az össses román állam- kezeli, ami alábbi soraiból la látszik: „Stefan-cel-Mare
állt ilkalmas és alkalmatlan időben, nappal és éjjel,
alatt román és székeiy egymás mellett harcolt. Rjmin
u:í~~ahen és J4kób kútjánál, szabad ég alatt és lakás- polgárok származásra és va 'ásra való tekintet nélkül székely
mellett esett el. Román szekely mellett alussza
on, csendes időben és viharban, egyeseknek épp ugy egyenlők a törvény előtt.
A román államban nip.-v^n osztálykülönbség s a örök álmát iz9nvén ód kérvén utódjaikai, hogy olyan
prédikált, mint a tömegnek: férflaak és nőnek egyés barátságban éljenez együtt, abogy óz
aii.j ', üro&uek <5sífi.itáíüáV «îuiiniilii.ui aa üiüül Igéit, terhek megoaztáaa tekinti*'. < tll^o minden kedvez- szeretetben
éitek
és
ugy
Készek legyenek vérüket együtt ontaai a
ményben
való
részesiteB.
a< evangéliumot. Intette aa embereket a Jóra; kérte
A vallásfelekezetek lelkéBzelsek tilos politikai közös hazáért, ahogy ők tették". Sík szeretat van ezekótet a kötelenségteljeBitésre: Munkálkodjatok oly
ben a sorokban s nagyon szép lett volna itt pontot
kincsért, mely az örök életre vagyon; megfedette hi- propagandában részt venni.
az egéBz füzetecake végére. Nagyon pz^p és felbáikért: Ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan elCsak román állampolgárok foglalhatnak el köz- tenni
lett volna felidézni azt a kort csnpán, amikor a
vereti, hánysaor kiáltotta oda a farizeusoknak a jajt. hivatali vagy katonai méltóságokat ssemelőtt tartva a emelő
két nép a sors kényszerűsége folytán tertvérként állott
8 m od°zt türelemmel b tudománnyal tevé. N kodémusromán nemzet államalkotó jellegét
Hi-merő'eg nyilatkozik Jéznaról: Mester, tudjuk,
Az államhatalomról Intézkedő ráBZ kifejti, hogy s amikor — letagadhatatlan — Igen hasznos volt mindbegy 1, ten tói jöttél tanítóul, mert senki sem cseleked- minden hatalom a román nemzetté; ered. Az állam feje kettőre nézve az együttműködés. Eleknek az eredméa felidézése tényleg a barátság és eseretet
eti p jeleket, nmlyeket te cselekszel, hacsak nincs az uralkodó, kl a törvényhozó hatamat a szenátus éa nyeknek
csiráit
kellene
elültessék a két nép szivében egymás
v a l e Isten. Tanítását betetőzte B megerősítette csoda- képviselőház utján gyakorolja.
iránt. Da ennek a szeretetnek egyforma adagolása erléteivel. Ugy, hogy az evangélista röviden igy jelleÉrdekes újítása aa alkotmánynak B törvánjhoeó dekében szükséges iett volna, hogy Chlodaa ur rámumezte az Isteni Mastert: Körüljárván, mindenütt jót tett. testületek felépítéséről BZÓIÓ intézkedése. A képviselő- tasaoc
azokra a románokra ls akik „ layagl, vagy utas
tagjaiul olyan harminc évet betöltött román állam- érdeklői as ellenségeskedés csiráit nlntlk el* a BSÓÓ valóban jó Mesternek bizonyult, kötelességét ház
választhatók meg, akik ténylegeBen foglal- kelyek ellen, „nem gondolva meg, hogy ezzel csak ár&i?en teljesítette, nem azért jött, hogy a világot el' polgárok
koznak
aa
munkaterületen: meaőgazdaaág, ke- tanak mind a Írét nemzetnek".
i'élje. hanem üdvözítse. Nem az igacakat hívta csupán» reskedelem,alábbi
ipar éB Baelleml pályákon. Aa nj parlament
' »rfm a bűnösöket. Jöjjetek hozsám m'ndnyájanEzt a kia módosítást szerettük volna látni a köny'< r=>m akarta a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjsn tehát a gazdákból, IparoB, kereskedőből éa Baelleml vecskében, a gerincességnek ezt a csöppnyi vullai&sát
munkásból fog állani éB mindenik kategória maga vá- a akkor nyugodtan rámondhattuk volna Calndea ur
ej éijoc.
lasztja a képviseletét.
zárószavait, hogy: .Egymást gyülöini: nemzeti blid1';
2. Ha ő isteni Master, akkor Jogosan hallatja
A
szenátus
tagjait
réezben
a
király
nevezi
kl,
W'faibdáaM: hát akkor miért nem kérdeztek engem? részben jogszerintiek, részben kötelező és titkos sza- ygymást ós hazánkul szeretni: magasztos krisztusi kötelezettség, mindnyájunk os a Jövő nemzedék jólétének
H,-iz í.z eredeti bűn folytán értelmünk elhomályosodott,
választják őket az állami szervezetek tagjai. és boidcgaágának erdekében". Kétaégteien jóibduiatroi
t <ia vagyunk kétellyel és tudatlansággal. Hisz a leg- vazással
-ibb tudós bevallja: Nem tndunk és nem.fogunk tudni Bz ikkel aa intéakedésakkel átépül jövőben aa egész tanúskodnék e szavak s mégla, a könyvecske ntu.só
oldalalt olvasva az jut eszünkbs, mintha pusztán nekünk
^felelni a lelket kiazó sok kérdésre: honnan, hova, válaaztási rendszer.
Február 24-vel uj Románia kezdődött. Egy ország ssólnának e megszívlelendő gondolatok. Igy pedig namiért az élet. Biővessik a Jósokat, babonát űznek,
spiritizmuihos folyamodnak, de hiába. Mindenütt ko- alaptörvényének megszületése kétségtelenül nagy eBe- gyon egyoldalú a beállítás, mert Chindea ur ÍB jól
pogtatnak, de zárt ajtókra találnak, csak ott nem sör- mény. Erre aa alapra kell épülnie a nemzeti jólótnek, tudja, hogy a jelen helyzetben nem ml vagyuak a^ok,
éének, ahol kinyílna as őrök értelem ajtaja, nem kér- az egyűttélő népek konazoildáclójának. Aa ország nagy akiket ezereletre kell buzdítani. A gyengebo fai De a
rl
meg Krisztust. Ne csodálkozzanak aa emberek, értékelt ezen az alapon kell a termelő munka szolgá- szeretet csirája mindig erősabben foglalkozik b ópp*?n
bit rejtélyben maradnak, mert egyedül Jézus a minden- latéba ugy bekapcsolni, hogy a Haza minden itt élő ezart szükséges, bogy a többség körében hlrddösek a
szeretet tanát, mag ha szigorú kritikával ós az esetletudó. Uiért nem kereBlk fel b miért nem kérdesősköd- nép Bzámára a boldogulásnak köakincBO maradjon.
nek Tőle aa élet nagy éa örök kérdései felől ? Hlsa
Mi kisebbségi népek csak örvendeni fogunk ha gesen elkövetett hibák beismerésével járna is az.
he örök élet igéi nála vannak.
aa uj alkotmányban a nemzet megtalálja a jövő épíBátorság, gerinces kiállás kell ehss s hogy erre
Egy alkalommal egy ifjn járult KrlsBtushoa a tősnek azt as útját, mely Románlát a becsületes munka mennyire szükség van éppan a Bzékelyek lakta terülemegkérdezte, hogy mit tegyen, mert ő az örök életre hazájává mladanayiunk boldogulásának otthonává teszi ten, arra l»gjobb bizonyíték az az újságcikk, amelyik
Hagyományos király tiszteletünk, törvény és rend itt helyben, as lmpériumváltosás hussadik esztendejébe akar menni. Aa isteni meater megadta aa utasítást,
miután as Ifja elmondta, hogy a parancsokat mind saeretetünk ma aem változott. Jó Bzivvel adtuk oda ben is papíron iirökitl meg a gyűlölködés gondolatat,
megtartottafiatalságától fogva B érdeklődött, hogy mégtámogatásunkat ahoz az elgondoláahoa, amely esnek amikor azt Írja a kathollkuj papságról, hogy minden
mi hiányzik neki: Ha tökéletes akar lenni, add el ami aa orsaágnak, kösös basánk nyugalmának bizonyára a ténykedésük a lelkek izgatásában s aa irredantának, a
revízió gondolatának templomban aaósaékró', iskolában,
vog>on éa oaad el a ssegényeknek éa jer, kOveaa en- legjobbat akarja.
Adja az Uten, bogy aa uj alkotmány a jogegyen vallásórakon és kint as életben a nép között való tergem. Erre aa Ifja szomorodva, távosott el. mart gazdag
voit. Ugy, hogy amikor Pilátus érdeklődőit Jásnstól as lőaég éB BaabadBág elvén azámunkra ls meghozza azt jesztésében merül kl. Lahet, hogy e szavaknak fölfelé
igazság felől, a Mesternek nem volt alkalma kinek eat a boldog jövőt, amelyet a román nép számára óhajt semmi eredménye nem less, da mindenaastre van hatása a hasonszőrűek között. Már padig ezek a gondokifejteni, mert a helytartó kiment a aaldókhoa. Pilátus
latok nem valók Ida, ahol a két nép magért ásón akar
inkább nem hallgatta meg, nehogy ast követnie kelljen.
munkálkodni minden józanul gondolkodó ember s éppan
Pedig Játus megmondotta, hogy aki őt a helytartó
ezért BBÜkségeB a kiállás, a tekintély érvényesítése a
kezebe adta, nagyobb bűre vagyon B Pilátusnak is
"Varróar^pwiE,
többségi oldalon, hogy — ha már nem tudunk folfeié
csak annyiban van hatalma öfelette, amennyiben onnan
sseretetet parancsolni — legalább kiírunk kölcsönösen
Kmrélcpfcrolc,
felülről kapta.
magunk köBiii as akadálytkeltő, viszálykeltésből alkalmi
.áJlEatxémsmb:
A mai ember nem kérdeni meg Jéanat nehés
töket kovácsoló elemeket. Ei ssűkségas a kölcsönös
GtT-mrmlclcooBUc
helysetében, mert fél, hogy nehesebb tanácsot, pamegértés megteremtése érdekében.
O á b o r -Ájronné-aál
u
rancsot ád neki Ntm hallgat ssentbefaédet, nem haliKa» ai Isteni Mester földi letéteménvesére, pedig skl
I T o r n a o l r l a l r á a t április elzejlbeköltSiéare.
erre nem hallgat, kl van mo«dva rá a sseateacla: leÜOX OtKMk U U U W U Bgj uoba, konyha,kamra
gyen neked, mint a pogány. A modem «gyén büiske „ Oalkasezeda-K.-01uo, Dr. Zakariá* Testvérek héa. ÍT
és hoaaátortoaó mellékhelyiaéM*!. Olm a kledében.
H
23—26
H
Jur
aftft irtiftVk^ ft^ ClA **

Székelyek és románok.
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Kii lefljenei közbirtoUi elnököt
A kóablrtozossagi einökok oly fontos szerepet
töltenek be kÖzBégelok gaudaaágl életében, bogy többé
nem tűrhető u eddigi nyilvános válasstási rendazer,
mert bár Bok más egyéb ok ls bossájárnl közblrtokozzáraink ssomorn gasdálkodáBábos, még is as elnökök
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Fővámba);«ftggJSSZgP " ^
Tiz álán adot utazási iúmM ,
terUletónmükÖdő
,f„itésl igazolvány.
a HeziHazM Kiálítás alialiátioSLi .l . .» Buzea
magyar vatutakon éa hajókon március
î M S ! » '
j«Kyel
k

meBet

Utaaásl- éB vianm-hedveaményeli
. w ntasnl es
éa ugyancsa
uzvancsak fóláru menetjegygyel
lehet
lehet
^
rányban 4
a budapesti meaőgazdaságl kiállításra.
M f l o m á s o n át elutasni március 23-tól láprilis
7-ig.
Tekintettel arra a ™gy érdeklődésre amely az határállomáson M « ™ t n e m é a kocsiosztály hasi
és csatlósaiknak megválasztása körül kell megkeadenl Országos
Magyar Gazdacágl Egyesület által MKMW nálaténál élvMhető Az utazást a külföldi igazolvány
a közbirtokossági vagyonok keseléBének helyesebb alamárcius hé 23-28. napjain Budapesten rendezendő alapján idejövet valamint vissaamenet egy-egy Ízben
pokra való fektetését.
negyvenhetedik Orsaágos Mezőgazdasági KIM Itás éa
A falvak gazdal sógorság, komaság, BBomsaédság,
m e í
Tenyéssállatváaár Iránt r külföld részéről megnyilvánul,
E'kÍdVe'zmónyek igén,bevételér. jogOBitó Iga.ol0
korcsmai d e d s é s által annyira ÖSBBetapadiak, bogy
a
rendezőbizottság
minden
lehetőt
megtett
"irányba
ványokat a magyar külképviseleteknél, követségeknél
nem mernek illetve Bségyenllk lelkiismeretük Bsavat
hogy a kiállítás külföldi látogatói
la konzulátusoknál, a külföldi menetjegy- éB ntaráal
felemelni egyeB n a g y s i á j u vagy különféle furfanggal
éa
kényelmeaebben valamint minél >'"/»bb köluéggel rodáXn aVagonl, Lits képviseleteinél és n^ klállitá,
kibélelt atyafiak ellen, esért legtöbbször nem a legutazhassanak a kiállítás megteklntÓBÓre Ennek érde- egyéb képviseleteinél, Romániában: »z Erdélyi Oszbecsületesebb, legönaetlenebb egyének kordinek a közkében 10 állam (Csehorsság, Jngoaalávla, Románia, dZigi Egyletnél (Olvj, Strada Andret Muresan 10),
blrtokoBBág élére, hanem ások, akik a közvagyont
Ausztria, Bulgária, GörögorBaág, Lsngyélország, OlMSPozaooyban a Nagybirtokosok B rto
különféle agyafúrtsággal s a j á t m a g á n v a g y o n u i gyaraorezág. 8vá(c, Törökország) területén különféle Csehorsságban;
kosok éa B»rlők Orsaágos Gazdazági Egyesületnél
pítására Bserellk fordítani. Szinte bizonyos művéssetté
26-60«/« ig terjedő utazási és hazai v í z u m kedvezményt íSienklewIczova 2), JugosBlávUban: S.llágyi Géz» dr
fejlődött kl az e téren működök buzgólkodása. Az öneszközölt kl a rendezőség, amelyeket a kiállítást Iga- m klr kereskedelemügyi miniszteri megbízottnál (B;ojelölt csendesen viasia húzódik, a d j a as ártatlant,
zolványok alapján bárki igénybe vehet.
kösben vizsláit és kópéit szorgalmasan foglalkoztatja
Vuk Karsdjica ni. 11.) lehet bessereznl. Az Iga
A kiállítás alkalmából márclua hó 13 lói 28 lg a grad
a csendes, becsületes nép között. Ez mit Bem Bejtve,
solvány egyben a kiállítás kétszeri díjtalan megtekinklállltáai
Igazolvány
éa
as
útlevél
felmutatása
mellett,
hitelt ad a csaholókoak, hogy adott pillanatban vállaira
vizűm nélkül lahat Budapestre utazni. A vízumot tésére jogosít. A kiállítással kapcsolatosan bármely
emelve, kiáltsa az éljent, aa ártatlant játszó önjelölt
utólag 2 60 P. kezelési költség leflsetése mellett kell kérdésre késesée-el nyújt felvllágosttáat a rendezőség
felé. Azután vigyorog befelé B azt a kia tudáBát, ami
megszerezni,
a kiállítási megelőzően a külföldieket (Budapest, IX. KÖatelek-ucca 8. BZ.)
a többi jámbor falusiakétól csak annyiban különböslk,
ellenőrző
oraaágoa
központi hatóságnál (Budapest, IX.,
hogy neve után kacskaringót is tud c s i n á l n i . l ) Csak
akkor kezdenek ébredezni, amikor vagyona szokatlanul
ssaporodlk, holott munkáját egyre kevesebben látják,
as „ellenök" urnák és társainak

Hiába panasskodunk jobbra, balra. Hiába keresünk bünbakkot. Hiába blbástatnnk másozat. Ezek
helyett tegyük meg azt, ami könnyen megcsinálható,
ez pedig aa, hogy Jövóre a közbirtokossági elnöcöt,
igazgatósági és elíenórzó tagokat titkos választással
válasszuk meg.
Ez a legalsó lépés, a többi lassankint jönni fog,
mert csak Így kerülhetnek a jobbak a közbirtokosságok élére.
A közbirtokosságok vezetésénél nem annyira a
tudás, mint iakább a becsületesség és önzetlenség a fó.

Amig a választásoknál a titkosság kívánatos, addig
as ügyek kezelésénél a legnagyobb nyíltság szükséges.

Alkalmat kell Bdul, hogy kl-kl minden ügyet alaposan ismerjen, hogy mikor ssavasatával felette döntenie kell, öntudatosan járhasson el és birka módjára
ne ugorjon mások után.
A legtöbb bajnak, pereskedéseknek oka oda ve
zethető vissza, hogy egyes vesetők a paragrafusok
köst bujkálva tltoksatosan kezetik as ügyeket s a közA budapesti mesfigaidaaágl kiállitáaon
Csemege a népnek.
gyűlés által meglepetéssserüen minden előtanuimányo- romanlai gazdák által vaaárolt tenyéaaállatok
A
nagynevű
Jorga professzor alapításában jelenik
zás nélkül fogadtatnak el oiy dolgokat, amelyek évek
behosatalának módozatai.
meg Valenll-de-Munte-ben a Ku'turllga közlönye. M4r
hoessn során át képezik par tárgyát, hoiott Igaz és
a tenyészállatok behozatalához a földmive- a címlapja isfigyelemre méltó. A romin kapu felső
tiszta ügyhöz méltó kezeléssel a békés megegyesés lésügyiRománlába
minisztérium engedélye szükséges E bejelentéseket a r&szében klhangsu'yosódik, hogy a lapot a „nép száideje korán megtörténhetett volna.
következő oimre kell intézni' Direcţia Zjoteohntka a MlnlBteEgyszer már tudomásul keil vennünk, hogy a rulm Agrlonltarll ş> Domeniilor Buoureştl. A kérésben megje- mára" irják s alább ott vannak a hangzatos jelszavak
lölendő a behozandó tenyészállat f«)tá]a, neme, a határátlépő .Törvény *ltal az igazsághoz, világosság által a bol
nép sokáig nem tartható tudatlanságban.
rendeltetési állomás. A kapott Igazolvány leimutatása ese- dogsághoz'. A füzet előssavát maga Jorga profssszor
Vannak becsületes, önzetlen vezetők is, akik leg- és
tén — amennyiben a román-magyar állategészségügyi megálla- irja, ami minden kétséget kizáróan igaao'jt, hogy *
feljebb ártatlanul saejvednek, de esek száma sajnoB, podásban
e-Alrt feltételek betartattak — a tenyészállatoknak
ritka. Hjgy szamuk megasaporodjék, ezért ls kívánatos a kljelfilt belépA állomásokon történő behozatala simán eszkö- lapocska az ő személyes felügyelete alatt áll. Apró,
rövidre szabott cikkel szintén azt bizonyítják, bogy
zölhető.
a választásoknál a titkosság.
A falvakban elég van okos, jó ember. ítéletük ÍB
A román gazdák és egyesületek állatvásárlásalkat a olcsó, tartalmas és nem idő rabló olvasmányt akarnak
as egyesek felett elég helyez, ami tapasztalható, ha román-magyar áruosereforgalom keretében bonyolíthatják le, vele a ntp kesébe adni.
keretben alkalmazott árfolyam a budapesti hivatalos
köztük él. Csak erkölcsi erő és bátorság hiányzik, amely
Cikkeit érdemes elolvasni. Főssempontjnk a vállá
jegyzés (jelenleg 3 41 pengd 100 lejenként) Ehhez az árfolyamhogy a spekulánsokra rá csapjanak, ezért hordozhatják hoz járal a megbízott pénzintézetek kötései alapján kialakuló sosság. Da nem a keresztényi saeretet jegyében. Itt
fent a fejüket aa u. n BsabélyBzerü emberek, akik a kompenzáoiós leifelár, amely jelenleg kb. 8—10 S'ázalék. Ez a csak a köper yag keresztényi, mely a sorokból kiáradó
és román részről számltánba jövő költségek figyelembe gyülöle'et eltakarja. Es különben a lapszerkesztő egyköznek csak látszanak jót tecnl, de lényegileg a ma- magyar
100 lejenként 3 60 pengőnek felel meg A román gazguk hasznát nézik s fő IgyekvéBÜk oda irányul, hogy vételével
dák a tervbevett vásárlásnak, Illetve a megszerzett Igazolvány- házi férfiak ügye, hogy az ilyesmit lelklismsret'ikísi
tettükre ne hogy a törvany valamelyik paragrafusát nak megfelelő lelősszeget az alább felsarolt bankok egyikénél összeegyeztethetőnek tartják. IIi csupán azért voltun';
tizethetik le és a lefizetésről szóló Igazolás (pénztári elismer- bátrak felhívni a figyelmet a lapra, mart legutóbbi
rá buahassák.
vény) felmutatása ellenében az országos mezőgazdasági kiállí- számában egy cikk ragadta magfigyelmünket. „ V
Erkölcsös, becsületes, józan gondolkodással is kell tás
területén működő bankklreodeitségeknél vásárlás oéljalra
Bzo'gámi a közjót s nem kell oly dolgokkal a törvény- a lefizetett
lej összeg ellenértéke felett pengőben rendelkez- fejben van a hiba" ctmmel azt irja le benne a cikkíró,
székeket terhelni, amelyek a falu határán belül is hetnek.
hogy valahol fejmú;étet végeztek egy német gyermeellntézhetók. tzárt kívánatos, titkOB válasstáEOkkal az
A budapesti országos mezőgazdasági kiállításra utazó ken, aki a mú ét következtében elfelejtette anyanyelvét
üres Bcájaskodokat, korteseikkel együtt hátra Ültetni gazdák és vásárlók személyi ellátásukra magukkal hozott pénz- ás felépülése után csak románul tudott beszélni.
megérdemelt halyükre, amikor kösblrlokosságl válasz- nemeket a magyar határközegek által útlevelükbe, Illetve a
Hát ea olyan Isteni csuda Igazán, hogy mi is
tásokról leBz szó.
Fenyő Péter. közegek által adott bároára Jegyeztessék be, bogy Így a beho- Igyekezünk e helyen a ml olvasóinknak beadal. Ctak
zott pénzösszeg külföldi eredete Igazolható legyen, mert osak 4
ppen az adagolást végezzük kevesebb komolysággal,
Igazoltan külföldről hozott összegek vihetők kl elutazáskor.
') meRtéveeitéeekre használja fel.
Az országos mezőgazdasági kiállítás rendezősége a kül- •nint ahogy ott aa a bizonyos nr a .népnek' beadta.
földi vásárlások előmozdítása érdekében — azonfelül, hogy a Nála ugyan ls ez az eset olyas valami volt, amit
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
kiállításon külföldre eladott állatok szállítási diját a magyar -bédre adott olvasóinak, hogy táplálkozzanak — lelhatárig viseli — a szállítással és vásárlással kaposolatoa kö.t- tileg, szellemileg,fizikailag — belőle. Ml pedig csak
A nyugdijatoknak nem kell nyilatkozatot adni.séghozzájárulás
olmén a vásárolt tenyészmarhák és tenyészA belügyminiszter Dr. G.árfas E amír és D.\ Willer mének ntán mintegy
100—250 pengő, tenyészsertések és tenyész- ebéd utáni csemegének adjuk, amikor már a jól lakott
Jizsef előtt hivatalos nyilatkozatot tett ós felhatalmazta juhok
után pedig mintegy 10—50 pengő árvisszatérltést nvult ember szórakozni kiván Mart szórakoztató adagolásban
aanak köilésére, hogy az alkotmánytörvénynek aa a a külföldi vásáriónak.
még csak megjár, de komoly formában ilyesmit lelrai,
rendelkezése, mely egyeseknek kötelességévé teszi,
Lefizetés teljesíthető: Festi Magyar Kereskedelmi Bank sehogy s m vág ÖBBZB a címlapon zaereplő „világosság
hogy kilépjenek a különbözó partokból és unnak meg- Javára: Buourestl, Arad, Braşov, U n j . Oradea, Satu-Mare, gondolatával. S még kevéabbé komolyan vehető a cikkéa Timişoara váios A b a n : Banoa Ardeleana, Banoa
történtét fslettes hatóságaik előtt igazo'ják, a njug- Ţârgu-Mureş
Ezen klvttl Buoureştl: Sootetatea Banrara R>- írónak aaon vég'ő óhajtása, hogy: bárcsak az oraaag
dijasokra egyáltalában nem vonatkozik. Ugyanazt a Kom&aeasoa.
mana, Banea ComeroIaU Romána. Arad liluj, Timişoara: Soele- Összes nem románjain ilyen operádét végesnének, ami
kijelentést megtette az igazságügy minisztérium is.
tatea Banoara Rom&aa.
megtanítaná őket viselkedni, gondolkoanl éa besaélni
A megyefinókök ujabb jogkórt kaptak. A
Magyar Általános Hitelbank Javára : Tunlşoira, Braşov, románul.
hivatalos lBp közli a belügyminiszter legújabb rendel- Uradea-Uare: Szatmármegyel Takarékpénztár datu-Maie. —
Hát meg kell adni, saép es aa aa iatensti óhajtás
Takarékpénztár TZrgu-Mureş Banoa Comerkezését, amely a megyefóaökötnek Jogot ed arra, hogy Marosvásárhelyi
otaM Homtna Buoureştl és fiókjai. Intereitm Nemzetk. Kivi- a cikkíró résséről. Csak épp MI, hogy mi nem kérünk
községi jegyzőket kinevezzenek, áthelyezzenek és bün- teli
éa BihozataU t.-t. Buoureitl.
belőle. Ml sokszor beblaonyltottnk, bogy magyar BZÍVtetőben reszeslts«nek.
magyar lélekkel éa magyar nyelvvel 1b lehet ugy
A tisztviselik továbbra ls muakatársal marad- A marosvásárhelyi (targa-muresi) ke vel,
gondolkodni éa viselkedni ezen a földön, ahogyan aat
hatnak tudományos, Irodalmi, k c z ţ a z d a s â g l lapoknak.
a nagy román államteat érdekei kívánják. É< baj akkor
A népszavazás utáni törvényhozói munka A* reskedelmi és iparkamara közlemeny ei. sem
lehet belőle, ha eat mi Igy csináljuk. MegérthetA z
uj alkotmány msgsiavazá^a után rövidosen megkezdő .
. országos vásárokat látogitó kereskedők figyelmét nek bennünket a románok Így ls. Ciak éppen több
dlk az a törvényhozói muok», amely a régi törvénye felhívjuk, hogy Szil ágymegyében több vásár Időpontja megket BZ u j alkotmánnyal összhangba kell hozza. Az első változott ; a Vásárok helyes Időpontját feltüntető tablou a világosságot kérünk — nem a mi, hanem a román
Kamara hirdető tábláján megtekinthető.
n*p rémére — a cikkírótól.
rendelettörvény, amely rövldsBan megjelenik a Bajtó
, 7 8 l »pp»ngyárt4sra szüksége* nyerianyag beszerzésére
munkáját fogja egészan uj alapokra fektetni. Az uj a ,loghájak
„CSIKI L A P O K "
admlnlszttáolója részére; desmlektansok ssállitátorvény elsősorban aa újságírói mesterség gyakorlásá- sára pedig a közegészségügyi minisztérium részére árlejtést
Politikai, közgazdasági és szépirodalmi hetilap
nak feltételalt szabja mag. Épp í n legfőbb Id-je, hogy i í i íí! W P t o m l kormány mácolbs 16-án, Uietve máro. 12-énZlmmii
rondat teremtsenek ezan a terdteten, amelyet aa utóbbi x al világosi tás a Buoureştl l agylptoml konzultól kapható.
tigész érte
Lel 16U —
Félévi*
. ,
80. lda
j > ® ° valósággal felvetett a Bekélj es intelligenciájú ifi o i á r u m i n t a v á s á r o k : Lelpztgban márslus
. ,
40.Külföldi* egy é v r e , 864 " n máiolus 13-19-lg; Brozellesben márolus Segyedévre
gyülölethlntők gaza. Rivideaen kidolgozzák a választól 1 3 - 2 7 - i |
Példányonkénti ára 3 Lel.
Uatfalaalk a m n T M t i r i |
törvényt Is, amaly az uj törvényhozó teatületek öasaeHirdetési dijak a Ugslsaóbbaa aiámtttataak.
1* 4 r t e s l U * szerint Tg-Mureşen a legközetételét és álUlábu a válaaatái mschanismniát álla- l.hhi0
nem adatnak viaaia.
pítja meg.
^
, » . ^ m i r 0 fu' uu l b1 2 *a
áa^auó, NyUttéil Kealxatok
kOaieaéajek álja i m a k l a t Lel 3L—
S«h. t i "
í^'í'
< « * " • 15—16-án szarvas
marki, máro. 17-ín kliakó vásár.
Vtadéhlvatalt Mereur«a-Oluo, I t i a l i 1 , 0 . l r a t l a n u >•
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Székely író nagy sikere Brassóban.

LAPOK

(îyţrgyoi ţlţt

3-lk oldal.

dig megvan az a varázs, ami megnyer és leköt. Huughordozáeán a vérbeli művészet és magas zenei iukolázottság

H >gy mennyire megb- caülte a rendezőég nyilatkozik meg. Hangjának teltétlen ura. Éppen oly mestere
„A «iker 50°/,-át • Luarea (ezirhegyl) nárványtirba
C3iby
Lajos „igékely tréfáit" abból is lá'ható a könnyűdén kitartó fortissimóknak, mint igazi művésze az
küldöm, Színi Lajos koporsójához' — mondta Ciiby Lajos.
volt, hogy a müior Bzünelutáni főszámát „R*n érzelmes, lágy, simogató melódiáknak. Élet jut kilejezésre
A Brassói Magyar Dalárda folyó hó 19-én des vouă tikárral" címmel Lehár örökszép rru- minden énekében.
este a Redoute nagy színháztermében műsoros ZBikájaaVig özvegy töltötiu ki, melynek áriájít
A házi hangverseny választékos műsorszámait özv. Lieelőadást tartott, mely alkalommal színre hozta a mintegy száz tagu vegyes dalárda adta ciő meterné kisérte zongorán, kinek minden hangulat-árnyalatra
kiterjedő művészi játéka, lényegesen emelte AsBaturián szeCsiby Lajos irónak Szini Lajos saékely tárgyú közbe-közbe ének szóló és duettekkel.
replésének sikerét.
r—t.
müveinek színpadra való átdolgozását ,L»ji furt
Szép, felemelő művészi est volt a Brassói
mu'at a egyeb nyüszkölések Kárujjal" — címmel.Magyar Dalárda estje s mi, kik az előadáson
KÖNYVEK.
Sokat olvasunk már ilyen és hasonló tár- Gyergyóból ott voltunk, örömtelt lélekkel szívNyüankölea a nagy viamartyán.
gyú „székely" müveket, amelynek csak annyi tuk be magunkba azt a meleg elismerést, amelySzini Lijos (Lajt' bá) korán elhunyt székely Írónk
köze volt a székelynép valódi megnyilatkozá- ben székely embertársunk és főldink részesült. első könyvének második kiadáaa a napokban hagyta
sához, hogy úgynevezett székely nyelvjárásban
Csiby Lajos nemes lelkére vallolt az a'ábbi el a sajtót, az Iró özvegyének kiadásában.
voltak megírva, azonban székely népiélekhez nyilatkozat, amikor szép sikeréhez melegen
A könyv — mely a Gheorghenl (gyergyósaentcsak annyi kdzfik volt, mint hajdúnak a harang- gratuláltunk és ö szerényen ezeket mondotta: mlklóal) Mvk-nyomdában kéaaült— az elaő kiadással
öntéshez.
Ennek a lelkes tapsnak és tetszésnyilvá- teljeBen aaooo», izléaes kivitelben jelenik meg.
A lélekbe markoló előaaót .Könyvet vegyenek"
Legtöbbször eaek a .müvek" a saékely nításnak jóleső perceiben egy emberre gondolemberből kacagni valófigurát állítottak aa ol- tam, aki a gyergyószárhegyi márványsirban címmel Nyíró József Irta, amit aaósaerint leközlünk.
.KÖNYVET VEGYENEK*.
vasó elé s aki nem ismerte a székely embert, pihen. Eanek a szép sikernek 50 százalékát
Akkor
már
javában duit a világháború, mikor
ezekből afigurákból caak ugy iamerhette meg, abba a márványsirba, a Szini Lajos koporsó
kuaz
esztendővel
ezelőtt ez a könyv először megjához
küldöm,
ahhoz
az
emberhez,
aki
életében
mint egy korlátolt eszű. a világban járatlan
jelent.
A
szivéig
öntöztök
vérrel az emberek a föidat
oly kevés tapsot, elismerést és megbecsülést a harctereken, a legkisebb
„vicc" alakot.
faluban ia Bebeaüitek
Saini Lajos volt aa első, aki müveiben a kapott. Pedig ő volt az első, aki a székelyt, nyögtek, sánták, vakok, bénák vánszorogtak, faceţi
széke'y embert moat nem c?ak sajátos nyelv- minden BZép és rossz tulajdonságával betűkbe flrhaaggal volt beterítve úgyszólván minden ubia'i
ea mlndan lélek; mikor a gyergyói havasok lábától
járásával mutatta be aa olvasóinak, hanem örökítene éB lehetővé tette, hogy színpadon is felkerekedett
ez a könyv, hogy ijesztő eiient3ik-'<ppaa
sajátos észjárását is, amely megnevettet ugyan, lássuk, ő aki eltolódott életének minden vonat- fényt óa darüt, humort és jóságot, fenyőil atot árasade amelyből megismerhetjük öt, az ö eredeti kozásában is csak embert becsülte és siratta is. szón maga körül és ha pillanatra is vigasztalást
humorával, mély érzésével éB gondolatai mö- E?, a mindég jókedvű, bohém székely Góbé, nyújtson, legaiább muió feled sat adjon » romokon
akinek most feleségén kívül 3 árvája, még síró ÓB a jövendőtől remegő Bzarencaótien emberekgötti józan élet-felfogásával együtt.
nek. Affile jótékony székely masemoadís volt, amelyei
könayes szemmel bámulnak a nagy vi
A valódi székely emberi-típusnak ez a mindég
a világot és önmagát áltatta az ezita szintoa a főidlágba,
feleletet
várva
arra
az
irtózatos
nagy
ben nyugvó Sainl Lijoa. Htsonlatos volt ahoz az
baállitása volt Siini Lajos irónak igazi értéke Miértre?
Dr. Csiby Andor.
Imádsághoz, melyet a hala ra vetettek szoktak rees speciálitása.
Dr. Hosszú Zoltán székelyföldi, budapesti
színésznek a rádióból iBmerjük ezt a székely
embertípusát b abból, hogy Danibát a rádió közönsége mindig aziveaen hallgatja, azt következtethetjük, hogy a magyar közönséget mindig melegen érdekelte a Szini Lajos-féle igazi
székely embertípus.

Uj sír GheortMei (Gyeroószeiiwtlíisoi).

Az elmúlt héten Isten emberit megillető kegyelettel kísért* kl utolsó Htjára Vilmán Géza nyug, esp. plébánost, ker.
tanfelügyelőt Gheorghenl város jóérzésű, vallását öntudattal
élő közönsége. Vilmán Géza már testileg megtörten, lelkileg
klfáradtan jött e színtiszta kath városba, hogy lelkének, testének, pihenést, nyugalmat találjon. Nem oaa'ódoit Bár nem
volt e*eje ahhoz, hogy a város élénken pezsgő vallási életébe
tevékenyen kaposo'.óljék bele, mégis minden oldalról megkapta
azt a megbeasfllést, amit nehéz mnnkában eltöltött papi életével kiérdemelt, nemosak azoktól, akikért dolgozott, h'inem
*
távolállóktól ls Uto'só ntjára ls olyan szépszámú és lelkileg
•
•
megrendült, külsőleg fegyelmezett Wizffuség kisérte, hogy meggyőződhettünk
róla: érdemes másokért élni, érdemes áldoNagyon helyesen tette tehát Csiby Lajos, zatokat hozni, mert
mindez vetőmag, mely sokszoros termést
mikor Bziopadra vitte Szini Lijos tréfáit. • hat hoz. — Vilmán Géza 71 éves volt. Ebből 46 évet töltött Isten
Alig 4 hely jelöli élet állomásait: Torla (Torja),
kép körül azonban van kettő, amely ugyan nem szolgálatában.
Chllenl (Kilyénfalra), Tomeţtl (Szenttamás) és Madaras. Ez
s Szini Lajos alkotása, hanem a Csiby Lajosé, utóbbi helyen dolgozo'.t leghosszabb Ideig, Itt ktlzdöct legtöbItt la roppant ösaze Különben, aki ismerte Vilmán Gézát,
a-ni teljesen öszhangban olvad bele a Színi bet,
bizonyosan meghatódik a hirre, hagy itt hagyott benüiket
L*ji>3 alkotta képekbe, igy tehát bizonyos rész- Mindig vidáman oslllogó, tiszta gyermekszeme, öröké mosolyogni
kedves, ránonéiktlll fiatalos aroa, belső énjének volt megben Csiby Lajos .székely tréfái "-ben Szini La- látszó
nyerd vetülete Mindig gyermekes bizalommal közeledett minjosnak társizerzöje ia. Dd egyúttal helyes gon- denkihez, mindvégig fiatalos derűt árasztott környezetére —
volt annak a papi életnek, mely a mait tz&zadvégl
tciat volt ez tőle, mivel ezzel a cselekedeté- Éetstlpusa
békéa, boldog időkből nőtt kl s azután az a törekvés, hogy a
vel. uaint egy exhumálta a Síini Lijos írói háború utáni megváltozott körülményekbe belehelyezkedjék —
erejét de életét is.
emlékét, különösen akkor, amikor Szini Lajos felemésztette
Temetésére összegyűlt a gyergyól papság. Kivonult a
örökösei éppen most akarják újból kiadni a ő Mária kongregáoló, de képviseltette magát a tinltóság s az
értelmiség minden ága. Koporsóját 4 koringej ptptársa vitte,
müveit.
koporsója mellett a gyertyákat a város előségel, idősebb nagy
örvendő urak. A temetési szertartást Síabó György,
Csiby Lajosnak mindezeken kivül azonban Vszteletnek
apát, szentmisét, László főesperes végezte.
van még rgy másik érdeme ÍB, ez pedig az, a 82 éves
A megható gyászbeszédet Feloser Miklós Valea-Stt&mba
liORv székely tréfáit a Szini L»jos emlékének (tekerőpatakl) plébános mondotta sírjánál a lelosikl esperes
papsiga és hívei nevében a magas szárnyalása baosnzrnf'iío keretben vitte színpadra, megbecsüléstkerttlet
tatót Bíró Fereno feloslkl főes?eres tartotta. A hála és a mogEzerezve ezzel nemcsak magának, hanem a engesztelódés virágát és könnyeit helyezte rá a néma koporBÓra. Mindenki megilletődve, sót megrendülve hallgatta a mély
S ini Lajos emlékének ia.
jelentőségű, tömör, tartalmas beszédet.
Mert valóban méltó keret volt egyrészt a
Az elköltözöttnek vérséglleg hozzátartozó gyászolója
testvéröaose volt, de a jelenlevők nagy száma s a
Braeaií Magyar Dalárda művészi részvétele az egyetlen
távolban érte Imádkozó lelklgyermekel még nagyobb tábora
estélyen, másrészt a hatalmas „Redou'e" ban bizonyltja, hogy bár osendes?n, de nem nyomtalanul távozott
földről. Soknak hálája, tiszta ragaszkodó sze-etete s mindszorongott előkelő közönség. Előadás előtt már eannyiunknak
az a kívánsága kíséri, hogy ha már e föld szegénapokkal elfogyott minden jegy, ugy hogy Síabó nyebb lett egy jó pappal, legyen gazdagabb a mennyország egy
szenttel. Sokan Imádkoznak Vilmán Géza örök nyugalB^ni dalárdai ügyvezető alelnök ós az egész boldog
máért és sokan kérik, hogy 6 ls imádkozzék azokért, kik az 6
rendezőség nem tudott még egy állóhelyett sem nyomdokaiban küzdenek azokért az eszmékért, amikért két
évezred óta csak a szentek segítségével küzdhetnek lankadatszorítani az egyre jelentkező közönségnek, mely lanul
Isten atlétái.
ó—o.

W jegynélkül kellett, hogy a pénztártól távozzon.
•

•

opera éa hangverseny énekes hosszabb távollét után újra

gheorgheni-i (gyergyószentmiklósi) ismerőseit, kikA műsor első számát — a Király himnuszfelkereste
hez kellemes emlékek fúzték. — A rokonszenves tenorista
után, — Caiby Lajos «székely tréfái" tette ki, előhaladott kora ellenére is megőrizte erőteljes hangját,
hat képben, melynek egyik képét a kolozsvári mellyel, mint a millanói operának 14 évig volt tagja, sok
Migyar Nemzeti színház is előadta ez évi Szil- babért aratott és azután több mint 2 évtizeden át, mint
veszteri kabaré előadásán. Aa egyes szereplő világv&rosokot járt miivész szerzett élvezetet közönségeinek.
Utóbb bejárta Románia nagyobb városait és aljába
személyek játéka, melyből kisugárzott, hogy
mily nagy saeretettel és lelkességgel élték bele ejtette Brazov (Brassót), M.-Ciuc (Csíkszeredát) és Frumoasa
magukat alakjaik megszemélyesítésében, vala- (Szépvizet), hol szivea fogadásra és meleg pártolásra talált.
Febrn&r hó 20-án városunk örm. szert, templomában
min; a tökéletes szinpadi kiállítás, teljeB sikerre
mliködött közre az ünnepi isteni tiszteleten és özv. Demnter
vitték Csiby Lajos .székely tréfáit", ugy any- Róbertné finom játéka orgonskisérete melleit kiiejezésteljessn
aira, hogy e hó 27-én a teljes műsort újból adta elő Gonnand „Ave-líári&"-ját és Massenet „Elegia"-ját.
előfogja adatni a rendezőség. Éppen eaért
A délután folyamán intim, házihangversenyt rendezett,
mindenegyes szereplő tökéletes játékát meleg melynek műsorán Paocini .Tosca", Verdi „Rigolettó* opetapsokkal honorálta a köaönaég, mig a szerzőt ráiból énekelt áriákat, továbbá: Schubert „Scaadohen*, Brahms
„Bölcsődalát", Korszakóv .Hindu dal"-át interpretálta még
többször is a függöny elé hívta.
több más műdallal együtt, a művészi színskála megkapó
•

•

»

szépségével éa erejével. Aaaaturián megjelenésében még min-

begni, hogy könnyebb legyen a veg. Emiékazem,
egy mia kezéből kapkodták az emberek, hogy végre
resaük legyen az önkéntelen felkacagasban.
Hiszen Irt Színi Lîjoî nagyon komoly éa nagyon
értékea novellákat is, amelyek a tehetsegének kijáró
elismerést meghozták ugy a közönség, mint ulaiekes
Irodalmi körök réazeröi és aa ülnök között volt, akik
az u. n. .székely irodalmit" mű /élni kezdették, aki
felismerte azt a mélységesen emberi és nagy aaekely
lelket, amaly müíóazi éa irodalmi formában mást
kezd kiteljesedni; dd a történelmi megpróbáltatásuk
során minél súlyosabb helyzetbe került napa és általa
önmaga is, azonnal a humorhoz fordu.t. Tudatoaon-e,
vagy belsó szükségből, azt nem tudom megmondani,
de mindig az Író szentséges jól akarásával,
Mlat annyian, ő ls alapoian kivette éleiében a
részét az élet Bu'.yoa ökölütáselből. Sjkat küzdött,
sokszor elesett, sozaeor talpraállott éB keedjUe utóiról, mig a halál végleg elsimította a szót a azajan,
hogy torább ne kínozza a saját lelke. Amiiyea derűsek sisak aa Írásai, éppen olyan tr^guua vo t az
inkább titko t belaő világa. Lagsaebb vonása t'.gy^maégének, ami egyben talan végz^a is voit klilsó
körülményeire; utolsó pi lanatáig hitt az trdelyi
iroda'ombaa, küzdött és áldozott érte akkor, amikor
c-sak sz Írók hozták érta a legnagyobb áldozatokat.
Ijy adta oda amije volt éa önmagát. Soha nem hitte
el, bogy aa Írásból ErdV.yban ne lehlen megülni,
akármennylsaer tapasztalta ls. Mikor aztán rádöbbeni,
boíy aa ujságcalnáias, könyvek költsége, a szellemi
kiadáBok úgyszólván kivette még a falatot ia aí ő
és családja Bzájiból; akkor sem a szerzésnek biztatóbb módjait kerdSie, h»n:m kono u! r^gASakcda.;
meggyőződéséhez, hogy be édsa auyaayeív virá^<i,
aa iráa mégis c<ak meg fogja érni diadalát, hiszen
a kisebbségi sorsban semmire a?m lehít nagyobb
szükség. Hí volt la benne keserűség ea Ítélet népe
fölött, még sem a kétségbeesés gesztusa volt, r. mikor
kóberes szekérrel egy ezakérdarél: kdnyvvui megindult a Székelyföldön faluról-falura ÓB maglonditatie
aa apró hegyt lovaokák madzag-gyeplőjét:
— Könyvet vegyenek l„.
Hi hlBzlk, ha nem, akkor som a aaj^t tragédiájától csikorgott a félvágás szekér, hanem darut, jókedvet, kacagást, humort, jótéteményt áruit. Magának éa mindenkinek jótéteményt.
Ht nem kellett aa embereknek, azaal nem ő lett
aaegéoyabb.
L ţjoska szegény azóta öröcre lefordult a kóberea
szekérről és itt hagyta feleségét, gyermekeit. Nj,
jobb sorsot la láttam 1 Dahát est titkoljuk tovább,
bár nincs benne semmi saégyen.
Aat la sokszor láttam már az éfotbon, hogy a j41
táplált, kényes, parádés lovak elkapják * Bzsranciéaebbek kocsiját, aokan ugranak oda, bogy a nagy
veszedelem ellenire ia megfékezzek éa me^m?ntaék
a benne ülőket. Azt a?oobao kevesen veszik észre,
ba az árvák szekere előtt baiduku'.ó holtra faradt,
ébea lovacskák végleg megállanik. U^y érzem,
hogyha pillanatra la fel kell ugranom a gazdátlanul
mtradt, tépett, rongyos kéber alá és nekem ls el
kell kiáltanom:
— Könyvet vegyenek I
Könyvel vegyenek, mert embert árulok I...
Syirö Jiuef,

4 lk oldal.
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— 81 kirándaláa. Folyó hó 27-én vasárnap rendezi az HKÍ cilkazéki osatálva házi versenyének le— A osikmegyei népssavaaás eredménye. slUó vewnyét a H-ranbaa Ugyanott staféta verseny
HÖKSYKÖZÖHSfo F l g y E L M É B E !
Caikmtgye szavazó polgárainak reáma 45 ezsr, amely- ls lesz. Indulás r*gf!nl 7 kor a DSrr-üzleitől és 9 kor
ből a február 24 1 népszavazás alkalmával 40 tzerea a plébánia tömlőmtől. Vendégeket is szívesen látnak.
Ugy a helybeli, mint a vidéki hölgyzzavaztak le. A leadott szarsza'okból mindössze három 81 nélküliek Is lesznek.
kOzönnég tudomására hozom, hogy a
navaaott as uj alkotmány ellen. Uy Cák vármegye
— A hadkiegéaaitó közleményei. A merenrea- S z a b ó - f e l e női fodrászatából kiléptem
csaknem egybangu'aj szavazta meg az uj alboimány- ciuc-i (calkasered»') hadklegesziiő parancsnokság a
és a román glmn.-mal szemben levő
törvényt.
megyo tirületóo é'ő tartidékoa tisztek tudomására hozza,
Bocskor K á r o l y
f tiszti igazolványok (Model E 1.) láttamozáaa
— A Nemzetnevelési Miniszternek folyó hogv >
„VIOTORIA" nevű fodrászatába
évi február ho 16-ao kelt 25665. gzámu rendelkezése 1938 márctns 1 tő! május 81-iit tart. A láttamozás a
értelmében Chele Veiile veglegeaitett revizor tcolarnadklpgészliő Fsékbdyén, a 8iefati-C9l-Mare kassára nöi fodrasaat veaetését átvettem,
folyó hó 23-án delelőtt ujboi átvette C uc (Csikmegyr) oyában történik. — A tartalékos tiszteknek kapitányi
ahol a n ő i f o d r á a a a t b a n vágó
•
elemi oktatás-ügyének Irányításét. A Goga kormány rangig személyesen kell jolentkezniölr, egyenruhában
munkákat guanóiéval v á l l a l o m .
által kinevaztftt revizor tcolar és snbrevizorok tanítói *s a katonai Igazolványokon kívül hozniok kell mlndeo
ÖrökhullámI Vas-és vlzaodulálásl Manikűr!
utólsgos&n kapott katonai írásukat. A törzstisztek küldállasaikba mentek vissza.
Hajfestés bármely árnyalatban.
— Eljegyzés. Karesztes Károly helybeli cipész hetik igazolványaikat ismerősök vagy rokonok utján,
s csatolniok kell egy nyilalkoiatot, hogy hadifelszereA nagyérdemű hölgyközö aség további
mezter eljegyezte György Icu-t Tusnádon.
éa jó állapotban van. Azon tartalékos
szíves pártfogását kérve, tisztelettel:
— Heveisy mikloa színigazgató ezúton hozza lésük megvan
kiknek még Model E. 1. Igazolványuk nloca.
a nagyközönség tudomására, hogy Mercurea-Ciuc (csík- tiszták,
NAGY ANNA, Mercurea Oiuc.
a láttamosásra való jelentkezésnél kötelesek egy 5/7
szeredai Bzinl ssazonját rajta kivül álló ocok miatt cm
nagysága fehér alapon levő mellképet hezni, födet•
félbe szakítani kenysserűlt. Mintán a közönség birto len fővel,
aláírásukkal ellátva ós hatóságilag Igazolva.
kában számos elhaBinálatlan bérlet-szelveny maradi, A fényképpel
egy bélyeggel ellátott kérHevessy igacgató kéri a szelvény-tulajdonosokat, hogy vényt is le kellegyidejűleg
tennlök. Azok, kik elvesztették Igaszelvényeiket őrizzék meg, m-.-rt azokat legközelebbi zolványalkat,
csalónak a Mrvényhea egy jegyzőkönyittlétekor érvényesnek ismeri el. A színtársulat külön vet éB egy nyilatkozatot
aa lgi>aolvány elveaatosénsk
ben rövid idő múlva visszatér és folytatni fogja ven- körülményeiről éa a pánzögylgazgatÓBág
nyugtáját a
felvesz abonansokat,
dégszereplését a városban.
Mon Of.-ban feladott hirdetés árának kifizetéséről.
úgyszintén házhoz kihor— Halálosasok. öiv. Dr. Bocbkor Oizkárné Ugyancs*k ezúton közli a hadVisgésiltő a tartalókOB
dásra ád elsőrendű ételeszül. Intse Itona, fabrnár 20-án, 78 eves korában meg lisztekkel, hogy a M. E 1. Igazolványok láttamozásabalt CiuJ (Koiossvári).
kor hoazák be aa egyesülési bábomban kapott kltUnket megegyezés szerint.
— Karda Gésa vendéglős, 62 éves korában, folyó letéBelkre vonatkozó Irataikat, bopy azokat törzslapSzíves pártfogást kér:
évi februar hó 25-én elhunyt Luaca-de-sus (Gyimes- jukra bevezessék. — Azok, akik résstvettek ugyan B
felsőlokor). Temetése február 27-bn d. u. 8 órakor lesz bábomban, de riocs meg nakik a „Crucea comemo VASS 6ÉZA VENPÉ6LŐS, M--CIIK.
— Dj ügyvédi iroda. Faroga Viktor Mercurea- r^tlva és a .Victoria", ellenben tudják, hogy kttűote
Ciuc (C)ikezcrda) varos vo.t polgármestere ügyvédi tésre fel voltak terjesz ve, Igazodni fogják, hogy mi yen
irodáját Strada Risettl (volt Szentlélek-ucoa) 2. szám ezrednél szolgáltak, mely harcokban vettek reszt s
ezáltal a hadkiegészítő közbenjár a kitbntetésrk utóalatti lakásén megnyitotta.
Iskoláknak
köavégházaknak
— Elütötte a vonat a caant. A vasuii át lagos mpgadásáérk. A kaion^i igazolványok láttamocásr
kereskedőknek
magánosoknak
járóknál történik a legtöbb Bzerencietlenseg, mert sok muokanspo' on déle ótt 11—12 óra, délután 4—6 óra
állandóan
késsen
raktáron
te
rendelésre
bármilyen
között
történik.
Szerdái,
szombaton
és
vasárnapokon
btflyoa még az előírásos soiompó ia hiányzik b bizony
a legtöbb ember e,feledkezik a szokásos elővigyáza- a láttamozás szünetel. — A hadkievészitő parancsnoka: nagyaigban keaaitek. — Ugysslntén nagy késsiet
tosságról, amire pedig a jeltőlábla isflgye.meaieti a
Drimba alezredes.
premilítár sapkákban.
járé-kelől. A karcafaivl ál omas köseiíben levő 117 és
— Eltörette a lábát. Páter Árpád sandomlnlc-l
Tisztelettel:
„Keztyú Királynő"
118 számú tilomekriovck közötti vatutí átjárónál a (ciftszpnidoirotaal 9 éves gyermek rgy szekér trágyát
napokban a 4562 sz. t^h^rvonat
biütötte
Ba:ogh
Imre
1—
tí
Orozsberg P., Kerourea-Ciuo.
vitt
a
földiükre.
Muikáját
«lő!rássztrüi>n
végezte.
Az
gazdálkodó szánját. Bi.og1» czerencsésen megnszta az ut jobb oldalán hajtott. Szembe jött vele Szakáca
összehtközest, de egyik lovát a robogó vonat elütötte. Antal, aki BBabálytalannl neki hajtott a gyeimek szeke— Gyomorfájás, székrekedés, rossa emésztés, rének éB a szegény gyermek lábát eltörette. Szakács 3 szoba, konyha, kamrás ház, nagy udvar- és
kerttel folyó év május 1 re kiadó. Érdekfelfúvódás, szédülés, haayinger, vérnyomás, epe és a Antal ellen eljárás Indult.
lődni a Böjté trafikban, Mercurea Ciuc. 2-*
bélcsatorna reodeiien'ssogeinel, teljes gyógyn-aai ajujt
— Sineket loptak. PAterFjrencz, Péter Gibor
a Dr. Földes-fele SOLVO pirula. — 1 dol.oa 20 lei, és Puíás János clc«u i (ccltc-icsól) legények a madéminden gyogyszortarbun.
8-10 falvi állomás terű étiről síneket loptak. A bíróság P«:er
— Vizsgalat a joaeni-i (alfalvi) közbir- F >rcncBt 6 hón' pl, mig Péter Gábcrt és Búzás Jánost
tokosságnál. A falu ujbol haUnt magáról. B Csodala-2 - 2 havi Böriönre i-ólte.
tos, megint nem kicsi ügyről van szó. A közbirtokos— Eljárás alatt. Nagy Agosioncé mlstntea-1
sági vagyonkbseies körül vanmk szabálytalanságok s (csitmiodsíeoti)
ós az állami isko'a ellen sértő nyi- H Ujabban készültek különböző £
természetesen feljelentő ls akadt, aki vizsgálatot hív- latkozatokat tett.latFeljelentették
állami Iskola elleni
jon ki az ügyben. A heten a szövetkezeti aozpont C oc |rg«tás miatt eljárást indítottak és
szép éa tartós bútorok,
si
ellene. — Nem győz- SS
nevű felügyelője BZáit ki egy feljelenti alapjan bz zük hangostatol ésfigyelmeztetni
népünket arra, bogy Jt
olosón
kaphatok,
X
aifaivi közbirtokossághoz, hogy kivizsgálja aa agrár- kivételes állapotok idejét éij'dV. Vigyázni
minden
klsajátiiád korilli visszaetesekot. Az történt ugyanié, C3?iek"d3tre, mert nagy kellemetlenségek kell
Bzármaioak
5 Nagy G. Józsefnél, Ciuc Jigodin, &
hogy az aifaivi kösbirtokosBág VL-zeiőiuge még 1932 a m^ggocdo>.t'ZCBágokból.
^
e s a t l o g r részletre ls.
1-8 5
ben megbízást adott egy bukaresti ügyvédnek bomí
kisajáiitasi ügyek rundjáéra. Ab agrár kisfjátiiások
suran aa aifaivi közbirtokosságtól igen nagy terBletnket sajátítottak ki b annak elienértakót nem ÁllapítotAngiiaba
ták meg a valósagnak megfelelően. Az ügyvéddel tehát főzni indó nőlr, havi háromezer lej kezdőfizetéssel felHirdetmény.
olyan megállapodaa volt, hogy ha a kisajátított terüle- vétetni. I m rtntőt küld 10.— lej válaszbé'yegfri.
A g'teor<(hml ((yirgyószaalmlkló^) római kath.
tek ellenértéket a valoBsgnas megfelelőbe fel tudja
Dr. B cmé. O-ad a, S r-<di Rinsanóczv 2.
egyháskoaség 1938 evl maróiul hó 10 en, oaütör
emelni, ugy készkladaa es tiszteletdíj fejében ót illeti
tökön deiutaa 5 orakor, a plebttnlan, zari írásbeli
a kiflíeissre karú ő agrárköívényak öt Bzázalekos kaijáoiat alapjan tartaodó nylivános árveráaen bérbeadja
mata. Az ügyvéd a póri meg is nyerte s a kisajátított
a tulajdonát képazŐ Központi («zelőít Lanrentzy) szálterületek veteiárát vogaó fokon egvmil ló 950 ezer
lodát és éttermet.
lejre ímelték fel. A kötvények árát 1937 szeptemberé
Hegjelent a OÁL ZOLTÁN-fele
A bériét tárgya: 21 szállodai szoba, 2 lakószoba,
ben f<il is vették a kincstártól b vele «-gyütt falvették
1
étterem,
1 színházterem, 9 garage, öszzas mallékas 1923-tól viBsaomenőlvg járó ötszázalékos kamato'
Román
nyelvtanfolyam,
oelyiségek, a meglevő felsaereiesi éa berendezési táris, ami 1 millió 350 ezsr lejt tett kl. A vlzsgáist sorar
gyakkal.
amely li- hetivé teasl, hogy végre mindenki
Cioc feíögye.ő mcgtaia.ta a hütvéaycket, d'> hiányoz
jitazva megtannlhaaaa a rom&n nyelvet.
A bérleti idő 1988 májú; 1 tői kezdődő 5 év.
tak onotn a kamatszelvények, tmelyekért felelőssé
Nagyszerű könnyen áttekinthető módszerrel vezeti be
az évi minimális bérösszege 96 000 lel és az östette öiskaca Jiivfm aözbinoiOBságl eJnökör, valamint
a taoalót, különösen a íelnitteket, a román nyelv minszes
adók.
Bjrlő köteles 18000 lei hasznos beruházási
den részletébe a a benne levA 3000 — a szükségesség
Fodor Alajos ta GjI Mihály igbz^atósugl tsgoiB», akia régi bérlőnek megtéríteni.
szeippontiából kiválasztott, hangsaly-Jellel ellátott azo,
ket tisztségüktől azonos* fel is függesztett. Az ügyek
Bér.ő köteles a szerződés megkötésekor 80 000 it-j
szóláamódokkal és l'ásóelt ieladatalval magánUnnláar*
vezetésével ideigleneSsn Magyarl L«joa erdőgtzdat
készpénz biztosítékot bérbeadónál letenni.
kiválóan alkalmas.
bízta meg. Miután aa egesa ügy tisztázása bírósági
tankönyv kapható a Vákár könyvkereskedésben, abol
R iszletes feltételek a bérbeadó plébánia hivatalbeavatkozást igényel, Cioc felügyelő áttette azt a m- A
azt rételköteUz>ttaég nélkül Bziveien bematatják. —
nál betekinthető?, hol as árverésen benyújtandó Írásduci törvényszékhez g a vizsgálat Itfo-ytaiásáig is
Áid; 12a- lel.
2-2 beli ajánlau lapok átvehetők.
bűnügyi zariatot kért a koveteiéB bizíositá'ára ?2 érdeTulajdonosnak még árkülömbség esetén is joşa
keltek vagyona ellen. N.igy, Ezirnyü nsíy bsjok vannak
van
as
ajánlatok köalll szabadon válasatanl.
a közbirtokosságok ügykeaelésénei s ilyenek miatt oszAjánlattevők kötelesek az árverésen 20000 N
Árverési hirdetmény.
lik, olvad és pusztul a milliókat érő saékely kösvagyon.
Néhai Baké Klek-féle ingatlanai a Kös- bánatpenat csatolni ajánlatukhoz, mely összag Bz^rióesetén a biztosítási összegbe belessámiitHtik.
birtokosBág
azékhálában az 1938 as gaedasigi déskötés
— Szent Antal délután varosunkban. A
Gheorghenl (Gyergyótzantmlkiés), 1938 február
helybeli Katb. NóazöveiBíg március hó 6 áa (vaBaranp) óvre nyilvános árverésen haseonbérbe adatik
Római Katolikus Plebaniahlvatal.
délután fel 6 órai bestiei a ram. kath. főgimnázium 1938 február 27-én délután 2 órakor:
tornacsarnokában a legjobb műkedvelőink szíves közre
i^ww w/wwwwwwwwwal
1. Bul. Regele Ferdinánd Nr. 48 alatti
müködssevel Szent Antal délutánt renden. A művészi
ének-, zene- és kitűnő prózai számotkai tarkított mü- üreB belső.
zoron közreműködnek Inets Ako?n4, Maver Erzsit e,
2. Kispatak mellett lévA kasaáló 8 hold
Moldován O ga és Jolán, Pototzky irma, Sprencs G ti, 1236 D-öl.
W
tii zapozkéit nj formák oloaó
Szabó Pici, Szákely Bözxi, Csendőr Janó, Miklós F^ri.
^
árban, a a e f f M t e l & t l M t ö l E
3. Saabó György féle erdei kanálé 3 hold
dr. Nagy T.nor, Spreccz Gyurka, Pali és Feri, 8- lw rnh
K
VKNCZBL
TANÁRNÉNÁL X
780
U-01.
Lásaló, Takács Lvos, Tarsay Ernő A város és vidék
4. ZsOgödi határban levő ssiató 3 hold
érdeklődőit tisztelettel meghívja a rendi ztaég.
Ugyuott késatllHek mlmdem- X
_
i s m t l ó i kalapok elaöremdü II
— Lopáaok Toplita (Caiktaplooán) özv. G»l 308 • « .
,
amyag kouáadáaávaL Kalapek *
5. Béroi-tetőn levő szántó 100 Q-öl.
Károly né ablakán éjjei ismeretlen tetusek behatoltak
•talakttáaa a legrMdehh idő alatt, g
éa a lakáéban levő 9600 lej késspéazét ellopták. —
6. 14 hold erdő- faiiisi 6b legeltetési jogUgyanazon éjjel az Ismeretlen betörők Fáoya Károly gal aa 1988—1039 évre.
w Mortmrea-Cins, I. O. Bratlaam (Olnaaá- M
nyűg vaautaa lakaaat la meglátogatták, de ea ablak
5 ilum)-aooa 11S. aa., a SArhái köaelébem. C
Merourea
Ciuc,
1988
évi
február
hó
10
én.
fessegetése köaben megzavarták a háziak, mire a be
tirők tovább álltak
QONDNOK.
vramf^sninminifww^maninimnifWWH
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KÜLÖNFÉLÉK.

I

I
I
I

i

A Transylvania vendéglő

Nemzetiszínű zászlók

*

B Ú T O R .

jj

g MODELL KALAPOK £

