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I M I R O N C R I S T E A I 
Rosánttuak nagy gyâsa» van. Mirciu* 6-án, éjjel 

11 órakor A franciaországi  Cannes bar, 71 éves korá-
ban m°ghaU Ulron Crlatea miniszterelnök, a román 
ortodox egyház pátriárkája. 

A váratlan halálhírt aa oraaág népo mély meg-
r?Ddfllés«el  fogadta.  A klaf  bbségl sorában éld romániai 
magyarság la ósslntén oaatoalk a román nemaet gyászá-
ban. A magyar nép Bsiveseu emlékezik arra a maga-
nrtAara, amelyet aa elhányt Miron Crlatea patriárka 
tsnusltott a megbékülés éa lelkek köaeledéaének Ugye 
iránt. — 

Ulron Crlatea patriárka-mlnlszterelnök beteg-
nabadságra ntaaott a francia  rlvlérára. A balál köz-
vetlen oka tüdőgyulladás volt, amely egéaaen váratla-
cnl végiett a 71 éves pátriárkává!. 

Miron Crlatea 1868 ju'lua 18-án született Usros-
bévli kézségben. SaBlel egyBserű fS'dmlveaek  voltak. 
Elemi iakolá't aaü'ö'alnjában éa Bwzterczén végezte 
8 ugyuc^k B iszterczén k'zlte meg középiskolai ta 
nn'BiAnyait, az ottani Baáaa gimnáziumban, majd a 
román botárőrök naszódi líceumában folytatta,  nhm 
ţgykor CoBbuc, a nagy romái költő 1B tanait. 1887 
fazén  tette le aa érettségit éa ugyanabban aa évben 
falvételét  kérte a nagyaaebenl ortodox érsekség mellett 
mfiködó  popneveidébe. 

A teolózla elvégzése nlán 1890-ben tanítónak 
neveatfk  kl Szászsebesre. Ugyanakkor újságírói tevé-
kenységbe is keed»tt s cikkeit a nagyaaebenl „T jlegra-
fal  Riman'-ban jelentette meg. Tehetséges írásaira az 
iWkPiig fr  fiţyel  és a következő évben Bud-pcstre 
k;ldl I io Criateát, ahol bö'cBtaetl ÓB mod ro fi  nyulát 
hallgat. E<yeteml tanulmányai elvégz »se u*án 1894 ben 
letette B doktorátust Doktori értekeaését „Bmmeecu 
élete és mBvei" citnmel magyar nyelven Irta. Bikor 
már álandó munkatársa volt aa erdélyi román lápok-
nál; éB vezető szerepet játszót a Bud-peBten tanuló 
romín diákok megBaarvezézében. A memorandum pör 
alk&'mával 12 diáktársával együtt kiáltványt Bzerketz 
tett ea abban felhívta  Erdély román népeit, bogy 
minél nagvobk Baámban j»lerj4k m»c a nagy pör fő-
tárgvaléeáq. Nemsokkal ezután Iie Crlatea rcmáo diák-
kfildoS'ség  élén réastvett na óklrályaágl diákok con 
stanţei Vongressruaán. 

1895 hen as éraekl korzlBztorluro titkárává nevez-
ték. 1897-ben Ulron Rimaoul érsek diakónussá neveete 
kl, majd konalsztorlnml tanácsossá éa aa erdélyi Bal 
nódm tsgjává válaeatják. H»rom éven keroestűl ezer-
keastóje volt a naeyssebent „Ta'egrafu'  Roman'-nak. 
K-fcfibh  RzerzeteBiendbe lépett es a Miron nevet vette fel 

1910-ben karánaebesl pBapökké válasatották meg. 
1913 bau résBtvett a gyulafehérvári  nemzetgyűlésen, 
obo nagy beszédet mondott. Az egyeBÜlés kimondása 
u-ao tagja volt aonnk a küldöttségnek, amely n u<-mset 
gyti'és határozatát I Ferdinánd klrá'vnak Bucurestl-
bea átnyújtotta. 1920 februárjában  Románia prímás 
éra»kl méltóságára emelték, majd öt évvel keBÖbb i 
pstriárkWs Románia pátriárkájává választják. 

1938 február  ll-*n, a Goi« kormány lemondáB» 
után Ófoiaége  őt btzia meg aa uj kab'net megalakít» 
sával éa azóta moat bekövetkrsett haláláig töltötte b< 
a miniszterelnöki esőket. 

Ulron Crlatea pátriárka holtteste a franciaországi 
Caanaa-bói március 11-án árkenett hiaa A pátriárka 
földi  maradványalt március 14 én helyezik örök nvu 
galomra. Kedden  a temetés napján az öewe köz-
hivatalok  éa az iskolák  azflnetet  tartanak, ugyan-
akkor  az egéaa országban gyiasfátyollal  borított 
nemzeti sásaiét Mell  kitűzni. 

Krisztus panasza, 4. 
K'dvs Testvéreim 1 Ti engem Nimasuek hivők 

áa n*m hódoltok nek>m. 
1. As emberek mindig rangkórságban szenvedtek 

B tere tik eredatüket kikutatni a ha kiváló ősöket talál-
nak, nagy büsskeséggel hoaekcdnak elő. A kutyatőrö* 
nemesi ok'evelUket kevélykedve mutogatják, több águ 
beróna — címerüket névjegyee, evőeszközén, szalvétán, 
mutogatják mindenkinek, festve,  kelim-kéaimuaef.Vil 
dlBsesen ott lógnak a falon. 

U t büszkélkedni te emC^r? Mid van, amit nem 
az Iitentől kaptál B ba tőle kfyial,  mit kérkedal velők? 
Mert ml aa ember? Por és hamu, semmi más. Hogy 
cerneai származása van? Az nem az ó érdeme, arra 
nem szolgált rá, Bsegény őseik szenvedtek, küzdöttek, 
áldoztak vagyont és egészséget, Időt éa életet s eaért 
érdemelték mez. Da a korca ivadék a régi dicsőség 
fényében  sütkérezik, amelyet uövelnl nem, de elhomályo-
sítani jól tud. Idegen tollakkal ékeskedni csúnya dolog. 
A pulyka pávatollakkal feldíszítve  és a mergeekedő, 
vörös p'fff  •eskedéaét megtartja és ezzel «lángja m^gát. 

EgydUII, Igaal nemes az Úristen. 0 nem örökölte 
senkitől. N m ia dlcseksalk vele, nem kényszerít Benklt 
sem arra, hogy elismerje a >!ótte hódolatát kifejezze 
Az isteni Ueáter ls nemes jellemét nyomja rá minden 
szavára éa tettéra. Mi yen lmponálólag viselkedik ellen-
aegelvel szemben és szenvecesében ls. Amikor arcul 
üti a törvényszolge, nem kéri ki magának eat a nemes 
rangját meggyalázó eljárás-, hanem sseliden, isteni 
fölénnyel  caak sncylt mond: Ha roBszul saóiottam, 
bizonyítsd be; ba jól szólettsm, miért Utaz tngem? 
Ui:yen grsodloeua vlselkeda-: ezl 0 nem hivalkodik 
isteni f-ínyével  és dicsőségével, hauem u?y beszél éa 
cieiekszlk, mennyi Atyjára soha sem hozott szégyent, 
Joggal állíthatta Piiá'na J ;zmt a nep elé, p6ldakeptti 
szolgálhat az Igazt nemességben örök időire: Bcue 
homo — ime aa E nberl Máltán és joggal egyedül ő . 
(Heti meg a hódolati 

2. Van a franciának  e»y lllemBsabálya, nnly 

A z uj miniszterelnök. 
Cilluescu ArmBudot mlnisaterelnökké nevezték kl 

a Így a felelőaaegtoijaa  posztot, melyet aa elhalt egy-
házfő  mtgas erkö cai tekintélyével megtisztelt, aa or-
szág szolgálatában kipróbált erős ember örökli. > 

OWsíge válatztisH a legfiatalabb  mlnlasterelnökre 
esett, »ki valaha la szerepet játszott a román politika 
történetében, 

Ba a válaaatáB szimbolikus, mert megteateaitl a 
kormányzat' rendsaer tartósságának biztosítékát 

A <? ^SLujjásaliietés és a belső béke helyre-
á!lltáBán& WBz melyet, mint ez uralkodó elaó tanács-
adója, l ^ ^ l c s irányított, drága örökségként kerBI 
egy fi  <u , dt> uíéltó öröködhöz, bogy aat folytaaaa  éa 
tökéletoeiise. 

aaalonokban mindenkor éraényea: A nemesség köteUz 
Aki ea elleu vét, az mái czalonk-pes s nernea, 
nri emberek közé nem mehet, meri nem viselkedett 
nemesi mlvoltáhoa llió n. 

A király fia  együtt nőtt fel  hazája proletár gyer-
mekeivel, volt Fok jó barátja, kihez meleg rokonszenv 
fűzte.  Egvlk lakodalmába meghívta, a királyfi  kerté 
atyját. .Jil van, fiam,  — mocdá — ainca Kifogásom, 
helyesen tesaed, menj el, titz.eld meg p*jtasoda; 
Egyről aaonban ne felejtkezz  mer, arról, hogy te 
király fia  vagy*. Iţen, aa atya fiinak  emlékezetébe 
juttatta, bogy a nemesség kötelez Cdak ugy lesz rte-
p ktEInk, ha magunkra vigyázunk. Ati nem viseiked.k, 
nemeBen, elvesstette értékét és tiszteletet. A mai em-
ber zzeret nagy urakhoz dörgölődani, kéhvarüeknuk 
hízelegni, hogy valami rájuk ia rag«djou a mázból. 
Eőttttk ha kell, térd^t-fejet  hajtanak. Eat nem tartjái 
lealázónak, nekik nem derogál. Nikik bókolnak ea ho-
doln»k. D) ha Istennek keli hódo>.tl, attól hneódozütk, 
fáinak.  Podlg micsoda az ember mMtóeaga Iibon mul-
tÓBágáhoa képest? Mint a Baentjáuojbogarka fenye  a 
nap ragyogása mellett. Istennek hcdolut ezt már, meg-
alátónak tartják, derogálni kik. Ea mutatja, hogy nem 
uri lelkek, lelkileg nincs meg a nemességük. A nemes-
ség kötelez. Ett nem vesalk Eztmba. Nem viselkednek 
nemeehea méltóan. Azután aa igaal nemes megadja 
mindenkinek aat, ami kidnkál neki. Akinek tisz aiét, 
'lszteletet; akinek hódolat, hódolatot; akinek imádás, 
imádást. Az lgssi nemes nam Bzégyel temptom, tereszt 
e.őtt kalapot emelni, oltár előtt nem derogat neki tér-
det hajtani; tarmészetesLek tartja Int-n Baolgaját Ud-
vöaölnl s tieateltni. Azoknál nem probltm» a vaiiatsi 
köteletségbk teljeBitéae, nem ktpozi aerdeb tárgyát ez 
ima éB böjt, tudja, bogy meg kell adni Isteonaz, ami 
Ittené; léleknek, ani a léieke; császárnak, ami a csá-
száré ; teamek, ami a toaté. N m kétszínű, farizaus 
lelek; nem rátarti éB tetteiőa, hanem termaazetea ea 
egyenes. N m túloz, megtartja aa arany középutat. Az 
igaal nemes mélyen valláuoB lélek, ljazl eriag. Aüik 
mutatják, hogy urak, nemeBek, de Iaienrói fi.ymáiólag 
beBBélnek, embertársuk felett  pálcát törnek s hitetlen 
bednek; aaok felmttveltek.  talmi értékek. Márt nem 
mind arany, ami fénylik.  Az igazi nemes nem klabai, 
hanem hallgat és tesz, mert nemessége űrre kötelezi. 

P Ri'hy Apnollinárisz. 

Armand Cálinescu kineveaéae egyszersmind aa ő 
Igazi erényeinek, az államférfit  kitüntető tulajdonságai-
nak értékelését U jalentl. A régi randsser alatt, a poli-
tikai életben Cálinescu Armand egy termésaettői gaa-
degan jutalmaaott, kiváló képességű ember tisatea tá-
mog«táiáv*l vette kl réfzit.  Argeamegye megyefónöke 
volt.m ijd mlntföldmlveléattgyi  államtitkár gazdálkodott. 
Ténylegesen kitűnő érzékkel vett részt aa á'lam igaz-
gatásában, mint belügyminiszter a a nemzeti sora egy 
elhatározó pillanatéban, aa ország uralkodójának hívá-
sára, átérezte a kötelességet s aaóta aa uj Idők egyik 
vezéralakja. 

Mint a patrlírka őszentsége által elnökölt elfő 
kormány belügyminisztere, az ország belső békéjének 
helyrsállltésávxl szerzett elévülhetetlen érdemeket. 

Mint Időközi nemzetneveléaUgvl mlnlsater, rendet 
teremtett aa iskolákban, letáve az rktatásűgy njraaaer-
vezéBén°ik alapjait. 

Mint Időközi nemzetvédelmi mlnlsater, minden 
Ielkeaedesével az orsaág legszentebb Intézményének 
seo'gáiMébau áll. 

V^gül mint mlniüztnrelnökhelyettea, hivatott volt 
p itolol tlBz t'éff̂ hnu  Miron patt i4rt át, ̂ lt betegsége elvont. 

Armand Ctllnescutak az ország legfőbb  veaető 
helyére való emelését a legnagyobb rokonaaenvvel fo-
gadia aa ország népa s ez a tény faljogoslt  bennflokat 
arra, hogy termékeny kormányzásban, a tartós béke éa 
r»Bd heivrBál'ltáeáh^n r-̂ niAnvk̂ dlBnV. 

3 l 

Megmenekül minden | 
bajtól, gondtól, | 

ha aorajegyot j 
Ferenozy és Vákártól veszi | 

.Oolleotura OBolata" sorsjegyei kaphatók: S._ 
VAK ÁB könyv éa paplrOaleMben, HeroureaOluo. ^ 

H&selai l i . 
K'lercveneiry eveit a m-gynr szabadságharc. LIB-

«"=« -teáz «Rgtrndő-i az a nagy nemzeti megmozdulás, 
irc"îy 1848 m^rc u* 15-én belekapcsolódott a meg-
ujhadé^nak nvugatról elindított levegőjébe. 

Csaknem egy évszázaddal ezelőtt talpra állott 
gy leigázott nemaet, hogy lerázza magáról a Habs-

burg jármot. A történelem lapjai már megaranyoaták 
aa aki orl eseményeket. Mnden magyar ember lelké-
nek közös kincsévé érlelte aa Idő, ezeket a felmagasa-
tosult eseményeket. Da a történelemnek eaek a nagy-
szerű vlharzáaal nemcaak magyar klncsot képeznek. A 
szabndságMzeretó feultur  ember ünnepe ls a márciusi 
ébredésnek gondolata. N nesen nemaet, amelynek lelké-
hez ne vo'nának a szabadság küzdelmekben megaaen-
tölt ld-áljsl Éi azok kölcsönösen tlssteletreméltóak 
koll legyenek mlndt-n lélekben, mert gerincét képező 
értékel pgy-egy nép nemzeti életént k, jövendőjének éa 
életkép ősségének. 

A mngvar március hatalmas lendBlet^b«n, a aa aat 
lövető fájdalmas  östzsomlásban, aa ar^di vértanuk 
áldo«atán k^resatűl az üldöztetések, bosaanálláa éa 
üBenvedéaek esztendeiben, általában nemzetünk életé-
nek ebben a szakaszában tisztán áU aa a kemény sora, 
amalyet ennek a népnek aaánt a történelmi végaet 

Van ebben a sorsban valami olyan felemelő,  ami 
elsősorban arra köteles minket, hogy Balvflnk  egésa 
öntudatával ragasakodjunk ehea a megpróbáltatásokban 
O'yau gasdng multuokhoa. A nemaetl multunkboa, 
amelynek 1848 nárcluia a legdicsőségesebb konsaka. 



í-lk oldal. O B I K I L A P O K 11. ssám. 

Történelmi március. 
Uiroiui van, tavasz kezdete. A fehér  hóköpönyegen 

itt-ott mir tekete sebeket tttStt az ébredező fold  melege. 
Ea a hónap képezi az átmenetet a télből, a természet négy-
hónapos álmából a tavaszi rügyfakasztó  feltámadásba.  A 
hadistentől származtatja nevét s valóban, as eiztendfl  forra-
dalmárának is lehetne nevezni eat a tavaazthozó Időszakot 

A hosszú téli alvás után egyezem osak megmozdul 
a fold  a repeszti, olvasztja, pusztítja, koptatja azt a vastag 
hó is jégbuudit, amit télapó olyan gondosan rászabott. Az 
elszakadó fehér  banda helyét elfoglalja  a kopár átmenet 
fekete  komorsága, de már nemsokára elénk tárul a termé-
szet forradalmának  diadalét jelentő zöld köpönyege, melyet 
olyan pompázóan tarkává alakítanak át a rügyezö-virigzó 
fék  lombjai. 

Március jelzi a tavaszt, a természet forradalmát  s 
március volt a történelem folyamin  a világrengető forra-
dalmak kiinduló ideje. Cézár meggyilkolásától negyvennyolcig 
egész sorozata van a márciusban lejátszódott történelmi 
sorsfordulóknak  s a népek történetében márciusra esik a 
legtöbb megmozdulás, a hosszú téli tervezgetések kirobbanó 
beteljesülése. 

Márciusnak valahogy történelmi szerepet juttatott az 
eber az esztendő többi hónapjaival szembe^ Hogy aztán a 
természet forradalma  hatással lenne a telkek feltámadni 
vágyására is, vagy csupán a véletlen okcAza ezt- a mind-
egyre ismétlődő márciusi fellobbanist,  neo» .jUju^. A nagy 
események azonban március mellett bizonyítanak. 

A mostani tavasz megint a kibontakozások tavaszinak 
Ígérkezik. A felzaklatott  világ minden fájdalma  összegyűlt 
az idei márciusra, hogy kivezető utat keressen Bbból a 
káoszból, a lelkeknek abból a zagyva összekuszálódásából, 1 

melybe az évek folyamán  belesodródott. A pápaválasztás, 
a spanyol iigv, a francia—olasz  viszály, a német gyarmat-
követelések, Uunamedence, Balkán s Kínától ez Északi 
sarkig minden probléma rendezése márciusban kerül feltála-
lásra a tülekedő emberiség kerekasztalinil. 

Egyelőre az előjátéka folyik  ennek a nagy kerek-
asztal konferenciának,  amelynek nem tudni milyen lesz a 
fulytatáaa.  Caak annyi látszik, hogy az egész emberiség 
reszkető, vágyú, kutató, jövőben olvasni akaró szemmel 
tekint ez elé az uj történelmi március elé. Az akarom-
nem akarom pillantása ez a tekintet, amely minden ki-
bonyolódást, az összes fájó  sebek és titkos vágyak rende-: 
zését ettől a márciustól várja, de amely egyúttal reszket j 
ia attól, hogy ez a szeszélyes, forradalomra  hajlamos hónap 
végsőkig fokozott  kedélyek kirobbanását is hozhatja. 

Válaszúton állunk. Egyelőre még ködbe vannak bur-
kolva előttünk azok a meglepetések, melyeket az uj március 
idusa hozhat. Az is lehetséges, hogy ezúttal sikerül újból 
kipaiirozni őket s megint tovább kinozzuk magunkat a 
következő március felé.  Kisemberek számára kiszámíthatat-
lanok a politika pókháló sűrűségű labirintjai, de igy, szem-
ből nézve az elébünk tornyosuló márciusra, nagyon vihar-
szinün«k látszik a tavaszi égbolt. S ez ellen a kitörni 
készülő márciusi vibar ellen nekünk, parinyi statisztáknak 
az élet nagy azinpadán, nincs más védekezésünk, mint a 
kölcsönös összetartás és az egymásiránti bizalom. Ez a két 
tényező átsegít bennünket a megpróbáltatásokon s lehetővé 
teszi számunkra, hogy helyt álljunk az elkövetkezendő 
viharban. 

Apróságok. 
Z ivaros tavaszunk vau. A március ugy köszönt 

ba hozzánk, mintha április volna. Egyik nap ragyogó 
napsUtés fogad,  bogy aztán másnapra ólomsattrke ég 
vcasea ránk álmos tekintetet. Aatán borul, derttl, meg 
újra borul, mintha az ég is eltanulta volna aat a fenye-
getösdl játékot, amit mostanság a nagyhatalmak ttznek 
egymással. Csupán aa a különbség, hogy ez elemek 
fenyegetőzése  sokkal rövidebb lélekzeitt. Lasaan-lBBsan 
megenyhülnek e komor íellerek a kepca nBgyságn 
hópelyhek kezdenek hullni a f.  kate földre.  A lassan 
száradó ut pora csakhamar össsekeverfdik  velük s as 
egész város képa átváltozik séros, nyúlós, Bártengerré 
A sutba késiil ő télikabátok njra előkerülnek s didergő, 
kedvességtől borzongó emberek tapodnak a t&vass 
lőcsben, előro borzongva attól a keserves nátbátó1, 
amit ez a jó idő beléjük lop. Mírt ngy jön ea a beteg 
Bég — és általában minden betegség — mintha csa-
lárd n on járna. Az ember észre aem veszi, mikor 
b.tleje költözik. C-iak egyszerre elkead tüsszügnl. a háta 
fázik,  a ft-je  szédBI, aa étel nem eBik jól V^gül Is sz 
orra elkezd caeppfoiyósodgi  éa folyik,  folyik,  mint » 
csendesen szemező tavcszl eső, amely ez egyre raga-
dósabbat! hulló havat felváltja.  Csúf,  kegyetlen beteg 
Bég. Nem hsssnál ellene Bem doktor, sem patika, 
egyetteo gyógyaaere — mint minden fájdalomnak  — 
aa idő. 8 főleg  a jó Idő. Az a jó Idő, amelyre mind 
nyájan o'yan nagyon vágyunk. A napsütés, a testet-
leiket átjáró meleg. Vajon lesz-e még olvac? Nagyon 
kétBégeB ebben a mostani, szeszélyes Időben. 

* 

• • 
Újonc bevonulás van. Ilyenkor az ucca képe 

mindig élénkebb. Elnézem a trombitaszóra, fegyelme-
zetten bevonuló flukot.  Gyors lépésekkel, apróava vo-
nulnak el előttem, falvak  szerint beosatvp, apró zömök 
székely legénykék. Bizony c»k legénykék, mert nyoma 
zinca a régi haogoBkodó, nyersen vad, de őaerőtől 
duzzadó anyagnak. Eat a korosztályt már knltur fegye-

. J , * katonai szellem öntudata, a több esatendős 
elóképBéa formálta  katonává. Kegy fegyelmezetten, 
köaomböaen, mint aki már beletörött ebbe ai életbe 
De egyszeramlnt a képére van írva aa a mély siomo-
ruság Is, amit a aaékely falu  nehezebbre fordu'ó  életé-
ből magával boz. A gondterhelt emberkék ajkán elhalt 
a nóta. Nem ballataaanak a faluvégi  kurtakorcamákban 
sosi ások a váltoaatoaan tarka, sslste percek 

ssBlető katona-nóták, amelyek olyan eredeti módon 
vetítették a hallgató elé ennek a népnek a feje  fölött 
elvonuló kisebbségi sorsot. Annyi IgasBág, annyi lélek 
volt esőkben aa Italgőaöaen dalolt baka-nótákban, a 
népies rögtönzéz e remekelben. Kár volt őket nem 
följegyezni  1 

• • 

A svájci teozófus  társaság titkára egy elóadáB-
soroaat meztartására kéBaült, mely alkalomból egy 
programmot nyomtatott kl. Nem akarván, hogy a prog-
ramúi hátBÓ oldala üressen maradjon, arra a követkeaó 
bndhlsta példa beesődet nyomta ki: .Egy szép nepon 
látogató érkezett a paradicsomba, aki csodálkozással 
nézte aa egyik helyen gondoBan szortírozott, aaárltott 
fügékh°z  éa levelekhea haaonió tárgyakat. Étkor elébe 
lépett Bidba éa Igy magyaráata a dolgokat: Eaek Itten 
nem fonnyadt  fügék,  hanem aaoknak a fülel,  akik a 
jó aaavakat meghallgatták ugyan, de nam követték 
aaokat. Ezeknek caak a fül«i  érdemeBltették magukat 
a paradicsomra. Amit te fonnyadt  leveleknek látsz, 
nem fonnyadt  levelek, hanem aioknak a nyelve, Bklk 
jól besséltek ngyan, de másképpen cselekedtek. Eaek-
nek csak a nyelve érdemesítette magát a paradicsomra". 
— Ha rz tényleg igy volna, akkor blaony, sok hamis 
.apósainak" ÓB hallgatónak aaáradna kl a nyelve éB a 
föle.  Hiszan annyian vanr%k, akik vlaet prédikálnak éa 
bort isansk és mag többen vannak, akik meghallgatják 
ugyan aa érdekükben való jóbeBzédet éa utmutatást, 
rin n»m bftvetilr. 

" O T D O N S A a I 
GARANCIA HAJKINÖVÉSIG I 

100'/,-oa SIKERI 

a l c l E o r 

ÖRÖKHULLÁMOT (Dauerwelle-t) 
I c ó e z i t t e e e a n . . 

2 uj azaazáclós gépban csak nalsm válogathat : 
1. Villannyal: az 1939 typusu „WELLA" teljesen 

aatomatlkusan működd gépben, 
a. villany éa kémiai füti-snysgok  nélkül működd 

u j elöfütóaü  géppel (villanyáram nem keiül a 
fejre,  sem fütdporok),  kéoyelmea éa nem meleg. 

VEGTSZEBEIH EBEDETI KÜLFÖLDIBE és mégis 
Ö B Ö K H D L L A M A I M a p i a o o n a l e g o l o a ó b b a k . 

Szíves párfogásukat  tisztelettel kéri 
l - MlGlTSCH WALTERNE 

4 (Mimi) 
a LOfflar  gyógyszertárral szemben. 

Nem árral, hanam minőségben konkurálok 1 

— Ismét Ohlrateanu rendőrfőnök  vette at 
a oalkanorodal es gyergyosnontmlklósl rendőr-
ségek veaetósOt. Amint mult számnnkban említettük 
njabb rendelettörvény aaerint a rendőrségek 
visszakapták önálló tevékenyBégüket Eszerint Radulesca 
csendőrőrnagy a calkmegyel csendőrség parancsnoki 
a CaikBaereda éa Overgyósaentmlklóa város rendór-
Bégeloek vezetését átsdta aa ldőköaben előléptetett 
Chirateanu Tltu rendőrfőnöknek,  aki ezalőtt 1b vezetője 
volt a két székely vároa rendőrségének. Abból az al-
kalomból, hogy Chlrsteanu rendőrfőnök  lamét átvette 
a vároai közblatonBágl Baervek Irányítását, felhívja  «a 
érdekelt lakóBság figyelmét  arra, hogy mint eddig 
rzután ia azaal a fegyelemmel,  jélndulatu békés B l e j . 
lemmel teljealtse polgári kötelességét, mint amilyennek 
azt bárom eBztendel calkmegyel működése alatt meg-
ismerte. A rendőrség Igyekesnl fog  eaután ls hivatása 
magaslatán állva teljesíteni a köir nd, a vagyon éa 
aaemélyblztonBággal kapcsolatos teendőit. CbirBteann 
rendőrfőnök  kéri a lakóiságot, hogy blsalommal f0 r . 
dnljon hozat minden panaBflával,  mert azokat a* igK . 
•ág szellemében fogja  elintéanl. Amikor üdvözölj&ic a 
rendőrfőnök  urat előléptetése és hivatalának átvétele 
alkalmával, magunk la kérjük arra, hogy legyen a 
méltányos IgasBágnak sz embere, aa ezer gonddal és 
uehézaécnl kBzdő po'eárMnbkal BZ»fflb°o. 

fen.  I 

Muasakamarai hírek. 
A Munkakamara felhívja  aa Iparosáig figyelmét,  hogy a 

legrövidebb Időn belül vegye i t a képesítést igazoló mester 
éa segédkönyveit. 

A fémipari,  plnoér, molnár, oris, kirpltos képesítési köny-
vek még ninosenok elkészítve, azokat Marosvásárhelyen Intézik. 
Kló'e'.áthatólag 2—3 hónap beletelik a könyvek kiállitásib». 

Az 1937. évb«n levizsgázott mesterek, akiknek ptroBszinfl 
Igazolványuk éa a segédl vi agit tett monkisok, akiknek kék-
színű Igazolványuk van folyó  év márotos 14-tdl szintén átve-
hetik mea-er, illetve segédkönyveiket. 

A Munkakamara eznton ls felhívja  a vizsgát tett meste-
rek figyelmét,  hogy a könyveiket csak azon esetben adja kl, 
ha a Betegsegélyzd által kiállított bizonyítvánnyal lg szólják a 
3 esztendei gyakorlati Idejüket. 

* • * 
Az Iparnak önilló gyako'lása tekintetében nagy tájéko-

zat lanig uralkodik. Eiért a következeket közöljOk. Mindaz, 
ami ezldelg történt a kisiparossággal, az a képe<ltéa Igazolá-
sit célozta. Ezen eljárás során mester, illetve segédkönyveket 
kaptak az iparoaok. A mesterkönyv plrosazlnü a segédkönyv 
kékszínű. Jelen plUanatban az ország egész területén befejezés 
előtt állanak eaek a képesítési Igazolások. 

Ezután következik az ipartgazolványok kiváltása. Jelen-
leg az or»zág területén senkinek snosen Iparengedélye. Azt 
minden kisiparosnak, aki önállóan akarja Iparát folytatni,  kér-
nie kell a Man kakamarától. 

Iparengedélyt osak mesterkönyv alapján lehet szerezni. 
Az Iparengedély trânti kéréshez a következő mellékletek szük-
ségesek : 1 Mesterkönyv, 2. a vármegyei főorvos  által kiállí-
tott mUködéal engedély (autorizaţie de funa(lonare),  3. a beteg-
segélyzd által kiállított 200 lej befizetésének  Igazolása 4 két 
darab fénykép.  — Felhívjuk az Iparosság figyelmét,  hogy azon-
nal kezdje Imeg a fóorvoai  hivatalnál a működési engedély 
megszerzését és amikor az kézben van, azonnal adja be az 
Iparengedély trántl kérését. 

V * 
A képesítés nélküli, gyánmonkások szintén osak munka-

könyv alapján alkalmazhatók. Felhívjuk aa Üzemek figyelmét, 
hogy az annak Idején munkakönyvekért benyújtott kimutatá-
saikat sürgősen egészítsék ki egy kérvény 8fl  lejes bélyegével, 
2 drb fényképpel  es a munkakönyvre ragasztandó 27-J-2 bélyeg-
gel. Ezen mellékletek nélkül a munkakönyvek nem áll.thatók kl. 

— Lagldealisabb hashajtó, vertiaatlto, ţ p a . 
hajtó a Dr. Földea-fóle  Soivo pirula. Székr̂ kedes 
bélrenyheség, roBBz emésztéB, gyomorrontás, fslfavo-
dás, gyomor éa hélfájd-ilmakcál  teljes gyógyulást n-ojt. 
Egy doboz ára 20 l*j. Minden városi éB vldaki gyóky. 
ST'árhno és drogériában k*pha«0. i g ^ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- A propaganda állmmHtkáraág Illlff*  lordnak, a „Daily 

Telegraph" és az AUied News-Papera tröszt társtulajdonos-
nak, Marokwood lordnak, aa angol koniervatlv párt tagjának. 
Phtllppt G. ezredes és nejének, valamint Nevllle Smlth-nek a 
látogatásalt fogadta,  kik aa orszig megtekintésére érkeztek 
A propaganda államtitkárság bemutatta nekik a román turista-
tárgyú filmeket. 

— TlteannKugen propaganda mlnlsater ma reggel 
hosszasi megbeszélést tartott Dr. Tatár Coriolan azamoa-tarto-
mányl királyi helytartóval. 

,. ~ Sp°*t-bál. Amint mult Blámánkban megemlékeztünk 
. csíkszeredai Sport Egylet jégkorongot* aaakoaztá y . húsvét 
^ ^ • P j ^ álarooa bált rendez, amelyre az eMÍéaztÍuSk 

f . M 1 .  : „Calk-, Overgyó-, Káazon-Székek 
ÍmJ . J Í »*P*nek története" olmO könyvel megérkeateks 
•uk ana előtagjáén etzkMltek, « Váhár-Uat^úvAaUlb 

— Nagy vaautl ós viaum kedvezménnyel tehet Buda. 
pestre ma?ni. Az O. M. G. E. ez Idén márcÍLs hó 2?—27. 
•apja n rendezi meg a szokásos mezőgazdasági kiállitá«ái eg 
tenyészállHtvás&rját Budapesten Ez alkalomból ugy a U. F H 
m'nt a M. L V. jelentós utazási kedvezményeket engedélyezem. 
A menetjegylrodákban 180 leiért váltható utazási Igazolvány 
alapján u. I. a Romániában mároius hó 12 ntán váltott egész 
jeggyel mároius hó 22. — Április hó 6-ig 50 •/„-•b «zert,(Ş!yVQnBţl 
)pgyár kedvezménnyel l.het v sazantaznl. AM A V vonsam 
bá'mely határállomástól Bulapcs'.rs mároius hó 12 éo 0 r.-aiol 
mirMoB hó 27-én déli 12 órág és Budapistról vls-z^, illetve 
tovább bárm.'ly határállomásig mátcius hó 22-én 16 órától — 
április hó 6-án 24 óriig 50°/0-os kedvezménnyel lehet ut«zD, 
bármely koos osztályon. Az utazás oda utazá'nál 24 oi ir»', 
visszautazásnál tetszés szerinti Iddre egyszer meg>-zik:th.tó, 
azonbun csak az u-azásl kedvezmény érvényességének dohs-
tárán belül. — Az Igazolvány alapján március hó 12. — Á • lia 
hó 6-!g Magyarországon 3 Ízben lehet Budapestről a vidékre 
utazcl és vissza Budapestre 33 ' / t 'o s kedvezménnyel. — A Dagy 
utazá«l kedvezményeken klvüi az Igazolvány alapján jel'.'utd! 
vizűm kedvezmények Is kfinnyl'lk  ez átázást, amennyiben mir-
olua hó 12—27-ig vízum nélkül lehet Magyarországra ut&7Qi. 
A vízumot utó ag 2 50 P kezelési költség ellecéhen lehet 
m e g s z u . ' e z n t • kiáll tás területén. — Az l g zolvány butotosi 
kétszer díjtalanul léphet be a kiállítás területére. Az igazo'-
vá r y ára osak 180 lej és bármely menetjegylrodában besze-
rezheti. 

— Kirándulás a new yorktvlligkiiUltisra A Román1» 
Munkakamkiák Szövetsége »z április folycmán  megny ió m»-
yorkt viligklá'.litásra ki'áodulást szervez, melyre jelenikezése-
ket már most elfogadnak  A kirándulás ez év április 17-tol, 
máius 211g tart. lízen Idóból a kliindalók 13 napot tölun k 
-ew-Yoikban, mlg a többi Idd az oda- és vlS'Zsat>zá<-hoz 

szükséges Az utazás hajón 8 napig tart. h»mburgi Indalássil. 
ElAzdleg a kirándulók meglátogathatják Berlin és Haiboig 
neVrZitesBégeit mtg ott a 13 nap alatt New-York és környé-
kének nevezetesebb helyeit tekintik m»g. A kliánd;<lóbn>b 
jogiban áll az ott tölt'ndd 13 nap alatt as EgyesUlt-Áll&mok 
bármely más városit meglátogatni. A kirándulás dija sze-
mélye: kint 30 500 lej, azok azámára, kik osak 6 napig száadé-
kozn- k ott mar.dnl, mlg a 13 napig ott maradni szándékozók-
nak 36500 lejt kell fizetnlök.  Ezen árban az étkuzés, szállá? 
és ut költség foglaltatik  benne. 

— Megnyílt an „Európa* vendeglő éa szál-
loda. A mint megírtuk, a helyba i oagyiru tu .Kurcp." 
eiterem ÓB szálloda n] gazdát kapott. N :unao J ;n5 
vendaglős vette bárba városunknak ezt az lizietâ', 
amelyet mult héten már Usembe ls belvez<ítt. A ven-
déglős szakmának kitűnő, régi embere N.-unsn, alzinek 
a neve lBtnerős és garancia arra, hogy vároruik éa 
vidéke köaönsége uţy as Európt éttermében, raict 
szállodájában szolid, becsületes polgári klszogíi:t 
talál. Aa Európa uj bórlőji lapuik utjta 1< tan a 
köaünBig aaives támogatását, egyben felilvja  a fíjyl-
mét egyesületeinknek arra, hogy as Európa nagyíerma 
mindenkor rendelkeaésre áll mulatságoa, táncesidijek 
randesésare. Örömmel vállalj t binkettsk, esküvők vagy 
bármi yen táraid öasz^jövewlik lebonyo Uását, amilyet 
rendsaesér; az .Európa" központi» < fakvasa  éj ü 
t;rm> váro-unk legi ca maixbb adottsága 

— Aa Erdélyi Ká-pát Egyesület Calkaiékl O-italya 
rendes évi beszámoló közgyűlését folyó  évi márc.us hó 19 én 
délután fél  3 órai kezdettel ta tja meg az egyesület Suta-
fenydl  melegedd házának nagytermében. A közgyillé9 n áo 
társas-vaosora lesz. Amennyiben aa Iddjáris annyira kedvezőt-
lenre fordulna,  hogy a sutát ház megközelítése n e h é z s é g e k e t 
okoz, a közgyűlés mároius 26-ra halasztódik. 

— Halalonas. Minya Ernő 68 tves korában, 
március bo 8-án meghalt Qyimesfeleőlokon. 

— Piebanos urak fl  jyelmebe. Fo'y i hó 20 '.g 
2 drb uj violasita miseruha a rém. kat. főgimnázium-
ban megtekinthető ás megvehető. 

NYILTTÉR*) 
Táves Információk  alapján Kalfás  Jisael ur »»-

ádját hibámon klvüi megbántottam és eaérl a leg-
nagyobb Bajnalatomat fejezem  kl ÓB köteleBaégemoek 
artottam est nyilvánosan kijelenteni, annál Ib Inkább, 

mert utólag meggyőaődtem, hogy aa Információk  nem 
feleltek  meg a valóságnak. 

Targn Bjcueac, la 4 Martie 1989 
Ssüos L. Peronos, 

nyugalmazott fóilla'orvoa. 
I rovat alatt köslöttakőrt BOB vállal felelö'-

Saaak. IsKiaM. aégat a 



11. C S I K I L Á P O K 8-lk ol l tL 

ő y ^ r g y ó i ţ l ţ t 
Az elhunyt Miron Cristea szülőfalujában, a hová halottaiban is vissza várják. 

„ g r a i M t t l » M i k M O Í I I U M U t M M t t k • ! t T t U 9 & t t l f i x k 4 t M  -
MaroshévU, 1989 március hó. Abban a mélységes gyámban, melyben aa oraaág 

* Miron Crlatea pátrlárkamln'asterelnök 
•TUÜJ i n benió érzésekben, mint külső formákban 
I ^ S Bierep jutott Meroebétla közegnek. 
1'. ai elhunyt egybáafó  éa államférfi  Maroahévlseo 

...t!r, i.t látott napvilágot, Itt lamerte mw Istent, 
'uL után örököl ssolgálatiba szegődve, aa Ő hDaégea 

|a maradjon élete végiig. 
Jaribsn bavaa, amikor Maroabévlare érkezünk. Aa 

„. m 4 , i épBlet homlokaatáról lecsüngő, gyásafátyollal 
S nemiatlsalntt aáaaló komor méltéaággal hirdeti 
aazv halott fölötti  gyásat, merő ellentétben a mindent 

MSM* nagy fehérséggel. 
Déli 12 óra. 
A falu  mélyen hallgat. Befelé  alr, sirassa a nagy 

P.tróiios», «« e m b e r t ' M«««k uQlöttje, de 
ffe  iolt f»lujának. 

Éí n° 8 t O , B e , m e i , t -
Elköltözött, hogy kevesebb legyen aa Igaaak asáma. 
Mind a négy templomban harangoaaak. 
A jíi.ó-nienó emberek magnkba mélyedve, hall-

nt»oo váriák a faomoru  napét, hogy őrök nyugvó 
hslrera " áUMa építtetett kis kápoloába temessék 
«fii  mailé. N m akarják hinni, hogy határ idelgle-
"NHIB, de Bucuresilbe temeaBék el sa . ők ha lo t t juka t" . 

• Oristea család 
kriptájában. 

A zárda bejárójától, parkírozott nt vlaa, nyíl egye-
n«(n a s^embalevő kápolnáhoa. melyet gyönyörű 

segélyeznek. A nagy kiterjedésű birtokon bal-
ról «lárda — azou a helyen, ahol as öreg háa állott, 
melyben a pátr'árka la safiletett  — mlg jobbra egy nj, 
lekatlaa ípü'»t fekszik. 

A orda főiöte,  a „Btaret", késsségesen áll ren-
d»lkeié-Bn»re A kápolna alatti alrhol ban kezdjük. 

A airncl: nem nagy, Inkább saéleaségében bnzódó 
helyiség, öt falba  épített Br-ggel. Balról, aa ele 6 sir 
it'y homlokzatán, aranyoaott hetükkel, a követkei ó 
rövid felírás  látható: 

Domniţa Orlatea 
n Coman 
IMI—1024. 

A közvetlen mellette iwvőu : 
Qbcrghe OUtea 

íaso—19S4. 
Itt nyngssaaak a aaüiók. 
A harmadik üreg a pátriárkát várja. A másik 

kettő Dres. 
A kápolna kb. 200 éves, amit aödemesterháaáról 

ípltntifk  á~ JMenlegi helyére, fis  Bem nagy, de annál 
értfk«aebb.  A bejárat föl'jtt  márványba véaett felirés, 
nsgyar fordítása  a következő: 

„Építtetett w n saent hajlék a körülövező épüle-
tekkel e,'vütt, ŐiaentaAge Dr. Mlron Crlstea Románia 
eUŐ pátriárkája a Rtgens-tanác) tagja által, örök 
meícinlekeaésóBl kedves és sseratett ssülei emléke-
•elére". 

A PZB ók sírhelyének Mő'eplán, mely a kápol-
nából lenyílt, a „nogy" emb*rré lett, hálás gyermek, 

faragott,  megható, kegyeletes ssaval olvaabatók. 
Fölött», az unva és apa életnagyságú festményei.  Jobb-
ról a pítr árka főpapi  ornatushan, mint R>gens, >zirl>ja 
«•Kához Mhályt. as akkori kla királyt. B«lrólP. S B. 
Ioan Epi-cop al Vsdu'ul életnagyságú kepe. 

U<<jd egáaa soroz it következik a szentek, ural-
kodik és püspökök értékes festményeiből.  Itt monda-
o>k misét minden reggel, a hová a hívek messslbb 
vidékekről la elasráedokolnak. 

A „Stsret" Bzerlnt, rendjük a mindenkori pátriárka 
leBDbatésaga alatt áll Bucnreatlbea tartoznak, onnan 
11 kBpjsk aa állami aegélyt. 

A volt pátriárka miniszterelnök 
hálószobájában. 

Megilletődve lépünk abba a szobába, ahol Bo-
Dinla egvházf'jedelme,  a minisatcrelnök, a király eltő 
lantod ja pthant, amlker „hazt*" jött. 

A csillogó rézágyat, egyszeri, fehér  bútorok ve-
wik körül, A falakon  festmények  és a ssBlők fény-
«P°i... A gyermeki sseretet is példát mutató hála 
°»ţy mesterének ülve óraik mindenütt e bolyén, ahol 
csak i irnok. 
, Itt látjuk a királyi család fényképeit,  BllBabet 
w^gnóvel. Misik képen a jeruisálemi pátriárka lát-
Bs é, mikor ez elhunytat ezeutell fel,  Románia első 
Pátriárkájává. 

A fi-h-r  Bzekrényben még ott van egy itt maradt 
potcap* főpapi  güveg, egy .Camelafca"  éa egy 

a2a'makalap, melyet nyáron vlaelt. Aa egyBaerü 
íróasztalon, művécsl faragású  Írókészlet. 

Elvira Oristea nál az elhunyt 
pátriárka testvér-húgánál. 

Bajeientéc ntán a szobalány vaaet aa emeleti 
•Wdó terembe a kér legyek türelemmel, a méltóságea 

jön asonnal. 
Nem sokáig várek. 

w A méltóságos aeeaoay talpig feketébe  öltöava nyit 
"a '«gyík ajtón, leánya Dr. Dtndee Bmllaé klséreté-
* ^lMeltlM fönysdsk  keee (llé • Isalite riu 

vetemat fejesem  kl. Majd igaBoini akarom uiag«m, de 
főIöslegesDek  tartja. Hillyel kínál B várakozva n4z rám. 

Kérésemre elmondja, begy váratlanul érte a halá1 

Mr, eml nagyon lesújtotta. asóta eym bir a Balvével 
Hiszen a három Icáayteatvér közBl O állott mindig leg-
köaelebb bátyjához. 

Bucnrestlbe csak Ideiglenesen temetik el a nagy 
halottat a ha egy nagyobb éa megfelelőbb  temp'omot 
építenek kriptával együtt, akkor basa hoaa*k. A teme-
tésre fér|e  és leánya kíséretében ntaalk fel  Bucnrestl-be. 

A végrendeletet még nem bontották fel. 
T 

« a l ) i — D i r i t * O i t i t M . 
N m sivárom tovább a sápadt, törékeny aassonyt, 

ş l b u c u s o m . 
Klet még egysser elnéaek a Ua kápolna felé  a 

különös gondolatokkal aeallsUom aa 9r9k elmúlást. 
A halál sejtelem fel-feltörő  furcsa  éraéaal, szinte meg-
ijesztenek, mikor erre a kérdésre gondolok: 

Vijjon van-e a léleknek köte a testhes, anyag-
hős, térhes éa időhöa, vllághoa, fajhoa,  történelemhea 
vagy életünk semmi más, mint örökös rettegés váráa 
éa előkéssület aa enyészetre, a halál-ra ?... 

Caiby  Leioa. 

H Í R E K . 
Bűnvádi eljárás indult Edward dr. dttról 

kórorvos ellen. Edwkrd Jóssef,  ditrói körorvo* eller 
már több iaben haogzottak el snlyoa panaszok. A kör-
orvos mlodm esetben tlss'áita magát aszal, bogy ae 
ellene indított eljárás egyik orvostíraánBk hosszuműve 
A napokban Qilpál Józa-f  dltrébodosl gssdálkodó bűn-
vádi feljelentest  tett Bdwtrd dr. ellen a CBÍkBzered»< 
Ogyéssségnn. A megindított viesgálat során megállapl 
tották, bogy bdwtrd dr. a hivatalból ingyen végzendő 
szolgálatok elleniben pécs* követolt a aki nemíltatett. 
aat e utasltotta. Oálpál J z*f  haldokló faleságébes 
hivta ki aa orvost, majd a halál beállta ut4n halott 
k mi Igaaolványt kért, de aa orvoB csak 600 !ej 1= fl 
aotéae ellenében akarta kiadni a blvAtt-los bizonyít-
ványt. A vizsgálat adatai alapján aa ügyészség hiva-
talos kötelesség elmu>aBatáaávaI éa zsarolással vádolj 
a dltról körorvost Aa Ugyéssaág egyben kérte a köz-
egészségügyi minisztériumtól Edwird dr. asonnall fel-
függeBstését. 

— Boroaatos betörések Qyergyóujfaluban 
Mozgalmsa éjszakája voit a műit h^tnn Oyergyóujfiilu 
nak. Ismeretlen tett«Bek az ablakot felfeBzlive  beha 
toltak özv. 8>hom Mirtonné lakására s onnan több 
ezer lej órtekü holmit lopjak el. M oekűléa közben 
ÓBsrevették a betöróknt, mire s z)k a lopott ho'mi mgv 
részét eldobálva eltüotek an éjsaakában. U<yanazon 
éjjnl még két helyen: Lisár Bá idorn»l éa Siász J isaef-
nél kíséreltek meg betörést, da itt Is megaavarták 
őket. A csendőrségnek as a gyanúja, hogy mind a 
három betörést ngyanaaok aa egyenek akarták elkö-
vetni. A nyomosáé folyik. 

Szerkesztői üzenetek. 
Krauaa Egon II. s 'mn. tanulónak Koloaavér. Lapunk 

Utóbbi azimának „Gyergvól élet* rovatában lekOzOltak Tersedet, 
amit blionyi-a Te ta olvastál a taltn mAg OrOltél vo'na la 
neki, h< sem lennél olyan fiatal;  alig 13 «rea? 

Most erre vonatkozólag saeretnék Neked valamit Qrennl, 
de megTal'om nehezen megy. Nehezen, mert )ó tanáraidra, 
oeztályfónttSdre  gondoltam, s í t )ó"a' tovább, a jövődre, mely-
ben Te magad lehetnél majd a nagy Hzemrehíny&s, a beosapott 
vagy oealódott, akiben — eaetleg — egy egén kOlOnvlIég, az 
általad felépített  délibáb omlana Oaaie... 

Na, de Te ezt még nehezen értenéd meg 4a én nem a 
orról akarok Imi. 

Legutóbb a maroafól  fenyók  alatt láttalak. Lóháton d'tél 
a ha Jól emlékezem meg la nevettettél Ogyea „talpraesett mon-
dásaiddal". Igen volt valami benned a délibáb, a szivárvány 
kereaókbél a a gesztusban mellyel aiOletnl kell. 

S most, hogy parányi írásoddal foglalkozom,  akaratlanul 
la arra a szép versre kell gondoljak, melynek egyik szakasza 
már azálólgévé vált éa Igy hangzik: 

...„E fiúból  p>p lesz akárki meglássa 
Legalább Igy szokta mondani aplok, 
Noha, a fin  nem lmádaágon kapkod. 
Jobban kedveli a veraeket, nótákat, 
Eff41ét  oalnálnl maga la próbálgat" 

Bizonyára tndod, hogy kl és milyen olmmel Irta a verset? 
De tndnod kell mlg sok más mindent kla Egon Ismern 

kell sok máa nagy koltót éa azok arankáit, életrajzukat, törté-
nelmüket, |ó és bal sorsukat, OrSmOket és bánatokat. Mind-
azokat, akiket most utánozni próbálás, hogy IdArel beléd rög 
aódva SrSk odaadással vállald a terhet éa aorsot, ami v le jár 

Hát a mindennapos leoke? Qonioltál-e erre öoakOs? 
Vert ir ntoa, nagyon fontos  11 

,AB3 POETICA". 
Horatius római kSltó 'gyík híres veree. Magyarul: A 

költészet mOvéaaete. Uhea a vershez Irt Arany Jánoa egy tanító 
költeményt „Vojttna ara poétikájából*... olmmel. melynek ve-
zeti aora Így krzdódlk: 

.Mendaeem opertet aaaa memorem". 
Kérd meg ]d tanárodat, magyaiáaaa meg neked, aki ha 

Jónak találja, Usoayáie mag » 

A .Kis Apostol", már nem tudom m«lylk azámában ol-
vastam egy kla veraed, melyben a jó Iatenhez kOnyOrSgaz, 
hogy aegltsen meg, mert hiszen. Te bízol la benn 9- Én most 
ezt kiegészítve, ugyanosak egy gyónyOrO versre hivatkozom, 
malynek minden szakaua ebben a azép, két sorban végtódlk: 

„Kla kaosóld asszstéve Szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem" I 

Üdv. Lajos báoal. 
Ötezer kitűnő tenyészállat lesx az 

orazágoa mszőgazdasigl kiállításon. 
Amint kOzOliak már, a máretua 22 én megnyíló országos 

mezőgazdasági kiállítás tanyéazáUatoaopo-tiába a bejelentési 
határidóig u utolsó évekhez hasonló nagy számban jelentettek 
be tenyészállatokat. Mivel a jó mlnóaéga tenyéazállatok Iránt 
megfeleli  kereslet van, a kiállítás rendezóaége ogy határozott, 
hogy a kiállítás összes férőhelyeit  Igénybe veoxl ax Idei tenyiaz-
álisiváaár alkalmából. E óreláthatóan a bemutatandó tenyész-
állatok nagy részét a kiállításon értékesíteni lehet majd, annál 
Inkább, mert as elózetea szigora ée azekazerU mlnóaégU ellen-
őrzés következtében oanpán olyan nagyobb tenyéuértAkO álla-
tokat hoznak iei a kiállításra, amelyekre a hazai áilattenyéaa-
t is tovább fejlesztésében  nagy azerep vár éa Irántuk a kevéabbé 
f-jlott  állattenyésztéall vidékekről la megfelelő  érdeklődés mu-
tatkozik. Az utóübl években már nemeaak a tenyészetek oél-
tn latos fejlesztésére  törekvő magántenyésstők vásárolnak szí-
vesen a budapesti kiállításon eladásra kerQlő kiváló állatanyag-
ból. A köztenyésztés számára a mult eaztendőben a aaarvaa-
marhák OBoportjában tör énő vásárlások az egész forgalomnak 
kéth rma Jára rágtak, annak jeléül, hogy az érdekelt kietenyéaz-
tők ls mindjobban rájönnek arra, hogy a bndapeatl kiállítással 
kapoaolatoan nynjtott különféle  hitel-, ár- és szállítási kedvez-
mények mellett itt viszony, ag oloaóbban szerezhetik be a meg-
bízhatóan jó minőségit éa tenyészértékU állatok. 

A visszatért felvidéki  területek nagyobb száma apaállat-
szükségletére való tekintettel a kiállításon előreláthatóan élénk 
keresletre lehet majd számítani a megfelelő  ára állatok bánt . 

A bejelentésekből éa a minőségi felülvizsgálatok  ered-
ményéből örömmel állapítható meg, nogy az idei kiáültáaoa 
az előző éviekhez hasonló kiváló minóaégtt tenyéazállatok fog-
nak szerepelni, bizonyságául annak, hogy a tervszerűen iráayl-
tott tenyésztő munka évről-évre szép és jó eredmények eléré-
aét teszi lehetővé, amire méltán büszkék lehetnek nemosak e 
munka részesei, hanem az egész orazág la. 

A kiállításra véglegesen elfogadott  állatlétszám kerek 
számokban a következőképpen alakul: 160 meleg- és 30 hideg-
vérű 1Ó, 780 telivér azimentá'l, azlmentáll éa plioatarka, 20 
borzderes 110 magyar és 25 mareminne magyar marha, 1100 
mangalica- és 450 hússertés, valamint 700 juh, ezenkívül közel 
1000 baromfi  éa házinyúl, valamint több aaáa kutya fog  aze-
repelnl a kiállításon. 

Figyelem Î 

! 
Tisztelettel értesítem a hölgyközön-
aéget, hogy Bukarestben szakszert! 

nodeni női szabászat! taDfűiyaut 
végestem. Vállalom női kabátok, 
k o s z t ü m ö k készítését a leg-
modernebb kivitelig, mérsékelt áron. 

Szives pártfogást  kér: 
B O G I O S M I H A L 7 

szabómester, Csíkszereda. 
2—2 

A Ciikszeredai róm. kat. fágimnázium  köielében 
2 szoba, elöBiob&val, konyha és pinoe 
helyiségekkel, kla veteményes ker t t e l , 
március 15-től vagy április 1-tAI kiadó. 
Érdeklődni lehet Csutak E. .L'quldator* 
Hitetőben. ^ 



4 lk oldal. C S Í K I l a p o k 11- M á a . 

Invitare. 
COOPERATIVA ECONOMICĂ „CIUC" 

va (inea 
In zlna de 28 Martie 1939 la orele 10, 

tn sala Composesoratului din Mercurea-Ciuc 
adunarea generali ordinari, 

la care invitim pe membrii în sensul paragrafului  refe-
ritor al statutelor cu aceea, că în caz dacă la aceasta 
membrii nu se vor prezenta in număr suficient  pentru 
votare, in 12 Aprilie 1939 la orele 10 se va ţinea tot 
acolo o nouă adunare generală, care va decide despre 
obiectele supuse la ordinea zilei, fără  considerare la 

numărul prezenţilor. 
Ordinea de zl: 

1. Raportul despre rezultatul gestiunii anului 1938 
şi darea descărcării. 

2. Stabilirea bilanţului pe 1938. 
3. Dispozi|iuni asupra beneficiului  net. 
4. Alegerea alor 3 membri în direcţiune. 
5. Alegerea alor 6 membri în comisia de cenzori. 
6. Aprobarea bugetului pe anul 1939. 
7. Delegarea membrilor pentru semnarea socială. 
8. Afacerile  neamânabile. 
9. Propuneri eventuale. 
Raportul comitetului dc cenzori şi bilanţul exa-

minat de cenzori sunt afişate  în localul Cooperativei 
spre vedere. 

Mercurea-Ciuc, la 4 Martie 1939. 
Direcţiunea. Cooperativa Economici „CIUC" Mercurea-Ciuc: 

Sztaukó. 

Meghívó. 
A .CSÍK" Oazdasági Szövetkezet 

1939 évi március hó 28-án d. e. 10 órakor 
Cs íkszeredában, a Közbirtokosság székházában 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagokat az alapszabályok vonatkozó §-a 
értelmében azzal hivjuk meg, hogy amennyiben ezen. 
a tagok határozatképes számban nem jelennének meg,' 
ugy folyó  évi április hó 12-én, 10 órakor ugyanazon i 
helyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani, mely a napi-' 
rendre felvett  tárgyakban a megjelentek számára való 

tekintet nélkül, jogérvényesen fog  határozni. 
Napirend: 

1. Az 1938 évi Uzleteredményről szóló jelentések 
tárgyalása, az évi zárszámadások megvizsgálása és a 
felmentvény  megadása. 

2. Az 1938 évi mérleg megállapítása. 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Az igazgatóság 3 tagjának választása. 
5. A felügyelő  bizottság 6 tagjának választása. 
6. Az 1939 évi költségvetés letárgyalása. 
7. Cégjegyzésre jogosítottak delegálása. 
8. Halaszthatatlan ügyek. 
9. Indítványok. 
A felügyelő  bizottság jelentése valamint a felügyelő 

bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkezet 
helyiségében kifüggesztetett  és mindenki által meg-
tekinthető. 

Igazgatóság. 

Invitare. 
COOPERATIVA FORESTIERA „CIUC" 

va (inea 
la 29 Martie 1939 la orele 11 a. m. 

în sala Composesoratului din Mercurea-Ciuc 
adunarea generali ordinari, 

la care invităm pe membrii în sensul §-lui referitor 
al statutelor cu aceia, că în caz dacă la aceasta membrii 
nu se vor prezenta în număr suficient  pentru votare, 
în ziua de 13 Aprilie 1939 la orele 11 a. m. se va 
(inea tot acolo o nouă adunare generală, care va decide 
obiectele puse la ordinea zilei, fără  considerare la 

numărul prezenţilor. 
Ordinea de zl: 

1. Raportul despre rezultatul gestiunii anului 1938 
şi darea descărcării. 

2. Stabilirea bilanţului pe anul 1938. 
3. Dispoziţiuui asupra beneficiului  net. 
4. Alegerea alor 3 membrii în direcţiune. 
5. Alegerea alor 6 membrii în comisia de cenzori. 
6. Aprobarea bugetului pe anul 1939. 
7. Alegerea delegaţilor pentru a lua parte la adu-

narea generală a Institutului Najional al Cooperaţiei şi 
a Alian|ei. 

8. Darea de procură pentru semnarea socială. 
9. Eventuale propuneri şi chestiuni neamânabile. 

Contlgent la 1 Ianuarie 1938: 
Nr. membrilor . . 727 Nr. părţilor soc. 993 
Nr. membrilor intraţi 1 Nr. părţilor soc. . 1 

Rămân la sfârşitul  anului 728 membri, 
cu 994 părţi sociale. 

Raportul comitetului de cenzori şi bilanţul exa-
minat de cenzori sunt afişate  în localul cooperativei 
spre vedere. 

Mercurea-Ciuc, la 4 Martie 1939. 
Direcţiunea. 

Meghívó. 
•MQ»tk" aUSgaadaaistSaevetkeaat 

1939 évi március hó 29-én d. e. 11 órakor 
a csíkszeredai Közbirtokosság székházában 

t f t a d e a  k i i g n i M t 
tart, melyre a tagokat az alapszabályok vonatkozó §-a 
értelmében azzal hivjuk meg, hogy amennyiben ezen 

! a tagok határozatképes számban nem jelennének meg, 
ugy folyó  évi április hó 13-án d e. 11 órakor ugyan-
azon helyen ujabb közgyűlést fogunk  larlani, mely a 
napirendre felvett  tárgyakban a megjelentek számára 

való tekintet nélkül, jogérvényesen fog  határozni. 
Napirend: 

1. Az 1938 évi Ozleteredményről szóló jelentések 
tárgyalása, az évi zárszámadások megvizsgálása és fel-
mentvény megadása. 

2. Az 1938 évi mérleg megállapítása. 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Az igazgatóság 3 tagjának választása. 
5. A felügyeld  bizottság 6 tagjának választása. 
6. Az 1939 évi költségvetés letárgyalása. 
7. Institutul Najional al Cooperaţiei és Alianţa 

közgyűlésre delegáltak kijelölése. 
8. Cégjegyzésre jogositotlak megbízása. 
9. Netaláni indítványok és haladást nem tűrő 

ügyek. 
Állomány 1938 január hó 1-én: 

Tagok száma . . 727 Üzletrészek sz. 993 
Belépett tagok száma 1 Üzletrészek sz. 1 

Marad az év végén 728 tag, 
994 üzletrésszel. 

A felügyelő  bizottsági jelentés valamint a felügyeld 
[ bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkezet 
helyiségében kifüggesztetett  és mindenki által meg-
tekinthető. 

Csíkszereda, 1939 március hó 4-én. 
Az Igazgatóság. 

„Lemnul" S. A. pe acţll ferestrAu  de vapor 
din Oheorghenl. 

C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari sunt rugaji a se întruni in 

adunarea genera l i ordinară 
— în ziua de 27 Martie 1939 ora 10, in locaim 
socletâţll — la ordinea zilei fiind:  u l 

1. Darea de seamă a consiliului de administraţie 
şi raportul cenzorilor asupra exerciţiului 1937. 

2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  Sl 
pierdere pe anul 1938 şi descărcarea consiliului dc 
administraţie de gestiunea sa pe acelaşi exerciţiu. 

3. Reducerea numărului a membrilor în consiliu; 
de administraţie la trei şi alegerea unui nou membru 
în consiliul dc administraţie în locul membrului decedai 

Pentru a putea participa la această adunare gene-
rală ordinară, acţionarii sunt rugaţi a depune conform 
ari. 11 din statute acţiunile la cassa societăţii, — jar 
în caz de neîntrunire numărului necesar de acţiuni 
pentru tinerea adunării — aceasta adunarea se va tine 
cu ori-ce număr in ziua de 3 Aprilie 1939 la ora 16 
în acelaşi loc. 

Consiliul e Administraţie. 
Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1938. 

Active: Instalaţiuni 951.601 Imobile şi clădiri 1.000 000 
Efecte  de stat 4.400 Garanţii depuşi 33.000 Numerar 
în cassa 61.976 Inventar în mărfuri  990 080 Inventar 
în pădure 627.001 Debitori 375.257 Pierdere raoor 
tate 1937 303.127 Total 4,346.442. 

Pasive: Capital social 1.000.000 — F o n d amortizare 
145.530 — Creditori 3,108.996 — P r o f i l 91.916 -
Total 4,346.442. 

Consiliul de administraţie. 

»UZU" 
societate anonimi români pentru industria lemnului şi a moriritului Ciucsânmirtin. 

O O K T O O á l O . 
Acţionarii societăţii »UZU« sunt convocaţi la sediul ei din Ciucsânmărtin pe ziua de 26 Martie 1939 

In adunare generală la ora 10 dimineaţa, cu următorul ordine de zl: 
Adunare generali ordinari: 

1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie şi raportul ccnzorilor. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi perdere încheiat la 31 Decemvrie 1938. 
3. Descărcarea consiliului de administraţie şi cenzorilor de gestiunea lor pe exerciţiul 1938. 
4. Reducerea capitalului cu perderile suferite  şi sporirea capitalului prin emisiune nouă. 
Acţiunile fiind  nominative, nu trebuesc depuse. 
Neintrunindu-se numărul prescris de statute, adunarea se va tine cu ori-ce număr în ziua de 2 Aprilie 

1939, în aceiaşi oră şi cu aceiaşi ordine de zi. 

Bilanţ, Încheiat la 31 Decemvrie 1938. 

Cassa, efecte,  taxe, etc. 
Mărfuri  . 
Debitorii . 
Instalaţiuni 
Transitorii 

Prolit & perdere: 
rep. d. 1937 
venit 1938 

1,066.653.75 
5.902.80 

84609.75 
1.703.315.— 

355.459.— 
2.342.366.— 

80.709.— 

1.060.750.75 
5.627.209.50 

Capital 
Fond de rezervă . . 
Fond pentru creanţe dubioase 
Fond de amortizare 
Efecte  de plată 
Creditorii 
Transitorii 

2.500 000.— 
65.393.— 

103.698.50 
15.000.— 

500000.— 
2,424.972,— 

18.146.— 

5,627.209.50 
Consiliul de administraţie. 

Építési  tervek készítését 
J u t M i y o a a r o n v a l l a t o m : V e o s e v , M Ciuo. 

Karezfalvia,  a községháza  épületebea egy űtltt-
helyiség k>adó.  1-3 

Eladó  egy kis anládi  ház Zsfigőd  elején; éli  2í:tkt, 
konyha.  kamra és mellékhelyiségekből,  nép 
telek,  kitűnő  irórizsel.  Cim  a kitdoh-n.  |_j 

Eladó  vízimafcm  és tűrés?,  lakással  egy'-tt  Ctik-
szentimréa. Értekezni  lehet Tinczos  Károlyoü 
Csikszentkirályon.  1-3 

Eadó  20 család  méh, kaptáras,  Csóti  Antalnál 
CsikmeoaságoD. 

„ B É C S I KÉK" fa jnyu lak  eladók. 
Balázs JÓZS9Í, Transsylvania Bank. 

,Italia" szénaprés (motorhsj-iao )̂ üem-
képaB jó á'lapotban; egy Chewrolett 
teherautó és egy sárga hajtó kocsi 
eladó. R=»ndi Mihálynál, M r̂curea Ciuc. 3-

Oit mollOki kitűnő aaéna es sar)u eladó. Gí«p4r 
Gibor t e m e t k e z é s i lot^ze.'.éb^q, C l é z e r e d » , f - 4 

I BUTORI 5 
£ Igen szép berendezések kap'istók j| 

különböző furnéros,  fi 
pulituros kivitelben, £ 

o l c s ó f e s t e t t  Tontor á r b a n l H 
£ Vagy íéaaef»  # 
3 14- butorOzsns, Jigodia Zaöyöd ^ 

I 
Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
G Y E R M E K KOCSIK^ 

nagy választékban A 
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

I A - T 

MODELL KALAPOS 
t l a a a p e a k á a t a j f o r m á k  oloaó 

árban, ne*telElaatbet6K 
VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 

Ugyanott kéaaUmak aaladon-
z a m f l  i ( l kalapok e i a ő r e a d t t 
«ayac haaaáadáaával. Kslspk 
ItalaUtáan a legrövidebb idő alatt. 

Msnarsa-ClM, I. O. Bratlanu (Olaaaá-
aium)-ueoa 111. aaHa Mrháa kősóiéban. 




