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Áldozócsütörtökön 
hagyta itt Józns a slralomvölgyet a felment  iz égbe, 
bol UI a Mindenható Atya Iatennek jobbja felől  a Ítélni 
fog  élőket éa halottakat. Feltámadása után még negy-
ven napot töltött apostolai éa tanítványai körében, 
bogy lelkükben na ntolaé simításokat megtegye. Alkal-
mat ad Bient Péternek, hogy hibáját Jóvátegye, három-
ggoros tagadáaát háromszoroz ueratetnyUvánltáaaal 
helyre hoaza. Majd klveaette szeretteit aa Olalfák 
begyére, ott megáldotta óket s ssemükláttára felszállott 
s mennyekbe. Miért fppan  aa Olajfák  begyén, miért 
nem a Nyolc boldogság, vagy a Tábor hegyére, hol 
Isteni jósága annyira nyilvánvalóvá lett ? Azsrt, mert 
gi Olajfák  begyén látták tanítványai halála előestéjén 
«envedni, ott Imádkoaott arcraborulva: aátyám, ha 
lehetséges, mnljék el tőlem e pohár; mlndaaoaáltBl 
ne as én akaratom legyen, hanem a tied*, itt verajté-
kezett vérrel a előre éreate aaokat a fájdalmakat  em-
bsrl termésaete, melyek reá várakoatsk a melyeketel 
kellett tűrnie s „'őn as ő verítéke, mint a főidre  folyó 
vérnek csöppjei", most ugyanitt lássák as ő megdicsőü-
lését ls, hogy igy megerősödjenek hitükben. M rt eső-
ket kellett elszenvednie as rmber Fiának a ugy be-
meonle a mennyek dicsőségébe. Tanítani s fltyelmes-
t'toi akarta övéit arra: ha vele saenvedünk, vele meg 
IB dicsőülünk. TI most sírtok ÓB keseregtek, a világ 
ellenben örül, de a il szomorúságtok örömre fordul. 

Az Isteni Meater feladatát  teljesítette, most V Í B S S S -
térhet ahonnan jött, a mennvbe. A mór megtette a 
kötelességét, a mór elmehet. Tanítványai ssemeláttára 
felment  a mennybe. Azok sóvárogva nóstek után», de 
nem sokára felhő  takarta el őt szemeik elől. Nem 
akartak hinni ssemelknek, hogy végleg elhagyta, ma-
gukra hagyta őket. Olyan különösen érezték magukat. 
A Mester elkényeztette óket, mindig velők volt B most 
pgţwrra elvált tó ük. Pedig nem hirtelen jött aa, 
mirt tiőra kiasltgette övéit erre. MoBt sem hagyta 
óket egyedül, hanem két angyal Jelent meg és igy 
r-eól-.: .Qillleal féiflak,  mit néstek as égre? es a 
Jáni4 ugv Jön maid el ismét, amint láttátok őt az égbe 
menni \ Űrre za apoatolok nagy Öröm mei visaaatértek 
Jeruzsálembe. 

Nam as volt a bsj, hogy aa égre néztek, hanem 
hogy szomorodott ssivval tekintetlek Mesterük ntán, 
síért vlgasstalta, örvendeatette mer őket. Hogy lenne 
bij fţre  tekinteni, mikor aa édes Üdvösilő figyelmes-
ut erre: „Kerisiéték BZ odafent  valókat, ahol tz I'teu 
jobbján lilő Krlsz'us vagyon, as odafent  való dolgokat 
kereketek, ne a földleket.* 

A mai világból ls eltávozott Krisztus, nem találjuk 
meg sz ő ssellemét. Hiányaik ez egyéni, családi, tár-
ssdj'ml s nemsetl életekből, SsámOsték mlrdeu vona-
la ez ő elveit. Vale hogy nem 1b éreslk hiányát, 
raiciha könnyebb, boldogabb lenne a sorsuk, ha ma-
gák irányítják s veaotlk életüket. De caak látssólsg 

Így. csupán fclsslnps  sz a Bierence, eme'yre ! -'-ve elégedetlenség, PzirenciétlenBég, boldogtalan 

ság észlelhető. Örömtelenek aa ő napjai. Bsomoruság 
sötét felhője  árnyékolja ba somelket. Gyűlölség, ellen-
ségeskedés, bosszúállás, állig fegyverkezés,  Bzeretet-
lenaég, kegyetlenség tapasztalható mindenütt. Az em-
berek Irgalmatlanok, kérlelhetetlenek, B engesztelhe-
tetlenek egymással Bsemben. Milyen óriási különbség 
a ma világa s Krlsstus akkori világa kösött. Mekkora 
ellentét, kiáltó kontrasst a modern ember boldogtalan-
sága éa aa első keresztények boldogsága melletti 

Ml ennek aa oka, nincs kösöltünk igazi 
szóróiét ? 

Bgy fiatal  remeto m. erdente a mesterét, miért 
mímelik csak ma a asereletat, miért nem olyan töké-
letes manapság a szeretet, mint egykor. Az agg remete 
Így felelt: 

— Mert aa első kerentáuyek fölfelé  néBtek és 
a mennybe emelték szivüket. Most pedig valamennyien 
a föld  felé  hajolnak és mindenki a magáét keresi. 

Hol van a te sslved és a szemed? 
Aldosí csütörtökön u'ánossuk az apostolokat s 

tanulju k tőlük: Emeljük nmünket as égre, szivün-
ket I.tenhez, akkor a mi ÍZ vünk ls megtelik örömmel, 
lelkünk sseretettel, igy less áldozatos aa életünk B 
leszünk egéss, Igez ember-1». Krlez uj követői. 

Rithy Appolliaáriaz. 

A műit hét. 
— I Carol születésén sk Bzáz évea ünnepségei. 

Ksslőtt 73 évvel lépett as uraság földjére.  Ebből az 
alkalomból május hó 9 én i agy ttonepingek voltak aa 
egósa országban. Azon a biyen, ahol Turou Siverln-
ben elŐBzör román földre  lípett I. Károly, moBt emlék-
táblát helyeztek el, a köve.ktzS fallráasal:  „E»en a 
helyen lépett először román i ildra R mini a első királya. 
1866 május 1—1939 májúd." Sz«z evvel ezelőtt BZÜ-
letotl I. Carol Románia eltí királyi éB... 

— A Nemzeti UJjássületéa Arcvonalának főtanácsa 
I. Csrol emiékánek ünneptr május hé 9 én ülést tar-
tott, asselycn Cxllsoeca j-üateralnSSc emlékezett I. 
Carol király születésének Bsázadik évfordu'ójáról  éB 
vásolta a nagy király által alapított uralkodóhíz áidá-
soB tevékenységét. 

Callnescn miniszterelnök ebben a nagy beszédében 
több nagy jelentőségű elhatározást jelentett ba. És pe-
dig bejelentette az Őfelsége  által ez^n a napon szen-
tesített nj választójogi törvényt, amely szerint megala-
kul aa ország uj parlamentje. Ai uj parlament már 
junlns bó 7 én ÖBSSO ls ül. A miniszterelnök hangoz-
tatta, hogy as uj válasstójogl törvény nem hasonlít a 
régihez, valamint az uj választási rendszer Bem hason-
lítható a muitbellhiz. A parlamentnek egéss rendje 
megváltozott B aa a ssakmal testületeken fog  felépülni. 

— Calinescu beszéde aa ország kisebbségi politi-
kájáról la megemlékeaett. Kormányunk — mondotta a 
minisztereinek — még a mult nyáron éa mielőtt ezt & 

kérdést másutt felvetették  volna, Igyekesett meghatá-
rozni ast a rendszert, amelyet a mas népi ssármasásn 
polgároknak as állami és magánélet, a köaigaagatás, 
közművelődés és kösgasdaság terén fenntart.  Pontosan 
megállapítottuk asokat a szabályokat, amelyek lehetővé 
tesslk a kisebbségek érdekelnek érvényesülését éa fej-
leBztését a legssabadelvübb szellemben, természetesen 
amennyiben ea ÖBSsaagyestethatő a román állam éle-
téve). (Taps) 

— Politikai ssempontból véve, a kisebbségek kép-
viselői együttműködni jöttek velünk a Nemsetl U|já-
pzületóB Arcvonalának keretébon s igy áUithatjnk, hogy 
a kisebbségi kérdéB egyetlenegy más államban aem 
rendesődött tökéletesebben és ssabadelvflbben,  mint itt. 
Ezt a tényt különbek Ismételten és kertelés nélkül elis-
merték a külföldi  államok legilletékesebb képviselői. 
KövetkezéBkáp ami minket Illet, esen a téren bölcs 
politikát vesettünk be és csaklB a különböző kisebbsé-
gek egyes tagjaitól függ,  hogy a nekik adott rendsser-
rel éljenek s ne vállalják annak felelősségét,  hogy aa 
állammal szembeni teljes hűség benomtartásával elszi-
geteljék magukat. Ml mindenesetre megteremtettük a 
normális együttélés feltételeit  ésea szintén hozzájárul 
az ország megbékéléséhes és megarőiödéséhes. 

— XII. PIUÍ pápa Indítványára nagyhatalmi érte-
kezletre jönnek össze N jmet, O asz, Francia, Angol éa 
Lengyelország. A Szentszék meghívását a fenntl  orsaá-
gok elfogadták.  Rima akciója a békét ssolgálja. A pápa 
kesdeményesése a kétségbeejtő vUághelysetet akarja 
megmenteni. 

— Az európai politikában tovább folynak  a nagy 
tájékozódások és ssövetség kovácsolások. Pál Jugossláv 
kormánysóherceg május hó 11-én Rómában volt. Az 
olaBz nemzet hatalmaa ünnepségekkel fogadta. 

XII. Országos Kat Naoois — Csitaiában. 
AB erdélyi Kat. Népszövetség rendelésé-

ben as idei országos kat. nagygyűlés Csiksie-
redában és Csiksomiyón less junius 80-án, 
julius 1-én és 2-án. 

As első két nap szakoeitályi ülések leül-
nek, mig a 3-ik napon a nagyobb tömegű meg-
mozdulások. Megalakult a csíkszeredai rendező-
bizottság, élén a kerületi főesperessel,  Biró 
Ferenccel. Megalakultak aa egyes bizottságok. 
Igy az elszállásoló bizottság, amelynek nagy 
munkakörét az Oltáregylet ós ennek agilis 
elnöknője dr. Nagy Bániné vállalta. Megala-
kult a vendégeket fogadó  bizottság Csiby Ká-
roly egyházközségi fógondnok  elnökletével. 
AB egész egyháztanács, élén a népszövetségi 
tagozat vezetőivel dr. Gál Jóisef  elnökkel ós 
Albert Vilmoa igazgatóval, mindent elkövet, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Szabó Gergely, a költő barangoló. 

A költő, kit alább bemutatnak aa olvasónak, 
tgv általában nem vágyik költői babérokra. Eieket as 
HK> nevezett költő-babérokat a maga résziről legszíve-
sebben némi kis köllópénare váltaná fel,  amint arról 
az alábbiakban ó maga olyan félre  nem érthető ősslnte-
sófgd  tbsz vallomást. A címben Irt divatos rangjelsÓBt 
is, m«ly egyBserre utal hivatásra és foglalkosáBra,  meg-
kérdezése és beleegyezése nélkül adományostuk neki. 
I'gysn és díjmentesen, es csak természetes. Aa utóbbi 
idúkbeu egyre BÜrttbben találkozunk példánl papköltók-
ke! iőt költő papokkal, még pedig nemcsak az uccán 
a olyan helyeken, hol költeni lehet, hanem főleg  as 
újságok hasábjain. Miért ne lehetne beszélni tehát 
köitő-haraDgoaóról ls? Ehhea meg Is van minden joga. 
E óbb volt költő s csak később lett harangosó. EB 
ugyan nem kimondottan költő sora, da legalább látsaik 
> elölt», hogy vitte valamire ez életben, amit nemmln-
uen költő-kollégájáról lehet elmondani. Ast szokták 
ffioadanl,  hogy a költő nem less, hanem ssületlk. KÖ1-

es alól a szabály alól ls kivétel. Születni meg-
elletett ő ls, hogyne, még p?dlg aa anyakönyv bisony-

szerint 1883 ban, de költővé Jóval kéaőbb lett, 
1914 ben. Elég emlékoaeteB dátum, nemde? Akit a 
bölcsőben homlokon csókoltak a mnaaák, annak esldő-
tájt nem kellett a szomszédba mennie egy kis Irnl-
vaióért. Költőnk élt ls a jó alkalommal. Virágokat 
tfyBjtött  a lövészárok partján, a dekkuog tetején; a 
gránáttölcsérek ssélén s csokorba kötve aynjtotta át 
őket a hálás bakaköaönaógnek a főhadnagy  nr aaületéa-
ospitnj, neveaeteaebb ünnepnapokon, pihenések idején. 
Nem panaszkodik, bogy nem volt megérdemelt Btkere. 
Orbán főhadnagy  nr ia megmondhatná, ha élne — Isten 
oyugasztalja saegényt — hogy vesényssó nélkül la 
haptékbaállt a saáaad, mikor 14 karácsonyén olyan 

békéköfz'iníőt  vágott kl, hogy bőgött o t mindenki, 
mint a gyermek. A staadbéli vén csontok a vállukra 
emelték B ugy ünnepelték a költőt, aki megmondotta, 
hogy a következő húsvétra okvetlenül mind haza-
kerülnek aa asszonyok B a csatád mellé. Azután eljött 
a húsvét, el BS uj karácsony, ünnepek jöttek, multak 
B mindegyik egy-egy uj verset fiadzott.  Csak 17 hús-
vétján volt egy kis baj aa ünnepi verBsel. Költőnk 
akkor épp?n szabadságon volt falujában.  I<y a vers 
elmaradt. Mogszületett ellenben ViimoB fia.  Hogy miért 
éppen Vi lmos? Az ugy volt, hogy akkor volt már 
a családban Dani, János, Jóska, István, Péter, Gsrgó. 
Így hát nem maradt máa hátra, mint ahhoa a háborús 
tartalékhoz fordulni,  melyből akkoriban a Viimcsok, 
Ziták és Károlyok kikerültek. Mostanában már ea a 
tartalék ls klfogyóban  van. A tizenhatodik gyerek szü-
letése ntán — tizenkettő ma ls él belőlük hála Isten-
nek a keretztelőt már hoaszaa naptár tanulmányok 
elóaték meg. A keresztapaaág la nagy gondokat okozott 
akkoriban, őfelségét  a huszadik gyerek részére tarto-
gatta a gondos apa B igy némi töprengés ntán abban 
állapodott meg, hogy jó lesz Pál Gábor ssenátor ur 
s Gyárfás  képviselő ur ls. Ugy ia lett. A kabinet iroda 
aaonban már meg ls rendelheti a babakelengyét, kü-
lönben nem lesa késs Idejére. Költőnk ugyan alábbi 
verdében is Ismételten öreggé nyilvánítja magát. Biztos 
értesüléseink sserlnt azonban ez caak költői túlzás. 
Dehogy öreg ó s dehogy fél  aa élettői 1 Ha például 
néha kissé rövid aa étlap, elŐBsedl a maga gyártotta 
cimbalmot vagy tllinkót s pár perc mnlva nótától han-
gos a báa a egyszerre mindenki elfelejti  körülötte, 
hogy aa nap még kenyérnél egyebet nam evett. Mikor 
a második tucatban la már jócskán benne volt, valaki 
megkérdeate, hogy nem lesz-a nehéz eltartani majd 
a megnövekedőit családot. Miért leone? — felelte.  A 
többinek nincs mit enni a még la jól megvagyunk. Hát 
Igy tölti napjait a ml költőnk. Van egy kla földje.  Két-

három furó-faragó  ipart Is űi, bár nem tanult egyet 
sem. Hvalala IB van, olyan amilyen. Mellékes kereset 
ls akad néha. Legutóbb ráb'zták a toronyórát ls. Basel 
bisooy egy kicsit meggy ú t a baja. Hiába kente, ko-
pogtatta, as óra csak megkutyálta magát s hetekig 
hangját sem lehetett hallani. Ha aztán egyszer meg-
szólalt, csak győzte hallgatni as ember. Reggeliben 
ütitt néha tizenhatot Is, naphaladatkor meg egyet. 
Egy Ízben meg éppsn ötvenkettőt ütött. As emberek 
majd megbolondultak. Nem tudták tűz van-e vagy gáa-
támsd&s készül. Most végre rendbe jött minden. Addig-
addig kenegette, kopácsolta, mig ma már a rádió arról 
adhatná a pontos Időt. Caak a fiietéB  körül volt még 
egy kiB baj. Banki sem akart fiBotnl  neki ezért a 
munkatöbbletért. Ciak nem akart gazdája akadni a 
toronyórának, jobban mondva a kezelési költségeknek. 
Iitenem, közvagyon ez lsl Végül gondolt egy nagyot 
aa öreg mest6r s kérést nyújtott be az egyhástanács-
hos. Amint as egy költőhös Illik, veraben: 
Domokoei nagy toronyba 
Van egy váslott öreg óra. 
Vasból van a szerkezetje 
Degenyeg az 0 kenetje. 

Három hossza spárga rajta 
Rajtuk ki t malomkó tajta. 
Csengettyűje száz év óta 
Ugy azól, akár osak a nóta. 

Vén fla  a kezelflje 
Haragszik a kedves nfije. 
Minden ingit ösaseölte, 
Mig degenyeggel kezelte. 

öreg harang kedves hangja Öreg már a kezelője 
Zord haragját elzavarja. Neki aem jut már kanőre. 
Hiszen njra azól az óra Együtt pihennek eate la. 
Szürkületre, virradóra. Aa óra a öreg meetera. 

Néha mondják: ninoa gazdája, 
Nincs, aki ügyeljen rája. 
Hatot összeüti hittel, 
Máskor máa namernst vét el. 

A minap ia, hogy megjártam, 
Azt hittem, gáztámadás van. 
Nem ia gondolhattam jóra: 
Ötvenkettflt  vert az óra. 

Mindezt A osak azért teszi, 
Mert gazdája ninoaen neki. 
Ha megkapja az olaját, 
Vigan végzi azolgálatját. 



3-ik oldal. C S Í K I L A P O K ao. síim. 

hogy nemcsak maga Csíkszereda, de a ssom-
ssédos kösségek, igy Taploca, Somlyó, ZstfgOd 
bevonassanak a sservesós és előkészítés nagy 
munkájába. PJ. Márkos Endre tsplocai plébános, 
Oaál Tamás esiksomlyói esperes-plebánoB, va 
lamint P. Szőts Dénes hásfönök  mind résst-
yessnek a rendeaöbizottság munkájában. Dr. 
Csipak Lajos kanonok-régens, Papp János fő-
gimn. igazgató és as egéss tanári kar résst 
kértek a rendezési munkából. Domokos Sán-
dor a kOsponti iroda vezetését veszi át s május 
5-tól szolgálatot teljesít, hiBsen a jelentkezés 
a nagygyűlésre májas 5-tól kesdetét vette. 
A naggydlésre a jelentkesések a mai naptól 
fogva  megkesdódtek. Jelentkesni minden Bsál-
lást igénylőnek a következő oimre kell: Parohia 
Rom. Cat. Merourea Ciuo, jud. Ciuc. A jelent-
kelés levélben vagy leveleiólapon történik. 
Közölni kell a Bsállást igénylő olvasható nevét, 
foglalkozását  és pontos eimét. A jelentkezés 
határideje junius 15. bezárólag. 

Mozptástor mit kell tenni vörös, sárga és teher m 
bebivó parancsot esetén. 

A nemzetvédelmi miniszter a következő rendele-
tet Irta alá moagÓBitáa eaetóre a tartalékos tinitek, 
altlaatek éa legényaégi állományunkra vonatkozóan: 

Miodea katonai állományhoz tartoaó egyén Lvret-
tel kell rendelkeaaen, melyet évenklnt kellő időben látta-
mozol kell. Aa elveaaett Livret helyett aztnnal uj 
Llvret-et kell kérni aa UletékeB hadkiegészítő paratica-
nokaégtól. 

Aa állandó jellegi! lakásváltoztatást Bseméiyesen, 
vagy Írásban a hadkiegéaaltónél 6 nap alatt be keil 
jelenteni. 

Tiaenöt napnál hoaaaabb időre tt'riénó elutazás 
oaotén a katonai parancsok továbbításával egy caalad-
tagot vagy iamerfat  keil megbízni. 

A Livret mellett minden katonaköteles egy sárga 
vagy plroa behívóparancsot ÍB tartozik magánál *rizal. 
A munkára |aaóló fehér  mozgósítási paracciot, vagy 
otthon várakozásra jogosító fehér  parancaot is meg keli 
őrlaai és • Llvret-be kell ragasataal. 

Akiknek nincsen Ilyen paracca birtokában, aaonnal 
forduljon  Uletékea parancsnokságáhos éa a hadkiegé-
saitőhöa felvilágosításért. 

Mozgósítás esetén csupkt aaok jelentkeznek, akik-
nek sárga vagy plroa Bzlnü behiváal parancsuk van, a 
hirdetmények aaerlnt. 

A fehér  salnü paranccsal rendelkezők névre tz&íó 
behívó kéabesitésével fognak  bevonulni. 

A sárga éa plroa salntt paranccsal rendalkeiók 
kötelesek: 

1. A parancsban megjelölt csspatteskiknél az 
előirt Időben éa helyen megjelenni. 

2 A tisztek teljea hadlfelezareUssel,  aa előirt ládá-
val jelennek meg. A lovassághoz tartozók a t; r;aléko3 
tiaatekre vonatkozó saabályaat 24 BzakaBaa értelmében 
hadi felaaerelést  la hoznak magukkal. 

A tlaatek köteleaek teljea hadi felszerelésről  gon-
doakodnL Tia napon belül caapatparancenoLBágalkkal 
közöljék, hogy teljes felszereléssel  és ládával rendel-
keznek. SzabályBaerU ládik beszerzése végeit a paraoca-
nokBágokboa kell fordu  ni, eaek a ládákat bekerülést 
árban beszerzik. 

A legénységi állománynak a mozgósítási Baabály-
zat 170. aaakaaaa értelmében egy ingdt, h&r!s*yát, ba-
kancsot, vagy bocakort, törülközőt, zsebkendőt kötele-

Ha a vén óra sétálva Nem BB kévánunk mást ehejt, 
Napjainkat megszámlálja, Mint nap ában csak vajegy lejt, 
Nem tndjuk, hogy melyik óra Amivel a kezelője, 
Hiv utolsó számadóra. Ahol szükség, kenegesse 

S a torkát megbblögesse. 
Ezért értékelni kéne 
Becsülje meg iija-véne. Tisztelettel: 
Mert ha műes megöregszünk, Szabó G e r g e l y , 
Gondozásra kerülhetünk. harangozó. 

Boga Irtván plebánoa ur pedig tudvalevőleg nem 
költő. Sfirü  idéaeteln Livül alig méltányolja a költé-
Bzetet. Legkevésbé pedig a harangoaójánál. Jalen eaat 
ben pláne érthető kedvetlenséggel osztotta kl a kérést 
aa előadónak. Eat a kérést a tanácsnak tzabá'yazerüen 
előadta a a követkeió elintéaéBt Irta rá: 

Keresetedet ne verd el : 
Kenni valód 1B lesa, Gargely. 

Gergébá' hallgatta a tanácskoaást. Mikor aa elő-
adói lavaalatot felolvasták,  a szeme boldogan felcsil-
lant. — Jól vág ea eB — bólintott elismerő», nyilván 
teljesen megfeledkesve  aa olajról a caak a rímre gon-
dolva. Mint vérbeli költő, bizonyára aa elintézésnek 
eaael a módjával tökéletesen meg Is lett vo'na elé-
gedve. A tanácsban aaonban igen prózai emberek 
ülnek. Nincs bennük aem költői képzelet, sem humor-
órzék. As olajsaOkaégletet ngy aa óra valamint a mes-
ter részére két deciben állapították meg. Erre azután 
Oergébá' la felocsúdott  a költői merengésből, ba alka-
lommal már caak prósában magyaráata el, hogy a 
határwat caak akkor leaa azabatoa, ha poutoaan meg-
állapítják, hegy az érának 2 deci olajUletmény egy 
teljea hénapra elegendő ngyan, de ami aa ő illetmé-
nyét illeti, u t már aatán napi fogyasatásra  lehet ciak 
ártéri. Végil is ebben maradtunk. Kf. 

aek magukkal heanl és jelentkeaéB céljából történő 
utaaáauk alatt élelemről köteleae k gondoskodni. 

A achlmbások teljes felszereléssel  és zzolgálati 
lovukkal jelentkeanek. 

Apróságok. 
Barthalomeo Amaro ott lent Szlol',iában a CM tel 

Vetrane tulajdonosa nem Igen gondolhatott aoha arra, 
hogy a Grikl Lapok apróságainak rovatába kerül. Da 
Caató István Baakasavezető Cslksaentlmre községből 
még kevésbbé képzelte aat, hogy világéletében alkalma 
lesz szorosabb ÖBBaeköttetéBbe kerülni ezzel a névvel. 
Jött azonban a háború és sok minden olyan történt a 
ssegény ember életében, ami aa álmok világába való. 
Ilyen történet a Csató Istváné ls. Kezdődött azokkal 
aa agyoncsépelt katona vonatokkal, virág-cigaretta 
«aővel, nóta szóval... Baóltak az ágyuk, a gépfegyverek... 
EJ a kínzó-álom első fele  a doberdól poklokban ért 
véget. E jy pillanatig megébredt a ml katonánk. Aiutác 
megint tovább álmodta annyi máa katona-sora köaöe 
tragédiáját. A hadlfogaég  napjai következtek. A szé-
kely katona Szlciiiába került. A hevesvérű délolaszok 
közé. Sok mindent látott. Látott a lávából kiásott eok 
ezer évea kulturákat. A tangeroek, a déloleaa napnak 
játékos kedvében született aajátoa élt te t. Az álom 
gyönyörűségeit csík a malária zavaita meg egy egv 
időre. DJ Bzekely aalvóssággal, ügyességgel Illeszkedőt 
bele lBmét ebbe a kordély o J, tarka képbe ée több mini 
két esztendőa kereEzÜl élvezte Amaro urnák egyik 
gazdaságában az olaBa vendégszeretetet. Mlneddig, 
amig jönni lehetett. Mert akármilyen tündéri ls volt 
ott minden, akármilyen Baeretetreméltó módon maraBB-
totta őt gazdája és úrnője — a Hirglta bivé Baava 
győzedelmeskedett. — In végűi ls hasa érkezett. Egy 
tavasz r«ggall bc-szólgetésensk alkalmából lemerieu 
meg Cíato látván életének eat aa .apró' törekédát. 
Nem hivalkodás, nem háborús Bemmit besaéléB ked-
vééi mondotta el. Éi nsm is aaért íródik meg. Ceu 
pán azért, mert ea BB egyez írU székely ember vaUmit 
magával hozott a háborúi EzenvedéBfcől.  Onnan Szi-
cíliából elhozta a rózsa tacyéBstéa tudományát éa a 
rózsának szeretetét Ea a sztkjlj GilB >ba, Bzenilmrel 
kicsi „életében" vagy kétsiáz róaaatőn szórakozik stját 
kedvtelésére. Nehéz robotos munkája között ráér a 
rózsáival törődni éa EZíretnl azokat a virágokat, amelyek 
a hadifogaágban  ngy a szlvéhaz nőitek. 

• * 
» 

Érdekesek vagyunk ml magyarok. Egéeaen meg-
ható dolog, hogy mí.'yen megc<odAloí való módon nem 
szeretjüz egymást, AÍ»Í, bogy nem nézhetjük ast, ha 
valaki köuiíiünk-vaió fco.dogulbat.  Átkos botegség ez 
rajiunk. Sokszor bizony eík^atrliő doiog látni, hogy 
milyen gyűlöletben, ellenségeskedésben tobzódla tz a 
belénk oltott baj. Meg érdekesebb, hogy cemaetüoknek 
mlnd:n egyede kttien-kU'.Gb tudja, le mari eat a vesze-
delmet. Bjgtólget turáni átoktól, egaizjn járatos abban 
a tcriéaelembrn, amelynek lrpja'ra olyan nehéz ka-
tasztrófákat  vésett bele ea a ml szörnyÚ betegségünk. 
Tudja mindenikről haláloB pontossággal, hogy a ssét-
huaas erdöge munkálkodott közre nagy megomláaaink-
ban Ét még sem tudunk seglteci ma^uakoa. Gindol-
koiion mindenki maga aaoo, hogy miért nem? — Mi 
inkább eauital e*y kis példát mondanánk eme nagy 
tótel aiátámaHztásahoz. Egyik saekelyfdldl  városban 
történt. Bisa^ljünz poaiosabban. Egyik CBlkuegyei vá-
rosba magyar po'gármestert neveatek kl. A nev nem 
fontos.  Legyen eleg annyi, hogy magyar volt. Annyit 
mégía meg leh.it mondani, hogy felkeaaültaég,  jóérzea, 
nrl-modor, arra hivatottság, Ide Írhatjuk tudatosan éa 
bátran azt, hogy „megbízhatóság" dolgában ls a kine-
vezés ellen alig lehetett kifogást  még elképzelni is. 
Dahát azért vágynak mi magyarok, hogy ne hagyjuk 
egymást. Legalább la boldogulni ne hagyjuk. Nsm kell 
bn'-uinl, rem is hagytuk. Neki fogtak  éa valahol el-
gáncsolták B már kesa kinevezést. Ugy beszélik, hogy 
magyarok csinálták. Miért csinálták ? Istenem, ha mi 
magyarok erre a nagy miértre — már egyszer felele-
tet tudnánk adni. 

• * 

• 
R :ndoek kell lenni. Ea volna a vezérelv aa állam 

igazgatásában, de sajnos a magasabbrendŰ állami té-
nyezők tz:-o komoly rendeainálási elgondolás il igen 
gyakran csorbát szenvednek az alaotos közegek vissza-
élése vr-gy meg nem értése miatt. A nagy közöaeég-
neg Ilyen elsőszámú kellemetlenkedéel közellensége 
például az alantos vasúti személyzet, amelyre örökösen 
panasz ven. Nlnca két állomás, abol aa nştyanacoo 
távolságra kiállított jegyért ne eaeduánek kétféle  árat. 
Avon kívül a vonatokon minden kalauznak megvan a 
aaját külön értelmeaett jegy- éa csomagBaállitád tör 
vénye, mely rendesen aa utas megklnaásával végződik. 
Aa utasoknak igan kevéa aaáaaléka fordul  aztán apró-
cseprő panaszával a felsőbb  hatóságokho*, ahol pedig 
szlgornan bírálnak el minden kla visszaélést, su'yoB 
büntetéseket róva kl tz aat elkövető Bzemólyaetre. 
Karácsonykor például EÍ kirándulásra ment aa Erdélyi 
Kárpát Egyeaület calki osztályának neháay tagja, aa 
Egyeakőre Induló társaságba már a calkaaeredai állo-
máson belekötött egy kalaua, mart a ií:et a vasúti 
kocalba bevitték. M után a társaság nem voit hajlandó 
a kalauz elnézését külön honoráln<, a ti cet kénytele-
nek voitak a podgyáaa-kocaiba letenni és az értük járó 
viteldíjat megflaetnL  Az egyesület BS önkényes eljárást 
a Nemaetl Turlaatlkal Hivatal köapontján keresetül 
egyeneaen a vasuttgazgatóságnak jelentette a panaszára 
a napokban kapta meg a választ, melyben a vaaut-
Igaagatóság közli, hogy aa illetéktelenül bessedett. vitel-
díjakat visszaítéli éa gondoskodott aaoknak a csíksze-
redai állomáson való vlaszaflzetÓBéről,  aa önkényesen 
eljáró ssemélyaetet pedig bünöanek találva, ss|gornan 

megbüntette. — Amint látjuk, a panasznak helye van 
s ha a hivatalos apparátus lassúságán át IB, da eljut 
az Illetékes komoly tényezők elé, kik azt az Igazság-
nak megfelelően  elintézik. Tessék tehát azonnal panaszt 
tenni, mihelyt valakit jogtalanság ér. 

— „Elvek és vezérek" — 
I r ta : P U N G R Á C Z J E N Ö . 

A faji  alap és a gazdasági, valamint ipari és kereske-
delmi egy pontban találkoztak, mégpedig az úgynevezett 
gazdasági harc kiélezésében. Politikai, társadalmi, szellemi 
irányzatok jelszavak kenetességével próbálták az embert, 
illetve a háború utánni társadalmat átalakítani, mert csak 
igy gondolták megoldhatónak a politikai megváltás Bzerepét. 
Azonban ez a szerepkör, amelyet a háború utánni nemzetek-
nek szántak fordított  arányban áll magával a nemzettel, 
illetve a nemzetekkel. Az elvek nem mindig fedik  a teljen 
és tiszta megoldást és a vezérek pedig magát a kort nem 
ismerik ugy, hogy a politika biztos Bzellemét, illetve érde-
keltségének erejét a népi és faji  megoldás keretében eltud-
ják helyezni. 

Ezért vajúdik az európai nemzetek faji  éB társadalmi 
elgondolása az európai politikáról és az európai helyzetrűl. 
Megoldani a problémákat nem lehet teljeseu, mert miudig 
lesz egy kifogási  oldal és ez jelenti azt a nehézséget, atnulyci 
egy szóval lehet csak kifejezői,  .háború*. 

Az európai életben nemcsak ez a probléma kui k ö -
teti az összes politikusokat egy megoldásra, hanem a u^pük 
úgynevezett politikai elrendeződése, valamint a vezéreK éa 
elvek viszonya is. Az uj kor szelleme biztatott egy jobb 
megoldási rendszer eljövetelében, de ennek az eljövetele 
beletorkollott a nácionálizmus útvesztőibe. A megoldás elma-
radt és helyette jött az úgynevezett totális reudszer nemesink 
a politikában és az államtorma elgondolásában, hauem u nép 
éB faj  politikai és gazdas&gi rendezésében in. Az ulvek 
a jobb elgondolás a uép politikai érzéke felfii  egy kiszámít-
hatatlan sorsba sodorták a nemzeteket. 

A .jobb" szó alatt értjük a faji  politua nirgoldását, 
valamint egy felsőbb  rendű népi és nemzeti éid-k reude-
zését. Ebben az elgondolásban a Vezérek szelleme, vagy 
jobban kifejezve  éles látása nem tudott egy népi és taji ala-
pon nemzetközileg, vagy legalább is ehhez viszonylagosan 
olyan helyzetet teremteni, amelyikben a nemzeti iétérdek és 
faji  politika ne szabad rendelkezései legyenek egyes elemek 
részére, hanem kiteijedt és megalapozott valóság, de mindig 
az érdek és rendszer keretein belül. Érdek és rendszer áll 
előttünk, mégpedig tudományos alapon és politikai elgondo-
lásban. Mind a kettő a Vezérek és elvek értékelésétől lügg. 
Ki van tehát téve annak a befolyásnak,  hogy maga a rend-
szer és érdek értékelése nagy mértékben felemelkedik,  vagy 
lealacsonyodik, függvénybe  kötődik magával az elvvel, dd 
megtörténhetik ellenkezésbe kerül az elvvel. Így a népi 
politika értékelése és a nemzeti elgondolás soha neiu log 
találkozni egy síkon, csupán mint ellentétes politikai sarkos 
egymást kergetik, egymás ellen dolgoznak eredménj nélküi. 
Az értékelés faji,  valamint nemzeti tudatában gyakran elő-
állhat egy rendszer, amely eredmény hordozó gyanánt ugy 
kapcsolódik bele a folyamatos  népi és faji  politikába é.i 
életbe, mint a szükségen erőket magával hozó élet. A vezéi 
pedig a nagy névtelenségből előtornászott egyén, aki hol « 
nemzeti, hol pedig világhivatási alapon magának tulajdonítja 
egy uj világ felépítését  és rendezését. Politikailag és a fegy-
veres erő aUpján érthető talán ez a hivatás, de az alap én 
érdek szövetségek kapcsán nem, mert a nemzetek nagy 
nemzetközi közös egyéui egysége, valamint egységes óhaja 
ellentmondanak minden olyan erőnek, amelyik csak felkavarja 
a nemzeti élet belső és szükséges békéjét. 

Az európai politika magát az embert tette egy elgon-
dolás közepébe és cél szentesíti az eszközt elve alapján 
eltörölte a nemzetek önmagukban élő valóságérzetét. Ez az 
alap pedig tudományos szempont szerinti vizsgálatban bor-
zalmas katasztrófa  felé  gördíti nemcsak a nemzeteket, hauem 
az elveket is. A politikai egyensúly ma nem a nép én a 
Vezér helyes egymásra találásában van, hanem az eszközök 
éa végrehajtások legteljesebb szigorában. A szellemi harcbau, 
amely a nép és elvek között folyik  győztesként maga a 
politika kerül ki. Ez pedig borzalmas valóság akkor, ha a 
politika nem veszi figyelembe  a népi elgondolások eredőjét, 
valamint lényegét A vezérek harca és az elvek megvalósi 
tása magasfeszültségű  cselekvéseket követelnek, mert nem 
szabad a népet az állam alapját elidegeníteni az úgynevezett 
érdekközösségi rendszertől. Nincsen alap arra, hogy a népet 
rendellenesen és a vezér önkénye alapján vezessék mert a 
politika erre nem adhat alapjogot, de nem szabad, hogy ezt 
tegye és tűzze ki első és legfontosabb  céljának. A Vezér 
nemcsak felelős,  hanem nemzete éa országa érdekeinek szem-
pontjából ha kell tel kell áldoznia egyes esetekben legbel-
sőbb meggyőződését a népirt. Politikai vezérség csakis az 
egyéniség belső és meggyőződéses tudatának kitelé valú 
cselekvésében nyerhet Blapot és felelősséget  Európábau 
pedig problémákat megoldani csakis a felelősség  alapján lehet. 
A kollektív felelősség  nem létezik csupán az egyéni felelős-
ség az amire felépülhet  az uj politikai élet és népi politikai 
rendszer. A nemzetek természetesen nem is sejtik, hogy az 
érdekhálózatok milyen borzBlmaB mértékben ölelik át a népi 
élet kereteit. Egy a bizonyos és tény: „A nép mellé illetve 
elé az álljon vezetni, aki érti éa érzi a nép belső és külső 
életlehetőségének óhajait. Állani éa vezetni nem szavakkal 
lehet és szabad, hanem a tettekkel, mégpedig a legteljesebb 
mértékben minden nagyzoláa éa ámítás nélkül. Az élet élő 
valóságát kell a népeknek bemutatni éa az élet élő valósá-
gának megfelelően  kell a nép politikáját csinálni, mert ez 
teljesen máa, mint az érdek rendszerek politikája, ak i pedig 
nincsen ezzel tisztában, ne álljon a nép elé, mert úgyis el-
sodorja a valóság ereje éa érzete. Az elvek éa vezérek egy-
sége még nem adja meg a népi politika kifejlődését,  hanem 
az elvek népi ereje vezeti a népet az igaai útra, amelyet 
lehet bárhogyan nevezni, de el kell fogadni  ennek elsőbb-
aégét éa felaőbbaégét  Éa a nép lelke, faji  ereje a politiká-
ban bárhol gyökeret ver, ugy akkor az úgynevezett béke 
óhaj óa béke az ellem elindul a maga élete utján. (Végo-j 
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Állat az emberben... 
Aro, jellem és lélek. 

Vannak mondások, melynek eredetét megtudni, 
kitalálni igen bajoB, legtöbb esetben lehetetlen. 

Egy ilyen mondás például ea ls: 
Állat as emberben. 
Ezzel a mondással körülbelBl azt akarjuk klfejesnl, 

ho<y egyes cselekedeteinkben nem emberek vagyunk, 
hanem állatok, sokszor még ennél Is rosiztbb. 

A nap-nap után előforduló  rablógyllkosságok, sze-
r e l m i drámák és misfajta  asörnyüségek váltják kl be-
j ó i i n k ezt a meghatározást, amelyek már nemcBak 
közönséges bűncselekmények, de főkép  lélektani prob-
l é m á k is. Amikor minden embarl méltósággal ellentétben, 
aaiabadjára eresztett nyers, vad össtöa diktál. Vessélyez 
t e t é l e t e t , vagyoni, vallást, erkölcsöt és mindent ami 
lelkiségen, vagy szellemiségen alapszik. 

A mondás eredetét nem ismerem, nem ls kutatom 
Aion̂  iF, ha as ember eredete is éppen olyan rejtély, 
súBt bármely mái aservea éleié, de amelyeknek »*jt-
reüd'íJr anyaguk többé-kevésbé azonos, nem éidekte-
ies. ha gondo kosunk fölette. 

Aristotoies, s görögök nagy tudósa állapította meg 
r ősz ír, kogy minden ember hasonlít valamelyes állat-
hez. A nagy göiög bölcselő, feltllnóst  keltő eiméletét 

az ókor, de a középkorban Íj elismerték s 
tülwtoiő módiin találgatták. 

B - p t i s t OUBZ tudós ( 1 5 4 5 — 1 6 1 8 ) I s lát hasonló-
s á g o t i-mber éB állat között. 85', hangoztatja, hogy 
mindazon tulajdonságok, melyeket az állagnál Bzát-
ezór'-nn taiáluni, t-gyobitvo failaihttő'í  az embereknél 
ia A bü!ömbaég ctuk nncyl, mlg az embernél, srcvo-
ci- okbó: as arc jíUegzett sségelból is következtethetünk, 
sddi? az állatoknál, a küb-ő formákon  kivttl, ciak 
csilün-iletet látunk. 

Hi as ember és áiiat között vAzsnik klllső hason-
bio-issgok, akkor bizonyára sz illető ember Jellemvo-
nás. is hsson itauak na állat tulajdonságaihoz. Ilyen-
l.r Hzonban nemcsak a koponya alakulatát, a szem, 
HÍF».:, FÚ! EA OT formáját  keli ösez.hasonlítani, hanem 
» baj ?zlnét ós hosszát, a szőrzet éB BS állat mlodno 
fjltüoő  tsHtl tulajdonságait. 

Pi. Az ember lőhet bátor, mint egy oroselán, 
gy&v , m'ct egy nyúl, alattomos íb szemtelen, mint egy 
ró::>. boií'.lmas mini egy farkas,  tisztátalan «s nagy 
Hnii, mlat egy disznó stb., stb. A nő inkább a párduc-
hoz bjsolit. J jilamvonásal a hirtelen harag, alattomos-
ság éB a civakodásra való bajiam. 

H-lno Írja; As ember valamennyi állat kösött a 
l ' í h i u l b . 

Eá-fktő';  az összehasonlításokból született mog az 
arcúissret ( ( l í l o g n o m i í ) ami nem o g v é b , mint az ólét-

kifejezéseinek  külső formája.  Szóval as a cae'ek-
v t i ^ é n y z s r , mellyel születtünk. 

Nózsük csak: 
H> ez emberezsbóáu majom m:^zit koriban tény-

i AZ emberi formák  egyit legjellegzetesebb állapota 
uţy már embrionális koiuakban bennünk él, fejlődik  az 

.;<:. . Ez a magyarázata, hogy pl. a majom, d s külö-
L .aon a majouunecaemő annyira hasonlít as emberhez. 

A fzizadoktal  ezelőtti élet sok tekintetben ezo-
a m»l emb r és áilat viszonylagos világával B mint 

lyeo, a történésnek a világháborúval kapcsolatos, kü-
QÖS korszaka. A gonosztevők minden szörnyű és un-

1 tító egyformsBág&vil,  mIVor a szenvedélyek batárt 
n=>ra hmaő módon fejlődtek  a ma ast tUkröil;, ami 
c :i::lik pokoli, hton és lelkiismeret nélkül. 

A iblelr, melyet tz élet fotmál  s melyet fejlődé-
rt ;<r; balső éa » l i i s ó hatások irányi tant k, természetes, 
• o,y uem lobp'. más, mint n test blrtönéba zárt, eltor-
-u . mcgnyilHtkozás, amaly csak borzalmakhoz vezethet. 

A rcíBz nevelési reedízer, dogmatikus tévhitek, a 
környezet éB körülmények káró* hatásai, malyekcek 
l a rsb;ává leszüak, nemcsak gátovi vagyunk cseleke-
deteink öntudatos kifejtésében,  de mélyreható váltosást 
tudjak előidézni a szervezetben is, mint az erény éa 
Mic, termékeny talajában. Ei e szenvedélyek hatása 
»l.itt Bok olyan dolgot követünk el, amit józan főve', 
vaţy "rkö'cs egy pwáoyi érzetével érdekeinkkel 
ei' >n<ótesEiek iti'nénk meg. Da nemcsak a káros szan-
vrdílyek, hanem klkebb-nsgyobb jellem hibák is okta-
lanságra ragadnak és olyan do'gok elkövetésére kény-
Bteritenek, melyektől csak megborzadni lehet. 

Lombrocó, aa erkölcsi és kedély betegek kösött 
i érési a legtöbb Baületett gonosztevőt. As Ilyen hete-
i k , ö n s é B Ü k b e n képtelenek minden részvétre, vagy 
meleg emberbaráti érzésre, sót öröm nekik a máaok 
kínlódása, tzenvedése. Boldogok, ha mást megkároslt-
tiL tn̂ fr  s biuságuk kedvéért képesek bármilyen gonoss-
><ít! elkövetésére. B) lett blaonyitva az is, hogy a go-
Dosutevő sok tekintetben már őrült. Arc berendezne, 
testalkata, agyberendezéBe, vérmérséklete sok tekintet-
ben külömbözlk más normális emberétől és aklkat ere-
deedő Biervezetük ágybéli Bbuormitásnk ragad a bűnre. 

Uég a XX. század orvosainak is nagy és meg-
oldhatatlan probléma az emberiség visszafejlődése, 
melybe aa elme éa Idegbaj vezett Aa ilyenek közül 
kerül kl a legtöbb bűnöző, akik különböző, rejtelmes 
cielekedetekkel válnak öntudatlanná. Tehát: 

ÁUat az emberben... 
Igás, hogy aek állat tiltakoanék aa ilyen beállítás 

ellen. Legfőképp  as állatvilág egyik legfejlettebb  faja 

(Syergyói ţ l ţ t 
a kutya, melynek — de általában az állatok — ietkl-
életével gondolkodó képességével már a tudomány 1B 
rég foglalkoslk. 

Mindezekkel szembon szonban jöhatne tz TŐS 
akarat, a megingathatatlan jellem, Itélőképsssíi; és 
Józanság, amikor saját magUB^oak le»>efUnk  őrei. Ami-
kor emberi okoeâţgal kell fc'ztosit^nl  magunkét mird r 
káros befolyástól,  bogy erősek legyünk szellemi eg s 
egyensulyozottak a társsda'ml életben. Hogy mindig 
tlBstán tudjnk látni éB érezni az emberi élet-értékét, 
as egyén máltÓBágát, az igsz emberséget. 

Da bármilyen szemszögből ls analizáljuk a dolgo-
kat, elfősorban,  egyéni as állam éa társadalmi rend 
érdekében kellene gyökeres orvoslást kezdeni. 

orvoslást, smelynek helyes megoldása talán hoz-
hatna enyhülést, sbben aa emberi fertőben. 

Ctiby  L^jot. 

H Í R E K . 
— Márton Áron u j püspök legelső ünne-

pélyes bérmaláaat városunkban kezdi. Uárton 
Áron E-dély róm. kBth. egyház uj pliipöke Bzombaton 
délu'ái érkesett városunkba, a bérmálás Bmentségének 
kiosztása végett. Még as nap este gyóntatáshoz fogott 
a fiatal  püspök, mely a késő esti órákig tartott. Vasár-
nap 14 én 9 órakor püspöki nagymlso, prédikáció majd 
a bérmálás saentságének a kiosztása következik. Érte-
sülésünk szerint fogadás  és üdvözlések nem lesznek. 
A plepők további utja községek szerint, követkeaő be-
osztás szerint történik: 14—15-én Oyerzyószentmik-
lós. 16 án Tekerópatak. 17 én Kiiyénfalva.  18-án Újfalu-
19 én Oomafalvs.  20-21-én Aif.i  u 23-24 ón Szár-
ipgy. 30—31-én Ditró. Ju iua l - 2 á u Remete. 3 án 
H idos. 4 én Tügyes. 5 én B ikás. 6 án Bjrszâk. 7-én 
Bjlbor. 8 án M -roáhéviz. 9—10 én Q demeeterbáza. 

— Halálosáé. Hunon Jioos magánzó, 88 éves 
korában meghalt. Temetése a rcm. kath. szertartás 
szerint ment végbe folyó  bó 6-án. Az elhunyt öreg ur 
sokáig élt Budapesten, majd városunk polgára lett, ahol 
mindenki által tisztelve és megbeciülve ólt 84 évig. 
Hámon bácsit családján éa a Btengel familUn  klvü> 
ssámos barátja és Ismerőse, kijárta utolsó útjára, mlg 
Sieogel Károly nevelő atyját gyáBzo'ja. 

— Látványossági adó a zenés helyiségek-
ben fogyasatott  ételek éa Italok után. A péatigy-
mlnfzterium  egyik legújabb kelt rendelete érelmében 
mindazokban a helylaégekbeo, ahol zeoe ssól, a fogyasz-
tott ételek és italok után látványossági sdót kell flzt-t&l. 
Az uj adó 50 lejes fogyasztásnál  1 iej, 50 iejtói 200 
lejig terjedő fogyasztásúéi  2 lej és 200 lejen felüli 
fogyasztóénál  pedig 5 lej. Az uj látványossági adó 
azonnali hatállyal életbe ls lépett. 

— Kedvezményes utazta Bakarestibe. A 
CFR hozzájárult, hogy a .Luna Bucura-ri' oi" látogatói 
május 15 tói kezdve 50 százalékos kedvezményt élvez 
zanek. A Jegyek érvécye 7 nap leez. Azok a lálogaKk. 
akik pénteken 24 óra után Icdulaak VUBZA Bucurestl-
ből, 75 százalékos kedvezményben részesülnek. 

Időben a csekk fedezetéről  óa a bankfiók  asért 
fizethette  kl a pénaössseget A tábla tanácsa a törvény-
szék Ítéletét megsemmisítette éa a banktlaatviaelót fel-
mentette a sikkasztás vádja alól. 

— Szerencsétlenség. Gyergyó felett,  a napok-
ban elvonult sz4lvihar könnyen végaetessé válható sze-
rencsétlenséget okozott, a Forassta volt gyártelepén. 
Ugyanis a régi kasánhás, amely már omlófélben  volt, a 
nagy ssélviharbau ÖBBzeomlott s a meséről a nagy vihar 
elől oda menekült munkásokat maga alá temette. A 
munkások közül egy súlyosan, többen könnyebben meg-
sebesültek. 

— Elfoglalta  a földet,  öiv. Pinten Mlhályné 
békáéi lakós feljelentést  tett a csendőrségen, hogy 
Pintea Gábor Györgyé egy földjét  elfoglalta  a mag-
kérdezése nélkül gazdálkodik rajta. A kihallgatásra 
beidésett Pintea Gábor assal védekesett, hogy a földet 
aa ösvegyasssony kiskora gyermekétől kérte el s Igy 
jogosan gazdálkodot rajta. Bákáal felfogás  sserlnt ez 
eléggé jogoB ls lehet, hlssen ott divatban van aa 
I-yeaml. Csak éppen, hogy eddig egymással ssemben 
nem gyakorolták. 

— Agyonnyomta a aaekér. Gál Pétar Tamás 
65 éves dltrói gazda aa erdőből fát  fuvarozott.  Az 
állatok előtt haladó Idősebb ember megcsúszott, a 
saekér alá került és ssörnyet halt. 

— Bágalmaaás miatt agy hónap. Crlstea 
Siblana tölgyesi lakóBt egy hónapi börtönre Ítélték, 
msrt bátyját Crlstea Ioant nyilvánosan megrágalmaBta. 

— EQYK13  METEOROLOGIA.  Aprilia  hónap-
ban észlelhető a levegő változó felmelegedése.  A 
maximéiig hőmérséklet  a hé elején 8-in volt  24?,c, 
a minimális hőmérséklet  a hó 3. és 12-én volt  —<°,c. 
A fsgy  a mi vidékünkön  nem okozott  károkat  más 
megyékben  a szőlőben  igen. Aprilia hónap oaapa-
dékban  azegény volt,  mindőaaze  15,0 mm. eeő volt 

Meteorologia  illomia Gbeorgheni-Ciuo. 

— Módosítják a látványossági adók dljssa 
báaalt, Zigre kultuszminiszter jóváhagyás végatt a 
törvéayhosó tauácj elé terjesztette azt a törvényjavas-
latot, amely a nemsetl színházak, rámán operák és más 
látványosságok működését szabályrzó törvény lényageB 
módosítását tartalmezra. E sősorban is megváltoztatták 
a színházi alapdíjakból szármBBÓ járulékok megosztá-1 
módozatait. Igy a színészek njugdijpttnstárl Illetményeit 
14 százalékról 17 eaázalékra emelték, mlg 35 száza-
Iákról 45 százalékra növelték a színházi in töményeket 
scgélytő illetményeket. Az uj törvényjavaslat megvál-
toztatja a pánzbüntetések jellegét éa ennek polgári 
jalleget ad, amely azt Jelenti, hogy Jövőben a látvá-
nyossági törvény ellen elkövetett kihágásokat nem 
mlnőal>ik büntetőjogilag, hanem csak pénzügyi kihágás-
nak. A törvéayrendelet terveaatnek megfelelően,  a jö-
vő SÍ n a pénzbüntetéseket kiterjeszt'k a tiltott keretek 
kösött működő Bzlnhásl ügynökök ellen Is. 

— Május 31 én bafejeaődlk  a középiskolai 
tanév. A nemzatoktatásügyl minisztérium a tankerületi 
főigazgatóságoknak  rendeletet küldött a középiskolák 
taaltási Idejének befejeséséről.  Az előidások május hó 
31-én f  -i'zSdnek bo a középiskolákban, kivétalt képaz-
nek a VIII osztályok, melyekben május hó 28-áu feje-
zik be &S előadásokat. Június 1. és 8. kösött kell meg-
rendezel az 0»zá|őrhetot. A VIII. osztály vlzBgáit 
május 20, 22 ss 23-án tartjáir, a többi osstályokban 
pedig junius 12 és 28-lita köz itt lesznek as osstály-
vissgák. 

— Falmentették a aikkasatáa vádja alól 
Holló kösBégbeo működő szövetkezet as elmúlt évben 
egyik hitelezőjének, Fasakas Igaácnak követelése kl-
egyeulitéae végett hatvanezer lejről szóló csekket adott 
át. A csekket a Transilvania pénzintézet maroshévizi 
fiókjának  kelett voioa klfiietnle.  Fazakas Ignác bemu-
tatta a csekket, azonban a pénzintézeti fiók  két vezető 
tisztviselője, Maldován Zsigmond és Cojocarlu Alexandru 
megtagadták aa össseg klfisetésít.  Fazakas Ignác ek-
kor büavádl feljelentést  adott bs a két banktlsstviBeló 
ellen aaon a elmen, bogy a kiutalandó pécaöBSBeget 
elslkkaEZiották. A törvónysaék Mo1d->ván Ziigmondot, 
aki a tárgyaláson nem Jeleni mag, 6 hónapi elaárAara 
ítélte. A távollétében elitéit tlsstviBsIő az ítéletet meg-
felebbszte:  felebbezését  a napokban tárgyalta le a 
maroavásárhelyl tábla. A táblai tárgyaláaon megálla-
pítást nyert, hegy a asövotksaat nam goadoskodott 

Cassa de Păstrare S. A. din Ditrău. 
înscrisă in Registrul Bancar No. F. s. 2/1934. Jud. Ciuc. 

Bilanţul încheiat la 31 Decemvrie 1938. 
Activ. Cassa: Numerar efectiv  lei 213,377.— 

Portofoliu  de titluri: Titluri româneşti: Cu venit fix. 
In porlof.  Efecte  publice v. n. 5,000. — V. R. lei 4,400.— 

' Portofoliu  de scont: Plătibil in (ară: In portof.  Cambii 
fără  garanţie lei 182, 553. — Cambii garantate cu ipoteci 
lei 174,020. — Total lei 356,573. — Debitori: Din ţară: 
Cambii de circ primite din care. Debitori garantaţi cu 
garanţii diverse lei 57,102. — Creanţe în conversiune 
conform  Legii din 7IV. 1934. (cota redusă) lei 2,314,658. 
Imobile: Ipotecate, ptr. lei. Pentru locuinţe funcţionari 
lei 92,307. — Alte imobile lei 51,390. — Total lei 
143,697. — Conturi diverse (debitoare) lei 15,568. — 
Conturi transitorii (debitoare) lei 220,525. — Total 
general lei 3,325,900.— 

Conturi de ordine. Cauţiuni statutare lei 47,000.— 
Ipoteci, cesiuni mărfuri  şi garanfii  diverse lei 455,000.— 
Deposite de titluri şi alte valori in păstrare lei 222,041. 
Total lei 724,041.— 

Pasiv. Capital social lei 1,000,000.— Fonduri de 
rezervă: Rezervă legală lei 540,551.— Fonduri de 
amortisment: Pentru creanţe dubioase lei 124,089.— 
Pentru imobile lei 8,766 — Total lei 132,855.— De-
puneri spre fructificare:  Din ţară: Pe termen. Depuneri 
vechi lei 886,837.— Creditori: Din ţară: Creditori 
reduşi. Pe termen. Sold neexigibil lei 71,806.— Cre-
ditori nereduşi noui lei 269,049,— Toţal lei 340,855. 
Conturi diverse (creditoare) lei 110,075.— Conturi 
transitorii (creditoare) lei 268,635.— Beneficiul  net: 
Rep. din anul precedent Iei 9,645.— Beneficiul  anului 
curent lei 36,447,— Total lei 46,092.— Total general 
lei 3,325,900.— 

Conturi de ordine. Deponenţi de cauţiuni statutare 
lei 47,000.— Deponenţi de ipoteci, cesiuni, mărfuri  şi 
gar. div. lei 455,000.— Deponenţi de titluri şi alte 
valori în păstrare. Din ţară lei 222,041.— Total lei 
724,041,— 

Profit  şi Pierdere încheiat la 31 Dec. 1938. 
Debi t . Cheltueli de administraţie: Salari şi 

indemnizaţii lei 112,871.— Diverse lei 34,163.— Total 
lei 147,034,— Impozit şi taxe lei 11,218.— Dobânzi 
plătite. La creditori lei 2,246,— Amortismente: La 
creanţe dubioase lei 5,762.— La imobile lei 5,762.— 
Total lei 11,524.— Beneficiul  net: Report din anul 
precedent lei 9,645.— Beneficiul  anului curent lei 
36,447.— Total lei 46,092.— Debit lei 218.114.— 

Credit . Report din beneficiile  anului prece-
dent lei 9,645 — Dobânzi încasaie: Dela portofoliu 
de scont lei 23,077,— Dela debitori lei 66,417.— To-
tal lei 89,494 — Venitul imobilelor lei 4,500.— Bene-
ficii  diverse lei 8,172,— încasări din creanţe amorti-
zate (Art. 15. Legea Ref.  Credit) lei 106,303,— Total 
credit, lei 218,114. 

Consiliul de Administraţie. 
Comitetul de cenzori. 

R o m â n i a . 
Tribunalul Ciuc, secţia firmelor. 

Vizat de noi pentru publicare. 
Mercurea-Ciuc, la 4 Maiu 1939. 

Judecător, Grefier, 
TODOR. Indescifrabil. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jelontkeaéaok a válásától névjegyzék 

öeaseállltására. Az nj parlamenti választásokra való 
Jogosultságot minden 80 éven felüli  polgár megkaphatja. 
B célbél Igazoló Irataival jelentkeznie kell a városházán. 
A jelentkezések határideje 8 nap a ez folyó  hó 16 én, 
hétfőn  délután 6 órakor jár le, Baemélyea Jelentkeaéa 
kötelező. 

— Heghalt Tóth Tihamér dr. vosspréml 
püapök. D/. Tóth Tihamér a kiváló egyházi szónok 
éa blttudóa 1939 május 6-én váratlanul meghalt. Caak 
márc'us hónapban foglalta  el a veszprémi püspöki 
aaéket ea a tevékeny azellemü, értékes főpapunk,  akli 
olyan korán éa fiatalon,  alig 60 évea korában ragadott 
el a halál. Májua hó 9 én temették el Budapeaten, aa 
egéaa magyar nemaet őealate részvételével. 

— A pünkösdi orenágoaváaár Calksseredá-
ban. Városunkban a pünkösdi oraaAgosváaár sorrendje 
a követkeaő: május 17-én állatvásár és májúi 19 én 
a klrakóvásár napja. 

— Klhallgatáaok a megyefőnökségen.  A 
calkmegyel megyefőaökság  kőahirré teszi, hogy a mai 
naptól kezdve a megyefónökségen  a kihallgatások 
11—1 óra között tartatnak, Hitfőn  délelőtt éa ttanep-
nspokon a megyefőoöisíg  senkit nem fogad. 

— A BETEOSEOÉLYZÓHŐZ  BEADOTT  FE-
LEBBEZÉSEK  ILLETÉKEI.  A helyi betegsegélyző 
pénitár közli,  hogy ae uj betegsegélyző  pénztári 
törvény 279 oikke  értelmében  a munkaadók,  mun-
kások  ée más ügyfelek  részérói  a betegeegélyzó 
határozatai  ellen beadott  felebbezések  a kővetkező-
képpen illetékeztetnek:  a betegsegélyző  helyi ható-
ságainak  felebbezési  joggal  biró határozatainál  6 
ezer lejig 00 lej, aron felül  200 lej. — A központi 
betegeegélyzó  hivatalnál  működő  telebbezési  bizott-
ság határozatai  ellen 300 lej. Az elsőfokú  beteg-
segélyző  hatóságok  határozatai  elleni  felebbezések 
illetéke,  ba ezek 30—50 ezer lej között  vannak, 
198 lej. 60 ezer lejen felüli  összeg után az illeték 
896 lej. Az elsőfokú  hatóság határozatai  ellen be-
adott  felebbezések  illetéke  5 ezer lej erejéig 66 lej. 
5—30 ezer lej közötti  felebbezések  illetéke  132 lej. 
A felebbezési  bizottság  határozatai  ellen beadott 
ielobbezéseknél,  ha az érték  30—50 ezer lej kőzött 
mozog, az illeték  264 lej, 50 ezer lejen felül  660 
lej. Felek  megidézésére  vitás ügyekben:  5 ezer 
lejig 3 lej, azon felül  14 lej. A felebbezési  bizott-
ság idézésére  27 lej. Az idézések  átadisát,  illetve 
átvételét  igazoló bizonylatra  ugyanolyan illeték 
fizetendő,  mint az idézésre.  Az illetékek  le nem 
üzetéee esetén a felebbazést  visszadobják.  Az ille-
tékek  a betegsegélyző  pénztárnál  fizetendők  s a 
nyugta az iratosomóhoz csatolandó.  Az illetéket  a 
nyertee félnek  visszatérítik. 

— Sötétpatak-fürdő  már megnyílt. Cilki 
fürdőink  az utóbbi Időkben nagyon szép fejlődésnek 
Indultak. Külön meg kell aronban emlékeznünk e helyen 
Sitétpatak-fürdórö!,  a természeti ée néprajzi saépségek-
ben gaadag gylmeai völgy e legelrejtettebb zugáról, 
mely évről-évre mind több kénveimet Igyekszik bizto-
sítani vendégelnek. — Kalf.g  József  fürdőlu'Bjdonos 
anyagi áldozatokat nem kímélve, hatalmas uj fürdő-
pavlllont építtetett a melegfürdő  részére s a hld gfürdőt 
napoaóval építette át. Igy ea a fürdőnk  most a leg-
kényesebb igények kielégítésének ls megfelel.  A gyö-
nyörű fekvésű  éa kitűnő gyógyhatású fürdőnek  igen 
nagy értéke aa, hogy Oyimesköaéplok-megálló (Tarcau) 
állomáaról tia perc alatt gyalog is elérhető. Igy calk-
aaeredai utasok éa klrásdu'ók a reggeli 7 órás vonat-
tal könnyüsaerrel köalekedhetnek a a fürdőtu'ajdoaos 
köalamerten jó konyhája a gyomor Igényeket la bla-
toaitja. 

— Halálosások. Adatnicaa I/.aalóné szül. I czn 
Manyi 28 éves korában, hosiz ia szenvedés u in folyó 
évi május hó 9-én meghalt. A sokat szenvedett fi  tal 
asszonyt városunk társadalminak álHlácos részvéte 
kísérte utolsó útjára 

— özv. Botár Giborné BZÜÍ B4Unt Tákla 78 évea 
korában, május 10 én eihanyt, Biakfalván. 

— Péter Lijosné szül. Gvörgv M írt ha 67 évea 
korában májua 11-én meghalt Zsögöd közaógben. 

— Májas hó 21-én tartják mag a> E. Q. E. 
kőagyftléset.  Aa B Q. fc.  április 11-re kitűzött köa-
gyüiéaét, mint Ismeretes el kelleti halasztani. Az elnök-
B e g azonban kűlftnÖB su'yt helyezett arra, bogy rols'őbb 
megtarthiBsa EppBO ezért kl ls tűcte ae időpontját 
1939 évJ májua hó 21-én d. e 11 órára, a kolozsvári 
.Capitol" mozgóképszínház heyUégéban. Az elnöke*? 
meg van győaődve arról, hogy a közgyűlés ugy mére-
teiben valamint tartalmában — Jóval felülmúlja  az 
előző évieket és kétaégtelenűl a magyér gazdatársa-
dalom hatalmaa megnyilatkozásának Igérkez k Hisszük 
hogy minden egyes mBgyar faluból,  ahol gacdateBt-
vérelnk élnek, népeB küldöttségek érkeznek a közgyű-
lésre, mert tndják, hogy saját jövőjük és életkérdé-
aeikben kell nyíltan állást foglâlnlok.  Aa utóbbi évek 
közgyűlései aat bizonyították, hogy a magyar gazda 
meg tudja hozni közösségi életéért az anyagi áldoza-
tokat la, amelyekhői — végeredményban — caak haszna 
saármaahatlk. Az B G. B. megkísérli t>c 60 százalékos 
vaautl kedvezmény blatosltáaát s amennyiben azt tel-
jesítenék a napi zajtó ntján fogjuk  a gazdatársadalom 
tudemáaára hozni. Da a kérés vUsaantaaltása esetén 
la a magyar gaadák megtalálják a lehetőségét annak, 
hogy a köagyűléaen ráaatvegyenek. 

— Hirtelen haláL Doboa István 27 évea rákoal 
legény táncban volt. A felhevült  legény hazament a 
pár percre rá roaaaul lett Mire orvoat hívhattak volna, 

— AVIZ. Invităm pe dnll membri al Sooletăţtl de vână-
toare din Meronrea-Clno, ca pántra aooaterea permlaelor de 
vanátoare pe «erolţlul anului 1939-40 e» blnsvolaaoă a preda 
cú mal tânln tn termen de o săptămână aoootlt de aii la dl 
Szentpétery Bálint eaaalerul aostetătU tn banoa Transsylvania, 
permisele de visătoare din anal t-eoot Impteanl ea broş-ira 
data din 31 Martie 1938 şl «n o fotografie,  p'âtind tot atunol 
suma de lei 860. Dnll membil, cari an «1 cálnl de vânătoare, 
sunt rugaţi a plăti t a » cuvenită dnpá eă'nl. M.-Ctuo, la 8 Mala 
1939 Direcţiunea Societăţii de Vânătoare din M.-Olao. 

— FELHÍVÁS. Felké/jflk  a eslkszeredál vadásitársulat 
tagialt, hogy az 1939—40 évi állami vadászengedélyek kivál-
tására a tavalyt engedélyeket egy fényképpel  ia a folyó  évi 
márolua hó 31-lkl kelettel kiállított lAJappal együtt Szentpétery 
Bálint társulati pénz'árnoknak a Transsylvania Bankban át-
adni és ugyanakkor 860 lajt befizetni  szíveskedjenek, legké-
s4bb egy héten belül. Azon tagok, akik vadászkutyával la 
rendelkeznek, az eantánl dijat la befizetni  szíveskedjenek. Csík-
szereda, 1939 májua 8 A oalkszeredal Vadásztáranlat Igazga-
tósága. 

— A CSIK80MLYÓI és CSÍKSZEREDAI ÖBEG DIÁ-
KOKAT, valamint a oalksomlyól tanltóképzd Intézet volt nö-
vendékeit, továbbá az Összes oalkmegyeleket családtagjaikkal 
egyetemben 1939 évi jnnlua hó 3-án eate 8 óiára a Vadászkürt 
szálloda (Budapest, Türr Iatván-coo« 5 ) aárgatermében tait.ndó 
székely testvért találkozóié és összejövetelre tisztelettel meg-
hívjak. Iskola táraalt és lameróaelt ezen aok évi érettségi talál-
kozással egybekötött Osssejflvetelre  m'ndenkl hívja meg, mert 
sserotettel fogadjuk  iket és szívesen látjnk. Székely testvéri 
szeretettel: Badapeat, 1939 4vl május hó- Dr. Sándor László, 
nyög. főkapitány,  elnOk. Va-gyaasy Márton, nyűg számv. ti-
tanáosos, alelnSk. 

— Tájékoztató as u j poatai illetékekkel 
kapoaolatban. Táviratok Illetéke: 12 saólg elBŐ aóna 
(1-100 km) 18 lej, második zóna (101—200 km.) 24 
lej, barmi dik zóna (201 kilóméteren felüi)  80 lej. — 
13-60 ezólg Bzavanként eltő aóna 126 banl, második 
aóna 176 bBni, harmadik aóna 2 26 banl. Különleges 
szolgálatok Illetéke: vlllámtávírat első aóna 30 lej, 
második ztaa 48 lej, harmadik aóna 60 lej. — Sürgős 
távirat pótdíja: első zóna 18 lej, második aóna 24 lej, 
narmadik aóna 30 lej Nsm román nyelvű táviratokért 
első zónában 6 lej, második aónában 10 lelt, mlg a 
harmadik aónában 16 lej pótdijat kell fizetni.  Vonatban 
feladott  távirat pótdíja 10 lej, telefonon  bemondott 
táviratért külön 6 lejt kell fizetni. 

— Postautalványok.  A poaUutalvácy 3 lejbe 
kerül B rapü őbályegre külön 1 lej fiieteodő.  Aa Illeték 
6000 lelg minden 100 lej után 1 lej, 6001—10000 kin 
mlndeo 1000 lej után 6 lej, 10001 lejtől 20000 lejig 
mltdsn 1000 lej után 3 lej. Ezenkívül a elmaett réséé-
ről la külön kéabesltéBi dij fiieteodő  200 lejig 1 lej, 
201-től 1000 lejig 8 lej, 1001-től 6000 lejig 6 lej, 5001 
lejtől 10000 lejig 10 lej és 10000 lejen felüli  öeszeg 
után 20 lej 

— Csomagszállítás.  A csomagokat 1 kg. súlyig 
VU csomagonként kezeli* s szállítólevél nélkül, 8 lej 
küiön pjénlásl dif  felszámításával,  alábbiak szerint szál-
lítjuk : 100 gr.-lg 16 l«j. 101-250 gr.-lg 17 H. 251—500 
gr.-lg 19 lej, 601-750 gr. lg 21 lej, 761—1000 gr.-lg 
28 lej. 1 kg.-on felüli  c omsgokhoz 3 lejea szállítóle-
vél szükzége8 és 25 banis statisztikai bélyeg A cso-
magok Beállítási dija zónák szerint váltoiik: ellő zóna 
1—100 km.-lg, második aóna 101—200 km.-lg. harma-
dik aóna 201—350 km.-lg, negyedik aóna 350 km-en 
felül.  — 

— Életvesaélyea fenyegetés.  Tatár Dines 
szenttamási gasda a mezőn Demeter MUyás gazda-
társát villával megtámadta. Bir nem sebesítette meg, 
mágia életveazélyea fenyegetés  elmén bűnvádi eljárás 
lndu t ellene. 

— Elitélték ai eladott holmi miatt. Hiru-
stein Balomon, a cslksaentBlmonl Carbureanu-fdrész-
gyár tisztviselője, a cég 187 eaer le] adótartozás 
miatt lefoglalt  árut elszállította. A bíróság a lefoglalt 
tárgyak eladása miatt elsőfokon  három hBvl elzá-
rásra Ítélte, 

— Tilosban legeltetett. Bodor György gylmes-
köaéplokl lakóa tz Ültetvényben legeltette állatait. 
Magfogták  a a blrísig aa tt tetvéey rongálása miatt 
miatt h irom havi fogházra  és 300 lej kártérítésre Ítélte. 

— Felemelték a rapid vonatra asöló tlket-
Jogyek árát. A CFR vezérigazgatósága folyó  évi ju 
nlm 1 tői kezdődóleg az összes Rapid vonatokra saóló 
számozott tlkettjegvek árát fölemelte.  Janlua 1 tói te-
hát III. osztályon 30 lej II osztályos 50 lej és I oaat. 
on 70 lesz a R >p!d eaerelvények számozott helyeire 
Bzóló vaButl tlkattjegyek ára. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a jó 
barátoknak, rokonoknak éa ismerősöknek, kik feli  jt 
hetetlen faloségem,  gvermaküttk, Illetve teatvérüak, 
Adamlcaa Lfcsalóné  Baül. Incie Margit elhuayta alkal 
mával bennünket gyáafuikbau  felkerestek  B fájdal 
mu:k^t részvítükkel enyhíteni igyekenfek,  eauton mon-
dnak háláa icöBzönotet. Cilkssercda, 1939 mMus 12 én 

A gyászoló Cia'ád. 

hábora B aa lmpirium változás változatos évelnek le-
Bzfrt  emlékeit egészen a kisebbségi diák ut-kereaé-
aélg. Az önmagába látal tudó Íróember minden kife-
jező erejével, a Józanul gondolkodni tudó koponya 
minden tárgyilagosságával tárj* fel  mlndizt a nehéz-
séget és megaláatatást, mely aa udvarhelyi, majd 
braasól katholltui glmnáalum pidj altéi a bukaresti 
egyetem első magyer dlákfccskéiaek  u'ját káért*. A 
klaebbaégl néptörzsek bizalmatlanságának kitermelődé-
séből a többségi nép bizalmának elnyeréséig Igen hosszú 
fokozata  volt a félelemmel  vegyea lelki átéléseknek, 
mely aa erdélyi magyar Ifjúság  kisebbségi helyzet 
fellameréaét  végig klaérte a nem tndjuk, vajon a mind 
határozottabb irányban kialakuló bukaresti magyar 
diák moagalom a a válasatott ut helyeaségének a be-
blaonyoaodáaa megfelelő  elégtétele-e aaért a megpri-
báltatás'rt, melyen Siem'ér Ferenc éa kartársat át-
mentek. 

A könyv egy többBégl Ifjúnak  a kisebbségi sorsba 
való átvedléaét tartalmazza a Írója olyan büen dolgotza 
fel  ea átalaknláa minden moaaanatát, bogy számot 
tarthat mlndankl érdeklődésére. Aa Ifjú  korosztályok 
saámára padig egyenesen veaérfonalnl  szolgálhat B 
helyes életezsmlélet, aa adott helyzetbe való minden 
gyűlölettől menteB, cBVpán a mnnka értékének elisme-
rését váró kisebbségi gocdolatvllág kialakításában. 

A könyvet aa Ifjú  Írók kiadóvállalata, sa .Erdélyi 
Buclklopedlx" adta kl Kolozsváron. Ara 100 laj. 

A többségből a kisebbségig. 
(Ssemlér Fereno: Máa oalllagon). 

Erdélyi magyar fUtalságuuk  lelki megnyilvánu-
láasiaak talán egyik legfontoaibb  folyamata  aa állam 
alkotó többségi nemaetteatből való klBzakadáatól a 
klsebbaéjl életaaemlélet kialakultáig megtett ut. Eit 
aa utat azonban Igen kevesen Ismerik, mert még a 
gondolkodni tudó flata'ok,  a többségi múltra még em-
lékező harminc negyvenes koroaatályok többsége aem 
tudta lelki Baemekkel klaórnl ezt aa átalaknláat, amin 
önmaga keresetül ment Éppan aaért nagy érdeklő-
désre tarthat EZ lmot Szemiér Fereic: .Más calllagon" 
cimtt könyve, mely a többségi magyar ifjúnak  a kisebb-
ségi aorsba való átrétegeződéaét tárja az olvasó elé. 

Maga aa Iró azok Matti való, kl as államalkotő 
középosztály hábora előtti pozíciójára még élénken 
visszaemlékszik aaját vlaasaemlékssAseln keresstttl 
vetíti elénk a boldog béke, a szenvedéseket hoaé 

Színház. 
Vászary Jinoa pompás énekes vígjátéká-

ban mutatkozott be a Brassó—Marosvásárhely í 
színtársulat. A darab szellemes szövegét, hely-
zet komíkutnokbani gazdagságát százazil:ttlékig 
aknázták ki nagyszerű színészeink: Györkös 
Kató, Vörösmarty Lili. Földes Berta, E ŐSB 
Irén, Badváry látván, Karácsonyi Miklós, He-
gedűs és mind, akik a darabban bármilyen 
ciekóly módon résztvettek. Mindent összegezve 
megállapítható, hogy a sziatársulat messzire 
tu'eoellcedö as uíóbbi években Cdikszeredán 
megfordult  BBinházi egyQtteBeknM. 

A színtársulat játéktervezete kilátásba 
helyezi a következő újdonságokat: Egy bolond 
százat osiná', operett. A hölgy hozzám tartozik, 
operett. Angyalt vettem feleségül,  énekes víg-
játék. Lovas parádé, operett. Kávé b&bb»i, 
operett. Hívási napsütés, vígjáték — éa mtg 
egy halom, a szinpadirodalom értékeiből. 

MUsor: Szombat, májúi 13.: Egy bolond 
százat OBÍnál, operettujdonság. Vasárnap, 14 éu 
délután: MágnáB Miska, e B t e : Nincs SBebb, 
mint a szerelem. Hátfő:  Angyalt vettem fele-
ségül. 
A törvényszék mellett egy sarok-telek eladó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Építési tervek készítését 
Jntanyoa áron vállalom: Veoaey, M. Ciuc. 

K i a d ó egy két szoba konyhás emeleti lakáig, 
azonnal elfoglalható.  Cím a kiadóban. 

A legaaefefe  éa iestastéefttek 
© f t f t e s w ® ! ! ®  ( e s e k k a l i á i a ) 

az uj hölgyfodrászatban 
Klsiiaebaiaél készül. 

2— (M.-Clno, Löffler  gyógy siertárral saemben.) 
M ^ M a a a a i a . - a a a a a a s a i a i i » H S t B S e e s a 

Szőrme-bundák,  valamint mindenféle  téli-
ruhák moj- és kár  elieni megóvását felelős-

ség mellett  vállalom:  2-1 
Vezaenyi  József  szűcsmester,  M.-Ciuc.  M. 

BCasamód l e i n y t , ki önállóan tud dolgozni 
azonnali belépésre keres. Tannló leányt 
felvesz,  Cseh Iatv&nné kalapssalonja. 2-2 

• I Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK^ 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 

Töltő tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár-Oalet. 

• i ţ a * * Vékát UamywiMikia, Kmma^tw 




