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ott, ahol a felcsikl  medence délkeleti sarka bele-
ttköiik a Keleti Kárpitok előreugró, magaa peremébe, 
., pompás tükk- ás nyírerdő vei borított Nagysomlyóba, 
b-iro n feled  szkíly falu  találkozásánál hatalmas két-
iorn>u temp'om hófehér  fala  világit végig aa Olt völ-
gyért a a szemben égnek emelkedő, fanyőiengerével 
BOtétesan kéklő Hargitára. 

A nagytemplomhoz, amelynek megkapó ez'p^gát 
a éhi^tra hangoló égi leheletét köröskörül nem öli 
Die; rsgy paloták árja, hódoló gyermek módjára MBOU 
od. Ferencesek ŐBI kolostora a minden szinte a kö-
íep.'b'' van beágyaava egy csodaszép kertnek, egy 
virágzó gjzdaságnak s aa évnek minden évadjában 
ţuit poipiban viruló ttrméaaeteB parknak. 

A templom keleti Barkából hosaau dránlcával 
fedett  smbitus vezetett a Nagysomlyó alatt maginos bup 
fjrmíj'  ̂ ar kiemelkedő Kicsleomlyóhoz, malyn -k ÓBzakl 
lejtójs a'itt hatalmaa kerttel körülövezve áll egy fehérre 
mecseit bosszú épQiet, amely hosszú évsaázadoson 
k-reíz li! üdítő, fejlesatő,  áldó és erősítő forrás  volt, 
aboDD3D ann-l székely gyermek Icdult el-a nagy útra, 
milyen magának kenyeret, fajtájának  pedig megbecsü-
lést' hirt és dicsőiéget Fzjraett. Saent Ferenc gyer-
meki ra^osga'ták meg hajdan alapját ennek a gyö-
nyörű Iskolának, melynek egyik felében  a népnevelők 
Fziditv magukba a nevelés és tuiáa aranylgélt, a má 
EikbiiD p"d;g azek vértezték fel  magukat a ludáa fegy-
verivel, atlknek tekintete túljárt az Olt viién B akié-
nek vándorló utja átment a Hargitán. 

Székely ferences  barátok. 
Mig nincs messze az Idő, mikor aa egyik olda-

lon Bison Jucundián, Time Dtaes s Koródy Berárd 
frietp  kámzsája és fehér  kordája parancsolt tiszteletet 
•ionnak a nagy magyar Igéknek, melyekkel miaden 
fiítfly  ifurp.k  másoknál jobban fel  kellett vérteznie 
m»gá-, hogy a mindig egyenlőtlen küzdelemben el ne 
ve-wn, a másik oldalon pedig Paál Gibor és Kaaaal 
Ls|os .ángislke éa nagyszelleme gyújtotta meg a tudás 
fáklyáját  sok-tok cslllogósaemü, harisnyás savkely gyer-
moticcke fogékony  lelkében, hogyha majd kezűibe 
kerül a vácdorbot a könnybelábbadt szemeik elől 
c'.tbnt a Hirglta, ne caűggedijenek éa ne féljenek,  ha 
• lltoeéges merőre érnek a szivüket ne ölje meg a 
lú, h« vándorútjukon hideg agyak alatt hideg szivekre 
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megtelepedésének az ideje talán még az Árpádok 
korába nyúlik viasza, A klaMromoak, mint azt Hidas 
Miklós könyvében olvassuk eUŐ történeti nyoma 
IV. Jsnő pápa korába nyuilk viasza, aki 1444. január 
hó 27-én az Erzsébetet látogató Boldogságos B*ü« 
Mária tiszteletére ujjá építendő templom javára bucsut 
engedélyez azoknak, akik » somlyói Ferenceseknél 
jnllus 1-ét és 2 át követő két eate között gyónnak és 
áldoanak. 

A kicsisomlyó keleti lejtőjén hatalmns kőküpüben 
fcó»Uü  borvíz forrás  bugyog. A borvíz felett  a hegy 
olla'ÁrAl karcsú kápolna néa le a kolostorra, a kegy-
ért p'umrs a az egesz kedveB tlaata falucskára,  mely-
nek cs?9 Căili Biomlyó, amelyről a klastrommal szem-
»ea á lú ház hirdeti, hogy valamikor Ctlk vármegyé-
tek volt A székhelye, mig az Olt mentán megépült 
* isut r/lomáaa CBikaaeredát nem követelte a megye 
tzkiieiy^til. 

A t gytempbm építésének s velo a Farencresdlek 

• Boldogságos Szűz szobra, 
amely előtt megpihen a 
vándorló székely. 

A kegytemplomban, mint Cserei Farkas „Geographla 
mRrlana ragul Huugorlae" cimü múvébon olvastuk, a 
nagyoitáron van .a dicsőséges Szent Szilinek egy 
gyönyörű, csodálatos faragot;  képb". Ba a faragott  kép 
a Boldogságos Siúsnek csodaszép éa csodákkal tttn-
dök ő szobra, melyhez B hívőinek hoaszn-hosszu Bsrege 
évBzáaadokon kerasztűl elzarándokolt, hogy ott a se-
bekro Irt B aa élet zaklatásai köz&pstte nyugodalmat 
nyerjen. 

A Bzobor szépségét leírni uem lehet. Jiságos, 
áldó tekintete mindenkit vígg kis >r aa ELJten, akinek 
csak egytBIR IB volt alkalma előt'a s*óbnul megállni 
a aki szivét bizodalommal tudta ki; árai az előts, .ki-
nek első Bzent kirá'ynnk fel  «jánlatt minket", s skíaük 
szeméből „?gy sugár, ha fájlalmltra  caáll, magszün-
nek bus keblünk gyötrelmei", kl anyánk u'án anyánk, 
vezérünk B gyámolunk.. A Rzobor, mini; Eadea Mklós 
telráaából tudjuk, 227 cm. migae, darákon átkötött, 
teathea simuló köntös f*di.  Válláról palást csüng alá, 
hajfürtjei  térdig omlanak a kissé balra hajló fejét 
hármas korona fedi.  Jobb kezében királyi jogar van 
a balkezében a kis Jizust taríja, aki jobb kezét 
áldásra emeli. 

A azobrot „csodákkal t-keskodő Máriának", .csíki 
csodálatos B tldogasazoiy k'p»* nek. .sok csodákkal 
jeleskedő Miríá'-uak nevezi a saáirely. Eredete bizony-
talan P. Lostelner szerint Nagy Koaatantln császár 
korában Bizáncban faragták.  P. Erős Modsst azt is 
tudni váli, hogy amikor a tör ükök 1453 ban elfoglal-
ták Konstantinápolyt, a hivők a moldfal  Bákóba vitték, 
ahol a Ferenceaek templomában halyeaték el. Mikor 
aztán 1520-ban a bákól kolostor is a tőrök vandaliz-
musnak esett áldozalul, a menekülő Farenceask a 
szobrot Cjiksomlyóra hozták. Merőben más véleményen 
van P. Veress Lijos, aki azt mondja, hogy a ezobrot 
Hunyadi János kdsaittette, mivel a maroiszectlmrel 
csatában a törökökön aratott fénye*  gjőzelmét Mária 
közbenjárásának tulajdonított». 

A szoborhoz fűződik  a hlr»B csIkBomlyól bucsu, 
melyre mint Patrik JánoB nMagnn Hangarlarquí ad-
n<xorum regno'um ec provinciarum domina" cimü 
munkájában Írja: .nemcsak Erdélyből, hanem Moldvá-
ból lt eokan meonek Mária tlsatelől", mivel a caodi-

latoa szobornak köaaönlk, hogy „a tőrök beütéaeket 
szerencsésen kiáltották, sőt aa la csodasaárnba megy, 
hogy a csíkiak Szent látván király óta Gyula legyőae-
(ése után felvett  hitükben Így kiválóan bnagélkodnak 
éa megmaradnak*. 

A somlyói buosn eredete. 
A bucBu eredete Caerel Farkasnak Idéaett mun-

kája szerint abba', aa Időba inyullk viasza, amikor 
ifjú  Jáuoj király „B andrata György dögletea tudomá-
nyüól" megrész'ígödve, 1566-an eirendalé, „hogy az 
erdélyi birodalomban mindenek Blandrata Györgytől 
függjenek  s a tőle válaaatott papoktól hallgassanak, 
akik padig ezeket háborítanák, mint hitetlenek, ngy 
hünhödjenok". Minthogy „i végzés mellé nem akará-
oak állani a c?lki Bzékelyek, felmérgelődék  aaért a 
1567 esztendőben aok fsgyverea  népet bocsáta reájuk, 
hogy erőaaakosan kitérjenek aa Igaa hitből". Aaonban 
a caíki Baékelyeknsk a salve moBt la jó helyen állott, 
mint annyiszor máskor, mikor a tatárok éa máa keleti 
támadók törtek rá ősi földjükre  a őael bitére. „Blssi-
nák magukat, vagyonukat éa életűket a régi Bsent 
bitüknek oltalmára és halálra lőnek késaebbek, mint 
attól eleaskadásra". litvánnak, az alfiivl  „buzgó lel-
kületű, istenfélő  megyés pap"-nak a veaetéae alatt 
Cslksoml"óra gyülének össze, „hogy egy aaivvel, lélek-
kel könyörögjenek az Istenhea, hogy Saentaéges fid«a-
anyjának — a magyarok régi Ntgyasszonyának érde-
maiért aegitae óket Ilyen nagy saOkaégBkben". Buzgó 
Imádsággal .körülvevjk a Boldogságos Szüzet az ő 
szact képiben B aláaatosan kérék, hogy aegltené meg 
őket B nyerne malasatott Sient Fiától a köaelgő ve-
seednlem elbáritására". 

Közben híre érkezett annak, hogy János Zilg-
mond hadai ellndu'tak Udvarhelyről, hogy ráerőaaakol-
ják a csíkiakra a Biandrata-féle  .dögleletea tudományt*. 
Aaonban a calklak Bem voltak restek „kiválogatták 
maguk köaűl. valaki ctak fegyvert  foghatott",  hirtelen 
kivonultak a Higitára B a Tolvajos-tetőn megütköitek 
a királyi hadakkal a rövid, de véres caatában nagy-
rásaüket levágták, mire aa életben maradt klaebb réaa 
fejvesztve  megszaladt. A győaők egy csoportban tértek 
viasza a cslhaomlyól klastromhoa a aa ott maradt 
néppel „zengő dicséretekkel a templomba siettek, hol 
a Nagyhatalmú Siúinek Baép képe előtt hálát adának 
aa Urlstsnaek, hogy őket aa Igaa hit űldöaőltől meg-
mentette*. Történt pedig mlndea 1667-ben, pünkÖBd-
otk szombatján. 

Azóta minden esatendó pünkösdjén felkerekednek 
a székelyek ÓB elaarándokolnak CslkBomlyóra, a csoda-
tevő Szánt Szűz lábaihoz, hogy hálát rebegjenek a 
múltért, vigasztalást nyerjenek a jalen Bsomoruaágal-
bau a erőt merítsenek a jövő kOadelmelhea. Azóta 
minden pünkösd hetében erŐBen megnépesedik a klcal 
székely falu,  ünnepi színbe öltözik a templom, aa ódon 
kolostor, megelevenedik a Kicsi Somlyó ésaakkeleti 

A „ c s í k i l a p o k " t á r c á j a . 
Andris loval odalesznek. 

— Fuvaros történet. — 
Van egy kedvea fuvaros  történetem. Aa elneve-

«s»el nem óhajtók Irodalmi dijat nyerni, mert én a 
világén K£m riogatom magamat abban a képaelődóa-
boo, hogy az alábbiakban uj mttfaj  alapjelt rakom le. 
M Edszonáltal a megbatároBáB mlndenkóppon helytálló 
8 U-izat mondja. Risaben aaért, mert valóságban 
ss favarosokkal  történt, amit elmesélnek, réBzben pe-
d g as-rt, — s ebben a nyájaa olvasó IB Igazat ad 
ixkeo) h végén — mivelhogy as iiyen esetek sokkal 
Mkábi 'k pá'dánl a máltai lovagok reedjébeu, mint a 
'uvaroHoi társadalmában. Bz pedig igen lóayeges ÓB 
1̂ 1» ntö körülmény. Mert, ha igaz la, hogy egynémely 
"Ikoholellenea egyesületen klvűl alig Ismerünk o>yan 
izirvcsetet, melynek tag'ai egyotemlegeB Irtózatta 
fíuodolaáoak  a saeaare, aa la blaonyea, hogy a fuvaroBl 
torsüdílom ebből a saempontból hajssálnylra egy kuron 
Píodül a kefekötőkkel. 

A fnvaioa  ember Idejének Javarészét állatai tár-
^"•íábao tölti. Talán aaért van az, hogy állatait 
tudóan püföli,  d» érdemén felül  ia megbecaB'i a 
<»»ídMmi életet, melyből kevéa réez Jut neki. A tár-
aadalmi élet pedig a fuvaroBok  rjndjóban ls caak ugy, 
® l n t máshol, Bzeszfogyasatást  Jelent. Erre mifelénk 
'sgalább la a fnvaroaok  aa alkoholellenea egyesületek-
en nincsenek saámaránynk sserlnt képviselve. A ml 
Hyesliletűnkben például mlndöBBse hárman vo.tak. 
B*Jílt mir aa egyesület áldásos tevékenységének első 
«'Piaiban halálosan m e g b e t e g e d e t t . Nem.basanált annak 
^mmi, pedig k é t d o ţ , o r b kúrálta. Odahordhatttó 
îjf1  »« ««ósb karcfalvl  patikát, mlg nem adtak neki 
"I ded jófajta  háslssőtteat borsosán, osak feküdt,  mint 

•» h»'<et>; a:avát sem lehileit venal. A pá iniá-ö', egy 
hit (íiatt ta'pra Alit. A taásjdti»<- a felesége  keeyfci-
lenül megpofozta,  uiti.or magtudta, bosy as ura kit 
köaé ksv r d-rtt, a barc^dlk meg buc-u nélkül hagyta 
o-,t aa ejyeslieleS mihelyt a sz^báiyzaibói tiivatsloíau 
ki:koscdott, *-ogy a rum is c'fcolio:  A fuvarosok  m> t̂-
ségére ugyan mocdva, a társáig nem sokksl vo't 
aaerencaéBebb íz  egyéb foglalkozású  tagokksl sem, 
kik ebben aa eaetben a legbámulatoaabb össsetottá^-
nak valóságos Iskolapéldáját bzo gá>tit;ák. Igy bá~ ma 
már csak a jegyaőkönyv őrzi az egyeEÜ.et eml-^é; 
Ami pedig ismét a fuvarosokat  illeti, a tsp^iüslf.» 
szentesítette a Így ml 1B nyugodtan elfogadhatjuk,  ho£; 
minél jobb fnvaroa  valaki, annál réaaegeaebb. A fuva-
rozásban járatlan olvaaót aaonban flgyelmeatetjük,  hogy 
ea a törvény fordítva  nem érvényéé. Hogy miért van 
ea Így, azon a falukutatók  Igen jól elgondolkozhatnak, 
ha van ráérő Idejűk Ml hasztalan töijttk a fejűnket  a 
fogaB  kérdés megfejtéaén:  miért réaaegea a jó fuvaros? 
Hiszen, ha erre könnyű volna felelni,  Kucor Aadrísnak 
sem gyűlt volna meg a baja aa aBBaonnyal, mikor a 
lovak gaada nélkül érkeztek haza a aaeredal fuvarból. 

Ott kradódik a dolog, hogy mióta a Bseredal 
vásárban megvette a szürkét a a pejt, fele  annyi 
gondja ainca a lovakkal, mint azelőtt. Saó alnoa róla, 
a réglek inkább Baemnek valók voltak, hnaáBt ÍB jól 
búztak, csak nem lehetett bízni a becsületükben. Ahogy 
egy percre magukra hagyta aa ember a korcsma előtt, 
hát egy mlcre nem kereaBtbe állították a szekeret az 
uton a farkasnak  való dögök ? Cjak egy hónap alatt 
báromiaor Irta fel  ezért a csendőr. Igy hát egy csep-
pet sem sajnálta őket, mikor a klsaauoaynapl vásár-
ban tiaenkét darab earessel fizette  kl őket egy gylmesl 
örmény. Igaa, hogy nem aokat ért a péaaael sem. Csak 
aa ügyvéd báromezer lejt vett el a hát még a aok 
bttntstéB, kártérítés. Ok erdőrontása volt egysaerre s 

.i.oty a crndőr h follrla  egy néhányszor, alig tuda a 
aok pécvVó! anoyit m^gnVacctanl, bogy a mostani két 

m-rgvehesjn. A szürke ugyan rugós, a pej meg 
fort^!/o»  egy kicsit s mlndriket'ő soványocaka, dehát 
-iHjd helyrejőnák az u] fün.  Zibra nem jut; bár a 
csslád élhessen n keresetből. Neki Így is jók, amire 
k4l.'eu?k. Ae "rdő caeok ugyls btfütyültek.  Akár fát 

IáHíoa töl-bat a:; álltban, csak meg ne vakuljon. 
Hogy L51 ur kétsaázen Bzedje a fának  a lelkét B Ő 
meg t^rt^a a» ügyvédit a flzosse  a sok büzietóst? 
O yen n'ncs 1 Ő egyszer az erdőbs többet bó nem, aa 
-jent. O t a gartdosi MÁ:Z (emoncék a csűre háta mö-
;iitt. Axióti a m^efu7nrozás  Is BzsvsSkezetl tlapra 
a^lyosőd-jtt, muaka t-i vas állandóan. Egyez» a cándra, 
nádkor a kő óa a mész. Ea már azUn lLkább neki 

muaiík. A szekeret H kóBSia megrakják a nap-
Sívncnoi, ő c;ak u i ja á l a lovaknak a gyl la azon. 
Sztrtdi'g egyot lüt ae ut. A lovak azt se mondják, 
báty hu (tal'. Nim k?ll egycd'll emelni a Jégodrokban, 
rsig saeguikad a farcsoka  aa embsrnek. Jirisat min-
denütt filukóat  MSJY A szakér, néhol van esak egy 
íls msző, újra falu  következik a elébb-elébb egy-egy 
korcsms, hol mágszuaizan aa embar a a ló. A lovak 
m4r az első héten megtanulták a ezokáct. Ktréfálván 
Guttilná', RKO OI a piacon, Tap'.ocán Gábor uifiaál, 
Szaruban Htjaód elő'.t u;y állnak mag, aat BB kell 
mondani nekik, hó ha Vls;z ifelé  hasonlóképpen. El nem 
tévea^ea^iie'7. azok egy megállót véletlenül sím. Min-
denképp n jó erkolciü ália'.oV, szereti 1B őket. Hi meg-
unják t'íhí a várakozást, akkor ainca semmi baj. Tud-
ják aao.' aa utat hazáig magukra is, jobban, mint 
a gaadájuk. N-jda ritkán történik, bogy igy megcsnfol-
ják. Eddlt; mig csík kótaaer hagyták ott B akkor ia 
csak haaaifoíó  jövet, (üras azikérrel. Legutóbb aaért 
mégiB meg vila futamodva  Andris gaada. 

A nsgyhéten vala-e, vagy a virághéten, meg nsm 
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oldaláa derékssögban emelkedő „Jéna hágója" a a 
pouU tetőn őrt álló karcsú kél kápolna. Pünkösd hete 
köaepe tájén megindulnak a keresztaljak Háromsaékról, 
Udvarhelyről, Maroatordából, Bukarestből, Móduvából, 
Calkból s karinges papok vasetésévol Imádságos ének 
hangjai mellett mannek a calksomlyél buca ura. A 
kereaatalja nagyréaat fiatalokból  áll, hlsaen eaek bírják 
jobban a hosasu nt porát, de akadaak sokan Öregek 
ls, kiket nem bánt aa nt a fáradság.  Vannak sokan 
astán olyanok ls, akik aaekéren, vonaton vagy autón 
aaokták felkeresni  a kegyelet helyét. 

És szól a Máriát diosöitö ének... 
A kereaatalja élén a falunak  legformáaabb  és 

legerősebb legényei rendesen 3 vagy 4 rúdra támass-
kodé magas állásn karesstet vlBsnek. A ksrosst nyo-
mán fanyelű  csengettyűjével csengettyűs lépeget és 
ütemesen csengte. Ha ntkösben falni  ér a menet, a 
falu  harangjai megkondulnak, a kereaatalja pedig 
alóssör megkerüli a templomot, majd betér abba a 
egy Mária ének eléneklése ntán újra folytatja  útját. 
Bsalatt a kegytemplom táján eleven élet pesBdűl. — 
Ünnepi dlssbe öltözik a gyönyörű templom a a csoda-
tevő Mária aaobra. A templom környéke a a barátok 
tágas udvara megtelik szekerekkel, a templom mellett 
elhusódó nt vásárosokkal, főleg  pogácsásokkal s a 
várdotfalvi  patak partján sátor-város épül. 

Pünkösd péntekén a Csíkszeredából nyílegyene-
sen Somlyóra veaetó Saókutján megjelenik as első 
keressialja, amelyet astán ssombaton délelőtt és kora 
délután ls kűlönbösó népviseletekben pompáaó sok 
ssás máa követ Jönnek a mlkháalak, a setelaklak, aa 
alfalvlak,  a kásionlak, a tusnádiak, a gyimesl csángók, 
a bukarestlek és módnvalak és mind-mind a többlak 
a saékely székekből, valahová csak elhallatszott a 
csiksomlyól Csodatevő Ssűa Maria vigasztaló híre, 
ahol csak hivő Baékelyek és magyarok laknak. 

A kerssstalják lassan, ütemesen haladnak aa ut 
köaepsn a közben aa előéaekea nyomán ajkakról fel-
csendül a könyörgő ének: 

Jéaus  Éli  Istennek  Szent  Fie 
Irgalmait  minekünk. 
Ok Kegyes  Jézus,  Miria  Szent  Fia 
Saillj  hé szírünkbe. 
Istennek  Szent  Anyja, Szép Liliomszil 
Ki  mindenkor  aaépen ugy vitigozil. 
Hogy  szűz méh lévén, meggy űmőlosőzél, 
Imid  Jézust  ériünk,  akit  Te  azültél  — 
Szép Liliomazil,  szűjek  virágja 
Imádd  Jézust  értünk,  akit  Te  azültél. 
Péntek délutánjától keadve a kegytemplom tor-

nyából figyelő  gyermek tekintete járja végig a S ak-
utját s mikor a falu  aaelén megjelenik egy kereaatalja, 
megkondítja a harangot. Erre egy Farencrendi atya 
két ünneplőbe öltöaitt mluiatránBsal és egy kereszt-
vivővel a kereaatalja elé Biet. Amikor a koroBstvivók 
egymáshoz közelednek, egymás felé  mélyen meghajt-
ják a keresztet, a papok kölcsönösen megcsókolják a 
keaűkben levő, virággal dissllatt feszületet  B a manót 
a templomba vonni. Bsután rövid templomi hálaadás, 
majd pedig a kikerülés következik. Bs utóbbi alatt 
aat kell érteni, hogy a keresztalja felvonul  a Kicsi 
Somlyóra, a begytetőn levő kápolnánál egy-két Mária 
énekei énekel a aatán visszatér a templom környékére 
vagy a már előre elkéBsitett falusi  saáiiáaára, ahol 
megpihen. 

Szombaton délntán van az ünneples kikerülés, 
amelyen aa ösaaea keresztaljak résstvessnek s amelyet 
oiykor maga aa erdélyi püspök vezet. A menetben 
minden egyes keresztaljának mag van a maga őal 
jogon ssersett hslye, amelyet semmiféle  okból nem 
hajlandó másnak általadni. 

Valami csodálatossá az^p, valami elragadóan 
hatói, valami elbűvölő ilyenkor a Kicsi Somlyó északi 

mondom, Andris meBset vitt S*sr?dába Bíabó urnák, 
a saeradal heti vásárra. Ujy mant minden, mink a 
karikacsapás. A terű sem volt nagy, as ut olyan voit, 
mint a bór, aa idő ls kedveseit, nem volt se hideg 
se meleg; jóformán  hlrlbe Be lett s már Tdplccza kösött 
járlak. Dál körül járt aa Idő. Andris eppan azon jár-
tatta as easét, hogy valahol meg keiiene állni; vet 
valamit a lovaknak a mig aaok esznek, ő la fal  egyet. 
Csakhogy a husa lej, amit aa asszony as útra adott, 
még Karcafalván  elkelt. Bamml no I Gábor urfluál  as 
uj menyecske falubeli,  ott van még becsület. Olabá-
mehet. Visasajövet megadja a fuvardíjból.  A lovak 
nyilván mindenben egyetértettek a gazdával, mert a 
korcsma elótl szó nélkül megálltak. Andris benyit a 
korcsmába s hát Uramisten kikvannak ott. A tzint-
lamásl Bara Lijl, kklvel két esztendeig együtt pusztí-
tották a komlsat Gslacon, meg a madéfalvi  O ti Dini, 
kivel a aasredal tömlöcben kötött egy életre BSÓIÓ 
barátságot, amikor egyik erdőrontást semmllelteképpen 
sem lehate máakéat elintézni. No ide jó helyre jövék, 
gondolta B mindjárt letelepedett a társaságba. Hej, 
volt-e nagy öröm, hogy Így egymásra találtak a régi 
kenyeres pajtások. Dani egybe két literi kért a tavalyi 
zddvelből, nem akart Bségyanbo maradni Andris sem 
da meg Lajl stm hagyta benn a réasét. E illegették a 
régi boldog Időket, amikor még a galaci kaszárnyában 
pofozták  beléjük a tüaériamereleket, meg mikor a 
tömlecaben kanalazták együtt a káposztalevest. Azok 
voltak a boldog Idők. Moat basseg élni sem lehet, 
annyi a brigadér s aa erdópáaztor. Igy tndta meg And-
ris, hogy mi járatban vannak Szeredában a pajtáaok. 
Hrdörontás, bla'a. B.zseg neU mártffjlével  nincs baja. 
— Ha te ha — vágja kelté Dani a bócsködéat — 
tán caak nem lettél biró, vagy elnök? — Nem cserél-
nék én még a fóaaolgablróval  sem — toldja a szót 
Andris. Maaaet fuvarosok  a aaövetkesetnek. fippn 
Baaredába Indulók... mondja a hirtelen elhallgat A 

lankája, melyre áldó tekintetével visszanéz a Hargita 
fenyőfái  alá letűnő napsugár. A mogyoróbokrok s a 
nyírfák  tövlben fakad  a pettyegetett tüdőfü,  vlrit aa 
odvaa keltlke s nyílik aa Ibolya. A karcsú nyírek fe-
kete drótkarjain búvik .a pelyhes, sárgás-söldes levél, 
a tavaaal uántás felett  kékül ss ég s dalol a pacsirta, 
ás ebben a tavaaal Bainbsn éa illatárban a hegyoldal 
pompáa gyepszónyegén tevanyuló ntoo, mint valami 
menetelő fehér  vlrágsiőnyeg halad a gyimesl, a felső-
lokl és gylmesbflkkl  csángók feBiői  serege. Olt men-
nek a gyergyólak s a felcsiklak  fehér  harisnyában, 
posstó lájblban, a káaaoniak jellegzetes, zsiaóroB fe-
kete cedelájükben, a bOkiaádiak Fzirke harisnyában, 
fekete  kabátban, a tusnádiak fekete  sslnóroa fehér 
harisnyában s brassói posstó ujjosban B mindezek felett 
Bslnes pillangók ásáséiként sásslók repkednek a ke-
mény kesekkel blrkosó sásslórudakon. 

Üdvözlégy 
tengernek oaillaga. 

A menet vége felé  halad a körmenetet veaelő 
főpapot  körülvevő papok színes serege B előttük lép-
ked a calksomlyél gimnázium legerőaebb ssékely diákja, 
kinek lamos karjai közül kimagaslik a Mária kongre-
gáció hatalmas és roppant nehéz jelvénye, a selyem-
mel bevont, felül  keressttel ékesített, tetején boltozott, 
alul fanyólen  hordozható üres vashenger, a laborlum 

A laborlum előtt fehérrel  díszített s fólvállra 
vetett kék köpenyben, fején|  keskeny karimájú, felül 
nyitott sapkával, keseben földig  érő, felül  tányéreserü-
leg klssélesedó fáklyatartóval  hat nyúlánk fadger  lép-
ked s ajkáról felcsendül  a dicsérő ének: 

Üdvözlégy  Mária,  tengernek  osillaga, 
Mindenkor  Szűzen  ja, mennyország kapuja, 
Kérünk  Téged,  hallgass  minket, 
Szent  Fiadnak  ajánlj minket 
Oh Szép Szüa Mária... 
Éi a menet végeláthatatlan sorba elnyúlva Cao-

botfalva  kicsi fehér  faházai  s Kicsi Somlyó ny rfál 
kösött halad a hegytetőn levő kápolna felé...  M kor a 
laboriumot vivő hős fiu  megáll a kápolna előtt, a 
faclgsrek  letérdelnek s az énekes faclger  s a nép 
ajkán csodálatos dallamával megcsendül az ének : 

Énekes  faoiger:  E'éBsen sz p vagy Mária 
nép: egészen Biép vagy Mírla. 

énekes faciger:  Eredeti bűnnek aaennye nincs 
Te benoed 

nép: eredeti bűnnek szennye nincs 
Te benned 1 

énekes  faoiger.-  Ta Jeruzsálem d esősé**» 
nép: Ta Israainek öröme, Te a ml 

nemzetünknek vagy tisstcBaég'). 
énekes faoiger:  Ta a httntBofcnek  BtÓBZÓlőja, 

óh, Mária 
nép: Oh, Máriai 

énekes faoiger:  NigyokoBságu szent 8iű< 
nép: Nagyhatalntu szent S.ű?. 

énekes faciger:  Imádj érettünk 
nép: Eaederz érettünk, a ml Urunk 

Jrftus  K l;z'ujnál, ámen. 
Éi moat njra megindul a menet le a hegytetőről. 
Lassan elhalad a második tápo'na mellett ls, amely 
a meredek hegyoldalon hirdeti Pádusi Szent Antal 
tlazteletei és ereszkedik In a hegy o'dalán, miközben 
ajkáról tovaBzáll a S>űs dicsérete: 

Szép Liliomszál,  szüzek  virága. 
Ki  mindenkor  szépen ugy virágozál... 

A körmenet ezután a kegytemplomba tart, ahol BB 
örag orgona bugó hangja mellett Ég felé  tör a hála-
adó ének: 

Téged  Isten  dicsérünk, 
Téged  Urunknak  vallunk... 

társak kérdezgetil kezliV, ml haja. Hiába fjgstják, 
Andrisnak mintha elvágták volna a kedvo fonalát. 
Eszábe jutottak a lov>k s a mésB. Szibó ur ordítani 
fog,  annyi bltosyos. Ciak m?g ne verje. Iţaz, hogy 
Siabó nr ordítana akkor is, tn idejében érkéz ie, mert 
ilyen » Bsoká»a. Kmöaben ls még nlacs la olyan kóaő. 
tSíte 6 óra, még lámplt Bem gyajtottak. Nocsak moat 
azoa, hogy le a maszat, mlg nem késő 

N ;m Is bucauilk a társaságtól, hlasen lorkéaőbb 
agy ír,t múlva vlsasajöu Ds megjárják áml V<sl9 aa 
üres szekéren jól haaamehetnek mind együtt. 

AadrÍB egy őrs mulya tényleg vlsiaaj itt a társa-
sághoz. Egy kicsit mintha siomoru lott volna. A mász-
áséi volt egy kis baj, no. Eilopták-e, mis, de a be 
mérésnél 20 kiló hiányzott a eat levonta Dizső ur. 
Lígyen bo dog vele. Erre a Bzomoruaigra már aztán 
Ismét inni keltett. Lehetett már tlziuegy óra is, nem 
tudja, mort n m nézte az órát, mikor újból oBzébe 
jutottak a lovak. Eddig msgsMBlashattak aaok ls. Ki-
szalad egy p'.rcire, hogy vizet adjon nekik. Kar esi a 
sötétben szon a helyen, ahová állította volt, de ott 
ulucs semmL Nihát ilyen víle még nem történt, mióta 
kétágn harlsayába jár. Mit csináljon moit ? A korcs-
mába viasza egyszer nem megy. Tán hogy kacagaág 
legyen belőle ? Nem moat magyarásá-e meg azoknak 
a facsempéeziknek  odibent, bogy miiysn jól megy a 
dolga, mióta méesruvarozást vállalt ? Neki astán most 
jól megy, as lgsa. No Andris, most légy okoB I A lovak 
<nasBZ3 uem lehetnek. Nem futnak  azok akkor aem, 
ba csapja óket, hát még, amikor senki sincs a ssekó-
reu. Csak nem kell sokat okoskodni, gyorsan utánuk. 
Cilcsélg biztosan utoléri. 

Madéfalva  végénél leült egy kőre, hogy kifújja 
magát. C jaknem futva  tette meg idáig aautat. A lova-
kat eddig senki sem látta, pedig megkérdezett két 
ssembejövő fuvarost  ls. Eddig biztosan otthon vaunak, 
a dög verje le iket. Éppen egy ONB desakás Baekér 

Basel a tulajdonképpeni bucsu ba Is fejesódlk.  A kö-
zeli községekhez tartósé kereealalják móg aznap haza-
mennek, a többiek pedig vasárnap délelőtt elindulnak, 
hogy a lehetőaég ezarlnt még pünkösd vasárnapján 
visszaérkezzenek falujukba,  abol a község apraja-
nagyja kivonni fogadásukra.  A hazatérők egyeneaen 
a templomba mennek, ahol a bucsu kegyelméért hálát 
rebegnek s a nylrfalombókkal  megkossornsott keresztet 
éB a sAszlókat a helyükre teázik... 

Junius hó l-ón lesznek 
a képviselőválasztások, 

Romániában junius l-re írták ki a kép 
viselőválasztásokat, juniua 2 án lesz a szenátor 
választás. 

A junius 1-i képviselőválasztáson a vá-
lasztók a régi szavazási körzetek szerint adják 
le szavazataikat. Az uj választási rendszerben 
tartományok szerint választunk képviselőket. 
Maros-tartomáiy, amelybe Csikmegye is tarto-
zik 8 mezőgazdasági, 8 ipari és kereskedelmi 
éa 8 szellemi munkához tartozó képviselőt 
választ. Ez az egész tartományra szól. Mindea 
választó csak arra a nyolc személyből álló 
kategóriára szavazhat, amelyhez ő maga is 
foglalkozása  szerint tartozik. A választásokon 
szavazni kötelesség, mert a törvény bünteti 
azokat, akik nem szavaznak. Kötelesség sza-
vazni azért is, mert ezzel biztosítjuk a Maros-
tartomány magyarságának parlamenti képvi-
seletét. 

Maros tartományban és igy Csikmegye szá-
mára is mez őgazdaaági kategóriában 
jelölt: gróf  Toldalighy Mihály (Maroatorda); 
i p a r - k e r e s k e d e l e m kategóriájában: gróf 
Tdleki Adám (Alsófehérmegye),  Tompa Lajos 
(Törd*) és Ludwigh Gyula (Szeben). Szel-
lemi munka kategóriájában: Dr. Kovács 
Károly ilgyvéd (Csíkszereda), Dr. Filó Ferenc 
(Udvarhely). 

Egyszóval minden kategóriában 8 jelöltre 
szavaz a választó. A szavazás ugy történik, 
hogy a vezető biró a polgárnak átadja az 
összes jelöltek fényképes  szavazó jegyét és 
egy borítékot. Ezekből ki keli választani azt 
a nyolc jelöltet, akire ezavazni akarunk. Ett 
a nyolc fényképes  szavazó cédulát belehelyez-
zük a borítékba, leragasszuk éB átadjuk a 
szavazást vezető bírónak, azoknak a jelöltek-
nek fényképes  szavazójegyét, akire nem sza-
vaztunk megsemmisítjük. 

Egyébként elrendeltetett, hogy junius hó 
28-án az összes közigazgatási hatóságok fel 
világosító szolgálatot tartsanak s azon a pol 
gárokat a szavazás módja felől  tájékoztassuk. 
Ccikszereda város polgármesteri hivatala mA-
jus 28 án d. e. 8—11-ig tartja a polgároknak 
ezt a választási felvilágosítást. 

A törvény eiőirja, hogy minden polgár a 
szavazásra vigyen magával valamilyen személy-
azonosságot igazoló bizonyítványt: személy-
azonosság, katonai vagy iskolai bizonyitvárn 

jött alól falől.  D sofalvl  voi;. Fe!kér?zkedett. A d 'B-
faivl  Bzlv;;8ín fa!  ül tu ti a még kergette la a lovalt. b-r->v 
hátha valahol utóiérik a szökevéayfkat.  Nam vo'î v 
<ÍBO!{ sehol az ég világán. Díafa 'vától  gyalog foiyti^  . 
Aadrla az u ta t . "H jsaladot», amikor bizaér t . A baa 
á j A gyanúsan c s e n d s volt. Bilopstodiic az udvarra, 

aehogy az aaazonyt fe'ébressz).  Beaáz a FZÍŰ alá, bs 
3B h tá lóba , tapogat erra-arra a sötétben. S Í ló, ae 
szekér. 
— No ezak m9gcsofolinak  — morog magában. — Most 
ml less? Cink aa assziuy fel  U9 ébredjan, amicó ti 
(optaik a kapun. A reggoll vonatot mág eléri. Via» 
megy Tiplociri. H» el nem lopták, o'.t kell, hogv le-
gyenek a lovak. A hia előtt megbotlott egy p áh -ed -
ben. A következő pillanatban nyílik aa ablak a kis.oi 
az asszony: Te hova kész'ilaz András ? Hol a iovei.-, 
András? I yenkor kell-e htzajonil, András? — «u^oţ 
uak a kérdisek, melyek bámulatos hjlyzetismaret'ó 
tauuskodnak. AudráB megadja magát a Boraaak. El-
mondja, amit tud a lovak Borsáról s ugy, ahogy v.m, 
ruhástól ledől a pidra. Vonitig vaa még egy óra, pih }• 
egy kicsit Álmos is, fáradt  la, a asesz aem piroigoit 
még egészen kl a fejéből.  Kit perc múlva aludt. 

As asszony hozzá volt ssokva, hogy Ilyenkor mki 
kell átvenni a parancsnokságot. A lovakat nem lébe1 

hagyni. Minél későbben kesdik keresni, auuál nehezeb-
ben ta'álják meg, ha ellopták. Hsaredáig csak m^gti-
iálja val ásol as uton. Da nem voaatról, ahogy es 
fátkótya  gondilja. Gyorsan kendőt kanyarít a vállára 
a már indul is gya og Szereda irányában. Ekkor m r̂ 
reggel 7 óra volt 

András délben ébred Kltörüil as álmot a Bzemo-
ből B lassan vissza kezd emlékesni, hogy ml történt 
tagnap reggel óta. Kimegy as istálóba, vájjon nem 
Jöttek-e hasa a lovak, mlg ó aludt Nem azok, ett*< 
volna meg a farkasok  csltkó korukban. Hát az asszony 
merre van? Keresi a hás körűi mlndsaűtt, da sobol 
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Józseffalva  pusztulása. 
Hivatalos jelentés alapján, eldugott helyeken hozták a 

lapok a hírt, hogy: .Vernieeni bakovinai fala  teljesen le-
lett ." A hir lelett elsiklottak az emberek. Nem ig sejtették, 
hogy a rövid hir mögött nagy azékely tragédia húzódik 
,1, eg. Horosz Bála kolozavári kartársunk helyszíni beszámoló-
lábúi tudtuk meg, hogy Józseffalva  egyik legvirágzóbb 
bukovinai székely község lakosságit sújtotta aa istencsapás... 

A borzalmas pusztítás színhelyén könnyes, de minden 
körülmények között küzdeni kész, élni akaró testvérek kö-
zött álló "erdélyi magyar újságíró igy vázolja a kópét: 

— A falu  szélén ép házak mosolyognak. Kis fehérre 
meszelt házak. Takaroa tisztaságú udvarok zöld fák  kereté-
ben. Már örvendezénk: liála Istennek még sem olyan nagy 
a baj, mikor a szem tágra mered és alig akarja befogadni 
A pusztulás szörnyű képét A főuoca  második házától, ahol 
a végzetes szikra kipattant, végesvégig a földdel  egyenlóvé 
vált ez a virágzó falu.  Háborua képen látni ilyen tökéletes 
piHztuláat. Üszkös romok.» semmibe meredő megszenesedett 
gerendák... és a kormos romhalmaz közül vakító fehéren 
emelkedik ki a sértetlenül maradt római katolikus templom. 

— Olyan ez a templom most, mint valami vár, amely 
kíállotta a lángostromot, mig körülötte a házak százai om-
lottak össze... 

— Az uccán mindenütt emberek. Józseffalviak  és 
i'lpganek. Kárvallott, hajléktalan, töldöntutók végig az uocán. 
Egy-egy üszkös léchalom mellett lehajtott fejjel.  Valamikor 
_ néhány nappal ezelőtt — itt kerítés volt és a kerítés 
niiigött ház... otthon... 

— A templomnál nagy tömeg. Bs sem férnek.  Kinn 
ia térdelnek. Imádkoznak. Éppen akkor érünk a templomba, 
mikor vége a vasárnapi misének. Emberemlékezet óta a leg-
Bzoraorubb józseffalvi  misének... 

— Idegpattanásig feszült  csend a templomban. Szinte 
i it lebeg a levegSben, hogy ez a megkinzott nép papjától 
várja a vigasztaló szót. Német Kálmán dr., a józseffalviak 
immár nyolc éve lelkipásztora, telemeli szőke fejét.  Aroán 
a tűzben szerzett friss  sebek vöröslenek. Sugárzik róla, 
hogy tudja : moat neki kell emberfelettien  erősnek lennie, 
hngy el ne hagyja ereje szegény megpróbált népét — és 
megindul a szószék felé. 

— Előnzör a szentírásnak erre a vasárnapra irt szavait 
olvassa és az ember hátán a hideg szalad végig, hogy 
véletlenül mennyire találó : .Elküldöm nektek a Megvigasz-
talt s ha eljő a nehéz óra, ez jusson eszetekbe I" 

— A templomba itt is, ott is zokogás tör fel...  Ugy 
érzik az irás egyenesen hozzájuk beszél. Németh Kálmán 
iü ott fent  a szószéken küszködik a Bírással, aztán elfullad-
nak Hzavai: .Nem merek beszélni, mert félek,  hogy nem 
tudnám folytatni.  Tegnap azt mondtátok nekem: szégyenli-
tek, hogy annyi idegen néz és sajnál benneteket. It t vannak 
a templomban a szomszéd falvak  német és lengyel katolikus 
testvérei és ha mi siránk, még jobban sajnálnak bennünket, 
futassuk  meg, hogy mi erősek vagyunk. Erós a lelkünk 1 
Tudják meg, hogy mi nem félünk  semmi bajtól; énekeljünk 
testvéreim ! u 

— Soha drámaibb rövidségü beszédet nem hallottam 
Es most, mikor Józseffalván  a rémület azoritja össze a 
torkokat, amikor egyetlen ajak aem nyílik énekre, amikor 
kürÖHkijrül egyetlen romtenger a falujuk,  valami megrázd 
egyszerűséggel és tisztasággal caendül fel  az ének. Magya-
tul énekelték az Ssi egyházi éneket és ahogyan bizakodva 
• zílltak a hangok, abban csodálatos, mélységes hit volt... 
.Vinetek és lengyelek megrendülten nézték ezt a feledhe-
tetlen szépségű mozzanatot. 

— Fenn a szószéken most eskü hangzik el. Eskü, 
PK-IV tulszáll a falakon,  mert néhány perc múlva egész 
'I'.'.>-ttalva tudja, hogy a tisztelendő ur megesküdött: „Soha 

( î y ţ r g y o i  ţ l ţ t 

ntm alálja. Lármát nem akar caspnl, miért tudja meg 
a« e< BZ szomszédság, hogy milyen csúfság  esett vele. 
Ai asszony szokás szerint blato3an elment Ismét pa-
a&Síkcdnl as anyjának. Hit csak panaszkodjék. 0 majd 
ORţmutatja, hogy estére előkeríti a ,'ovakat, hi a föld-
ből ássa Is kl óket Valahol félreállhattak  as uton. 
Legjobb, ha eléjttk megy gyalog. Már indul la Biereda 
filé.  Ekkor délután egy óra volt. 

» • 
• 

A pajtások egy Ideig várták visssa Andrást a 
koresmábtn. Hogy nom jött, saedelósködnl kezdtek. A 
e? nUamisl ment el előbb. Kiment as állomásra az 
í^tskti vonathoz. A madéfalvi  gyalogszerrel akart 
b«3m9ori. Egy ugráa as egéss, minek kőltEÖn vonatra. 
L°galább józanodik egy kicsit hazáig. Ahogy kilép as 
*)!<ia ott látja az András saakerét 8 a lovakat, rúddal 
belesik irányába fordítva.  Ott álltak aaok egy álló ssent 
h~l}ben ahová előbb a gasdájuk állította, előírás szs-
fis'-.  az úttest jobb oldalán. Andris jósán állapotban Is 
b"di lábon áll a közlekedési szabályokkal. Hát még, 
mikor ittas. Annyit biatosan tudott, hogy délután, mi 
kor lefelé  hajtott hol állt meg. S hogy oson a helyen 
of-m  találta, nem keresgélt tovább sokat, hanem — 
"ffi'st  tudjuk — eltrapolt Madéfalva  felé.  Dani elgon-
do'koiott, hogy mit csináljon most a lovakkal a a 
^ekérrel. Avdrás kl tudja, hol van. Talán délntán 
valami rossz fát  tett a tflsre,  mlg odajárt. Elvlhették a 
rendőrök la. Annyi bizonyos, hogy a lovakat nem lehet 
üt hagyni. Lígjobb less, ha h tsahajtja Madéfalvára  s 
majd holnap számbn adja Andrásnak SsentdomokosoD. 
Legalább megkérdeni, hojy tetsslk-e még mindig a 
raészfuvarosás.  Igy legalább nem megy gyalog hasáig 6 Bem. Igy lörtént Ekkor éjfél  volt, aaon a napon, 
mikor Andris a fuvart  letette. 

A madéfalvi  csak másnap estefelé  jntott hoaaá, 
hogy JÖ aaándékát valóra váltaa. Elfogott  a estenyolo 

el nem hagylak benneteket I Megesküdtem, hogy az Isten 
ne adjon lelki nyugalmat, ha bele tudnék nyugodni, hogy 
Józseffalva  ne legyen..." 

Megvárom. Mikor meglát, szótlanul megölel. Három 
nap óta nem aludt és ez a tenger idegizgalom moat pilla-
natig úrrá lett rajta, amikor váratlanul messze Erdélyből 
jött újságíróval találja szembe magát. Sir... Csípős, tüsttel 
átitatott a levegő, de nem emiatt lett könnyes az újságíró 
sok borzalomhoz edzett szeme.. 

Igy ir a szemtanú. Igy fonja  tovább megdöbbents, 
egységes képbe azt a borzalmas két órát, mely megsemmi-
sítette Józseffalva  épületeinek 90 százalékát. Állatokat, 
mezSgazdaaági felszereléseket,  ruhanemüeket, ingóságok fel-
beoattlhetetlen sokaságát hamvasztotta el. Két kilométer 
hosszúságban romhalmazt lát osak a szem. Üszkös gerendá-
kat, szenet és port... 

Fazakaa György, aki már 19 éves korában Őrmester 
volt, végigharcolta a világháborút, igy beazil a borzalom 
peroeirOl: .Nem félek  a haláltól és a háborúban sok min-
dent láttam, de ilyent nem. Miatha a pokol kapui nyíltak 
volna meg. A levegőben lángcsóvák száguldottak. Ezernyi 
zsindelyen veszekedett sziszegve a láng. Tiz és tíz ház 
omlott össze állandó robajjal. Minden recsegett és ropogott. 
A háztetőn ugy dobolt a zsarátnokéul, mintha jégeső lett 
volna. 

Megindul és tettrekéBZségre sarkal a lélek ekkora és 
ilyen szörnyű pusztulás hírére. És nekünk, székelyeknek 
kötelességünk cselekedni. Tőlünk elvárják és joggal remélik 
Mária Terézia fegyverei  elől élve menekült a idegenben 
gyökeret vert testvéreink. Nekünk meg kell, kötelességünk 
megmutatni, hogy segíteni akarunk és segíteni tudunk, ha 
kell. És most kell segiteni Józseffalva  lakosságán I 

A helyszínen járt újságíró állítja: német és lengyel 
katolikna testvérek segitik, gyámolitják, erős lelkű, az élet 
minden nyomoruaágát ismerő, de sorsukat felemelt  fővel, 
öntudatosan vállaló testvéreinket. Mert testvéreink nekünk 
a Józseffalviak.  Vér és felekezetszeriuti  testvéreink, akik-
nek őseit a jogot, ősi törvényt és szabadságot típró zsol-
dosok kergették el a „madéfalvi  veszedelemékor. Arról a 
helyről űzték el, ahol emlékoszlop örökíti és hirdeti nemze-
tünk ezen veszedelmét 

Most ujabb vész érte a Józseflalviakat  S ebben a 
nagy szerencsétlenségükben érezniök kell, hogy melléjük 
állottunk. Érezniök kell, mert ott vau a helyünk lélekben 
éa cselekedetben egyaránt. Szegények vagyunk. Nem bővel-
kedünk, soha aem is bővelkedtünk földi  javakban. De segí-
teni tudunk, ha akarunk. Akarnunk kell I Amikor Csík-
szenttamáson viharzott végig és pusztított a vöröskakaü, 
megmozdult a székelység, sőt egész Erdély magyarsága. 
Eredményes volt a aegitő munka. Moat újból rajtam, rajtad, 
rajta, az összesünkön a sor, hogy minél nagyobb segítsé-
get nyujtsunk porig égett testvéreinknek. 

Alakuljon központi segélybizottság. Arra hivatott, 
felelős  tényezők vegyék kezükbe az irányítást. Indítsanak 
gyűjtést. Mindenki támogassa ezt a munkát. Ezt várják 
tőlünk és joggal várják tentvéreink. Nekünk együtt kell 
„énekelnünk" Józseffalvával. 

F e r e n o z G y á r t á s . 

Pünkösd ünnepén 

a é é é i m é é W s s s é s á s t i é é é i s é d i é s s é s g g i i 
<4 l o g a a o b k á a l e g t a i t é a a f e f e 
@ a n e i w « U « ( e t i k k a l l & a ) 

az uj hölgyfodrászatban 
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4— (M.-Ctuo( Löffler  gyógyszert árral saemben.) 
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tájban már ott volt Damokocon ÍZ Andris hása előtt 
Miuden zárva vo't. A bás kürHl semmi élet, mintha 
elköltöstek volna lakók. Érezte, hogy abból semmi jó 
nem IOBS, ha ó moit a háziakat haz iv árja. A lovakat 
sietve bekötötte aa lstálóba, enni adott nekik, a szeke-
ret berendezte a szín alá. a kaput beaárta s ahogy 
Jött, elinalt. 

Mondjam tovább, ne mondjam? Aodris estére 
Saareda kösött találkosott ÖSBSO a feleségével.  A talál-
kozás részleteiről ó maga aem szívesen bessél s igy 
jobb, ha én ls hallgatok ásókról. Együtt is megkeres-
ték a lovakat kétaser la az ég világán mindenütt, abol 
előző nap Andris megfordult.  Ugy látsslk, a föld  el-
nyelte ssekerestől, mert senki sem tndott mondani 
semmit, hogy hová lehettek. A rendőrséghez nem mer-
tek fordulni.  Megegyeztek, hogyha otthsn nem kapják 
meg, majd otthon jelentik as őrmester urnák. Megbé-
kéltek s kősÖ8 egyetértéssel elhatározták, hogy többet 
ma már nam gyalogolnak, hinem aa éjszikal vonattal 
haaatérnek. Ugy lett 

Mikor Andris a kapnt otthon klreteaaelte, a ssflrke 
elnyerltette magát as Istálóban. Andris majd elájult a 
nagy örömtől, pedig nem gyenge legény. Aa aassony 
ngy tett, mintha az lett volna a legtermésaeteasbb, 
hogy mire haaaérnek, ssekér, ló s miaden a helyén 
legyen. Félig tréfásan  hátba vágta aa nrát, bogy as 
tüstént elesik, ha a knt gárgyájában meg nem fogóa-
kodik. — Ered], te réaaegos kancsó. Adj Inni azoknak 
Is, necsak örökké te Igyál I (Kf) 

Szőtme-bundik,  valamint mindenféla  tili-
rabik  moj- ia kár  elleni  megóviait felelós-

aig mellett  villalom:  3-1 
Vexaenyi  József  szűcsmester,  M.-Ciuc. 

lépett életbe űanepilyesea Krisztus egyháaa, ekkor 
kezdette meg nyilvánosan müködéaét, a nappal Indult 
be aa actio catholica — a kathollkus munka. 

As apostolok három évig Jártak a mlssslós Isko-
lába, hol az Isteni Mester elméletileg s gyakorlatilag 
tanított, egysserre kezdett oktatni éa cselekedni. Ed-
zette akaratukat, sokszor szigorú próbára tette óket, 
hogy as ő Bzelleme szsrlnt alakuljanak át Aa ő ssea-
vedése és keressthalála lett véges, emberi elméjöknek 
a legnagyobb roham, legnehezebb kérdés, Itt lett nyil-
vánvalóvá terméssetfelettl  értelem-nélküliségük, össze 
akarta törni bannök a régi kovásst, bogy az őrök élet 
kovássá járja át őket, le kellett vetnlk a régi embert 
az ő cselekedeteivel, hogy felvegyék  lelkükba-aaello-
műkbe Krisztus elveit, uj amberekké alakuljanak át; 
vlsböl s Szentlélekból kellett lelkileg újonnan aaUet-
nlök, Jézus ismerte óvóit, nagyon tisstában volt aa 
emberi gyengeséggel és gyarlósággal. Azért „trénin-
gezte", gyakorlatostatta óket. asért kellett áteaniök 
eseken a Bselleml-lelkl tortúrákon. A jó MaBter alapo-
san kiképezte őket iskolájában missziós, vllágmegtérltó 
feladatukra.  Feltámadása ntán ls nyesegette, csűaolta, 
finomította,  nemeBltette apostolai lelköket-elméjüket. 

Mennybe-menetele előtt Hadta nagy missziós 
programmját: „Elmenvén aa egéaa világra, tanllaatok 
minden népet, megkereBstelvén őket as Atyának ÓB 
Fiúnak éa Szentléleknek nevében, tanítván óket meg-
tartani mind, amiket parancsoltam nektek". Egyben 
megparancsolta apostolainak, hogy Jeruzsálemből al na 
menjenek, hanem várják meg a Szentlelket Mart meg-
ígérte nekik: .még sok mondani valóm volna nektek, 
de moat nem vagytok hozzá elég erősek, elmegyek a 
elküldöm hossátok a Vigasztalót, mikor pedig eljövend 
ő, aa lgasBágnak Lalke, ő majd ellgaalt titeket minden 
lgasságban*. 

Erre vártak aa apostolok, asért gyűltek öeszs 
mindennap as utolsó vacsora termében s lmádkostak. 
Tizedik napon hirtelen támadt, mint a asél Bugása. 
Benn a hásban tüsea nyelvek szállottak mindenkire 
és mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különböaő 
nyelveken kesdtek szólni. A sajra sok nép jött a hás-
bos s mindegyik saját nyelvén hallotta aa apostolok 
tanítását, lelkűk fogékony  lett s mindjárt báromeaer 
ember megkeresztelkedett. Ezek visszamentek haaá-
iukba a kezdték tovább kirdetal Krisztus tanítását Igy 
futótűzként  terjedt as evangélium, as őröm hir. A pün-
kösdi túl, a Szentlélek égi lánggal erősítette meg óket. 
A kegyelem parássával tisztította meg aa apostolok 
ajkát, as Isteni Igazság fényével  megvilágosította elmé-
jüket, minden terméBsetfelettl  erővel betöltötte lelkűket 
s megadta nekik, bogy mit ssóljanak. Asért lett prédi-
kációjuk oly hathatós és eredménydus. Szavuk elhatott 
a föld  határáig a megújította annak szivét Ettől kezdve 
lettek Krlsstua tanítványai bátrak, bölesek, hősök éa 
ssentek. A kathollkus lelki munka beindult, a katholl-
kus akció első lelkes munkásai az apostolok voltak. 

A krisstuBl arc, a keresztény Ideál, a kathollkus 
model kétezer év óta as emberek nemtörődömsége éa 
rosss Indulata folytán  elhalványult, as élet nagyon 
megkoptatta B fakulttá  tette. Próbálta a reformáció  óta 
minden „Izmus" uj festékkel  megjavítani, de nem si-
került. Ezzel la ugy vagyunk mint a freskókkal,  melyet 
le- vagy átfeatóaael,  ss nj mázat, a friss  vakolatot a 
a por vasiig rétegét nagy vlgyásattal le kell kaparni 
s előttünk as eredeti kép, mely mindig üde, friss, 
eleven színben ragyog Krisztus evangéliumát nem kell 
meglsvltanl, örök, váltosatlan értékű aa: ég éa föld 
elmúlnak, di as igéi el nem múlnak, Krlszius tegnap 
és ma mindig ugyanas, hanem as ember Bsolleml és 
lelki világában kell nagy reformot,  alapos Javítást esz-
közölni. Az emberi életben megengedtük, hogy a krisz-
tusi arc vonásai modernizálódjanak s ml lett belőle: 
fu'nrlBta,  kublata lehetetlenség, éitkatetlenség. Nem 
Krisztus tanait kell a mai IdókhÖa alkalmazni, hanem 
aa életet, Időt, korokat kell Krisstni evangéliumával 
össsbangba hosul. Nsm a napot Igasltjuk aa óráhoa... 
hBnem az órát lgszttjuk a naphoa. Asért van Boraink 
között annyi gyáva, vallástudatlan; értelmetlen, név-
leges, nemcsak sem tökéletes, banem tökkel-űtött 
kontár keresztény katholikns. Csak szájával katolikus, 
da sslve-lelke-eszs távol van Krisztustól. Csak a neved, 
hogy é'sz, de halott vagy Iiten ssemében és sz 0 Má-
rnára. É'dted, elveid nlocsenek összhangban szavaiddal, 
más ss elméleted ia más a gyakorlatod. Vlset prédi-
kálsz és bort Iszol. Es a két kulacsoa, álarcos ólat. 
Taktlkásó, diplomatikus katholikns, opportunista keress-
tény lelkület. Ilyenre mondja a Szentírás: mivel som 
hideg Bem meleg nem vagy, keadelek elvetni magam-
tól. Caak anyakönyvileg kathollkus aa Ilyen, de a való-
ságban már apostata, elhagyta Istent, megtagadta Krias-
tuat Mindegyik vallásalapító lesz, önmaga csinál hitet 
saját réssére, ahogy élet körülményei a kedvelt szen-
vedélyei megengedik. A modern ember felfogásai,  goa-
dolkodása B tettei legalább eat blaonyltják éa mutatják. 

Boha ao volt nagyobb ssükség a Szentlélek ttaa-
tttó viharára a égető tűsére, mint a mai korban. Aa 
elmékben felgyűlt  a sok lgasság-elferdltó  por, aat kell. 
hogy a kegyelem Bsele elfújja,  a szivek tele vannak 
önlmádó és önlstenltó vágyak, éraéaek Um-lomával, eat 
a ssemétdombot kell, hogy a malaszt tűse kiégesse, 
bogy a régi romokon nj világ épüljön fel,  a régi em-
berből u| ember alakuljon kL 

Teremti Lélek, száll] ml reánk, világosíts meg égi l ing I 
Kl alkotád a axiveket, Ontsd eaekbe kegyelmedet 
Kit latén mint Vlgaaslaldt nakOak ajándékai adott, 
Te óM kutfí,  Meretek, te tOs vagy a lelki ssent kaaet, 
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Gyulaaid ISI u énéaeket, aalvünkbe Onts szeretetet, 
Testünk erőtlenségeit védjék magas kegyelmeid I 

Kétaaeraaen kell n mai pünkösd Uonepén eat 
ellmádkoznl, hogy a Szentlélek adja nekünk isteni hét 
ajándékát, árassaa e) lelkünket saent kegyelmével és 
ekkor minden nj életre kél ée megujul a föld  Bslne. 

P. Réthy Appollinárisz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— CaauUo  Andrea  pápai nuncius meg 

érkezett  a pünkösdi  búcsúra. Casullo  Andrea  a 
pipai udvar  buouresti követe  folyó  iv május 26-án 
Márton  Aron püspök. Báró Szentkeresztby  Béla, 
Gyárfás  Elemér  dr.,  Dr Boga Alajos kanonok,  Af-
terie balázsfalvi  kanonok  kíséretében  megérkezett 
Csikszerediba  A magas is előkeli  vendéget  a megye 
határán Drimba József  ezredes  megyefőnök  fogadta. 
Este 7 óra után érkeztek  meg a helybeli  gimná-
zium elé, ahol a város impozáns közönsége  gyűlt 
össze fogadtatásukra.  A pápai nanoiust a gimná-
zium bejáratánál  Szász  Gergely  polgármester  fo-
gadta,  majd  a megyefőnők  bemutatta  a fogadésára 
kivonult  hatósági előkelőségeket.  A gimnázium 
nevében Boga István  II.  oszt. tanuló francia  nyelvű 
köszöntővel  üdvözölte,  ami szemmel láthatólag  kelle-
mesen lepte meg. Utána  Dr. Csipak  Lajos ünevelő 
intézeti  igazgató  latin nyelven üdvözölte  a magas 
egyházi vendéget,  ki  olaszvyelvü  válasz beszédé-
ben mondott  köszönetet  a hatóságoknak  a fényes 
fogadtatásért,  majd  örömét fejezte  ki  azért  a tiszta 
vallásos érzésből  fakadó  lelkesülésért,  mellyel  a 
katholikus  székelység  őszentsége  képviselőjét  kö-
szöntötte  s mely annyira méltó volt  ugy a néphez, 
mint ehoz, akinek  szólt  A fogadia  után a főgim-
názium kápolnájába  vonult,  abol Sarkadi  Elek  kar-
nagy által  vezényelt  gimnáziumi énekkar  remekelt 
aa mEooe saoerdoe  magom"... himnuszával. Az ün-
nepi veosernyét Márton  Aron püspök celebrálta, 
majd  annak végeztével  a magas vendég  a számára 
kijelölt  lakosztályba  vonult  vissza, abol még meg-
hallgatta  a főgimnázium  énekkarának  az 6 tiszte-
letére  rendezett  szerenátfját.  — Casullo  Andrea, 
őszentsége  romániai képviselője,  bárom napig lesz 
a osiki  székegység  vendége  s részt  vesz a székely 
nép vallástörténeti  hagyományainak  legszentebb 
megnyilatkozásán,  a somlyói buosun. 

— Holyroigasltée. Lupánk mnlt számában fcö-
eöltük Sótétpatak- fürdő  felszenteléséről  szóló hírünket, 
Kalfáa  Jéaaef  fürd̂ talajdonos  kérésére eaen hírünket 
olyképpen Igazítjuk helyre, hogy SJtéipatak-fürdő  fal-
Bzenteiése nem junins 8-án, hanem jnnlna 4 én IBBZ. 

— Heghalt Tompa Kálmán aninigaagató. 
Tompa Kálmán aainlgaagatő, 79 évea korában meghalt 
Saombathelyen. A jó béke idők Caíkbzere díjának ő 
volt a aatnlgaagatója. Sok kellemeB hangulat és bol-
dogaág főződik  nevéhez és társulatához. Halála ig»a 
réazvóttel tölti el mindazoknak a lelkét, akik emlékez-
nek azokra a meleg aainháai estékre, amelyekben 
Tompa Kálmán volt, aalnmüvéBBetUnk nagy kulturáju 
Irányítója. 

— Aa nj iparengedélyek ügye. Felhívjuk a 
figyelmét  minden képesítéshez kötött klsparosnak arra, 
hogy Iparengedélye Iránti kórvéuyét legsürgősebben 
tegye le a Munkakamaránál. A kérvényhez mellék-
lendő: 1. A vármegyei főorvoal  hivatal által kiállított 
működei engedély (Autorlaattune de funktion°r<>).  2 
Mesterkönyv. 3. A betegsegélyző pénztárnál befizetett 
200 lejről szóló elismervény. 4. Fénykép 2 darab. 
6. Okmány bélveg 27 lej és 2 iej rapülő bélyeg. Azok 
az iparosok, akiknek 1930 juiiu? 1. elótt kiállított Ipar-
engedélyük volt, arra jogosultak, bogy a vármegyei 
főorvoal  hivatal díjmentesen állítja kl a mttkedási 
engedélyt. 

— Meghalt dr. Popea Nioolae munkaügyi 
veiérfelügyelő.  A braBBéi muak̂ ügyl kerüiet mun-
kásságának nagy gysţszs vt>n. M ghslt dr. Pop?a N -
colae munkaügyi vtzérfelűgje'ő  A muakánnág újságjai 
őszinte részvéttel emlékeznek meg enn k a d̂ rík, 
megértő és fejlett  jogérsékkel megáldott embernek 
korai elmúlásáról, ekl 51 éves korában halt meg Brassó-
ban, A caikm'gyel mnnkáeügyek la több éveo keresz-
tül aa ő hatáskörébe tartoztak. Bemondhatjuk, hogy 
hlvatáaának magaslatán álló, korrekt, talpig hscsületoe 
főilíz'.vlselő  volt. BraBSŐban, majd a budapesti, bécíi 
egyetemeken végeate iskoláit. Halálát ő Hintón fájlaljuk. 

— Be kell e s e r e a n l a ganálarookat. A gyula-
fehérvári  munkaügyi felügyelőség  átiratot Intézett a 
a légügyi ÓB teogeré?aetflgyl  mlülEiz'erlumhcz a gía 
álarcok beaaeraésének elhalEsatáaa ügyében A minisz-
térium válasaa moet érkezett meg a fenti  munka-
felügyelőségen  kereFBtm a Munkakamarához és beteg-
aegélyaőhöa a ebben a minisztérium köz:l, hogy a gáz-
álarcok beaaeraéaének határidejét májnB 31-ig meg-
hoBSzabbltja. dat a hosszabbítást ÍB csupán azért en-
gedélyezi, hogy eaáltal az érdekelt ipari éa kereBke-
delmi vállalatok BBámára megkönnyítse a gáaálercok 
beszerzőét. További hoaazabbitást aaonban nem haj-
landó engedélyezni, mintán igy la elég Idő volt a tör-
vény megjelenése óta arra, hogy a gézálarcok árát 
minden vállalat alkalmazottaltói levonja. Május 31 után 
a mlniaaterlnm köaegel megindulnak, hogy a rendelet 
végrehajtását aa egésa oraaágban ellenőrizzék. 

— Itt a piros — hol a piros. Ismeri jól min-
denki est a haszontalan játékot, amellyel hlsaékeny 
embéreket beugratnak ée pénaBket valósággal elrabol 
Jók. Lipcsék Sándor kolozsvári lakóa a csíki vasút-
vonalon folytatta  est a mesterséget. Tusnádon a csendőr-
ség levette a venatrél. Most a bíróság egy évi börtönre 
és kétsaev lej pénabirságra ítélte. 

— Aa EGE. köngyüléaén három évre njra 
Dr. Ssáan Pált válaantották meg elnöknek. Aa 
Erdélyi Gazdasági Egyesület májua hó 21-én tartotta 
meg kÖagyüléBét Koloasváron. A közgyűlésen több mint 
rzar erdélyi gazda Julent meg, tizennyolcezer tag ne-
vében éa aa egésa erdélyi gazdatársadalom képvisele-
tében. A közgyűlést Dr. Scésa Pál nylto'ts meg, msjd 
nagy beszédet mondott, ame'ybrn nz EGE. fáradha-
tatlan, de nagysikerű építő munkájáról számolt be. 
A közgyűlésen megváltoztatták as EGE alcp zabályát 
oly értelemben, hogy az egyesület ezentúl Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egyletnek nevezendő. Eeután a 
közgyűlés tomboló lelkesedéssel ujabb h4rom évr* Dr. 
Szász Pált választotta meg njibb elnöknek Vágü' 
megválasztották az u] vezetőséget Is. 

— Zenés-vaesernye. Kedden, májas 30 án d. n. 7 óra-
kor zenés májnsi veosernye lesz. Felhívjak városunk társa-
dalmát erre a mijosi veosernyéket befejező  ünnepélyes ese-
ményre. 

— Dj kórhásgondnok. A közegészségügyi miniszter 
Biţn Vlaset a helybeli állami közkóihiz gondnoki állásában 
véglegesítette. Blţu Vlase évek óta tOltl be Ónálló mnnkakör-
ben ezt az állást és mindenfelé  mint korrekt, kötelességtudó 
tisztviselőt Ismerik. 

— Halálosások. Jakab Sándorné szül. Haniz Erzsébet 
helybeli anyag-raktár tulajdonos felesége  f.  év május hó 24-én 
váratlanul elhányt. Az általános szeretetnek örvendő fiatal 
asszony hirtelen halála, mély részvétet és megdöbbenést vál-
tott kl társadalmunk minden részében. Temetése májas 26-in 
volt ai együttérzésnek hatalmas megnyilatkozási mellett. 

— özv. Teze Istvánné szül. Texe Katalin, 69 éves ko-
rában, májas hó 25 én meghalt Cslkszentslmonban. 

— Feljelentések C&cburema Ana és Salamon Con-
stantin tölgyesi lakósok az ügyészségen feljelentést  tettek 
R&jarlu ottani állami Iskola igazgató ellen, mert az Roztll-I 
Illetve Aarel és Constantin nevQ gyermekeiket Qtl-verl. Az 
Ügyészség az ügyet k'vizsgál&s végett áttette a osendőrség-
hez, amely jelentésében mege ősitette a tanító ellent vádat 

— Ugyancsak Pttarn tölgyesi tanttó feljelentést  tett 
Tomesca C. erdómérnök ellen, mert «z a madarak és fák  napja 
alkalmából történt kiránduláson megverte. 

— Hadbíróság elé utalták, Cslkszenttam&s kö birto-
kosáig a napokban tartotta közgytl'éséb, amelyet a törvény 
szerint egy járásblró vezetett le. A gytllésen n gy vita folyt 
le a vagyonkezelés körttl, amelyiek a gyűlést rezetá b :ró 
végül ls szavazás elrendelésével vetett véget Ekkor törtéit, 
hogy a helyéről felemelkodett  BillLt István (báos) közbirto-
kossági tag és a gyűlést vozető bt-ónak azt mondta, vigyáz-
zon a b'ró ur, mort nrm <ud magyarul, nem éitl ml történik 
Itt a gyűlésen és törvénytelenséget követ el. A bíró azonnal 
felfüggesztette  a gyűlést, jelentést te t a oseodőraég -.ek, amely 
Bálintot letartóztatta és ügyét áttett? a brassói hadbirósághoz. 

— Öngyilkosság Vaj^a Piroska cstkszentgyörgyl özvogy 
asszony felakasztotta  magát. Az Art v&lt meg az él tétól, mart 
napokkal ezelőtt a gyermeke is öngyilkos lett 

— Ingyenes méhészeti tanfolyam  Koloasváron. Az 
EMK. szokásos méhészeti tanfolyamit  a folyó  évbon jnnlna 
hó 3-tól 12-ig rendezi meg. A 10 napos tanfolyam  teljesen 
isgyeren, ősapán a jelentkezésnél 100 lej belratási dij fizetendő 
az Erdélyrészt Méhés:egyes.ület pénztáriba, Clnj, Str. Rrgalá 
16. szim. A résziétől! szán lék legalább 5 rappal a tanfolyam 
kezdete előtt bejelertsndő. A t»ti'olytmon bárki részt veho'., 
korra való teklnte* nélkül. A 10 napcs tanfolyam  befőzésé-
vel a hallgatók vizsgáznak és btzonyltvinyt kapnak, 

— A Bomániai Magyar DBIOIMÖ vétség folyó  év ju-
llas haviban négyhetes karnagy továbbképző tanfolyamot 
rendez. A tanfolyamrn  a következő kategóriák vehetnek iészt: 
1. A Dalossiövetséghez tartozó dal- és zoneegyesdletek kar-
nagyai. Ezek mindössze 200 lej tandíjat fizetnek.  Ellátásukról 
a Dalosszövetség gondoskodik 2 A Dilosstövetséghez még 
nf  m tartozó dalárdák karnagyai osak azon esetben vehetőek 
részt a tanfolyamon,  ha a vezetésük alatt illó dalkör a pályá-
zat beküldésekor belép a Dilosszövetségbe s a belépési nyi-
latkozattal együtt a félévi  tagdíjat ls beküldi. Az Ilyen karcagy 
szintén osak 200 lej tandíjat fizet.  3 A tanf  'lyamon részt ve-
hetnek ezen kívül m'ndazon egyének, akik magukat a kar-
vezetésben s sz ezzel kapcsolatos zensl tudományban tovább 
képezni óhajtják. Ezek ls 200 lej tandlj&t Sietnek, de ellátá-
sukról Bajit magák gondoskodnak. Ulndazok akik e tasfolyr.-
mon részt óhajtanak vauul, a felvétel  Iránti kérést legkésőbb 
folyó  évi Junlas 10-ig adjik be erre a olmre: Romániai Magyar' 
Dalosszövetség. Cluj, Str. Og&'n'.oeanu 7. j 

— A .HITEL" negyedik évfolyamunk  első szima közel 
száz lapon gazdag tartalommal jelent meg. Vezető he'yen 
Tamási Aron nj könyvéből, a „Szülőföldeméből  közöl egy 
részletet „Készülődés has rét ünn'pé.e* címmel.. Sirl István 
dr. másféléves  tanulmánya a romániai, főleg  az e-délyl szö-
vetkezeti mozgelom fejlődés  rajzát adja összi hasonlító str.t yz-
ttkat adatok segítségére!. Vita Zslgmcnd „A né| higyoinfey 
vilign és nevelésügyünk feladatai"  olmü pedagógiai cikke, s 
Manyik ti nő dr dltról népegészségügyi adBiközlamérye zii ja 
a folyóirat  anyagának első részét A továbbiakban a Magyar 
r-épközösség kérdéseinek bő taglalása következik. Albrecht 
Dezső sz uj politikai helyzet lényegét fejtegeti  Vita Sindor 
gazdaaágpolltlkal lehetőségeinket elemzi, a Venczol József 
művelődéspolitikai tercet ad — főleg  az tMKE-vel kapcsola-
tosan, A Metamorpbosls transylvaulae o. állandó rovat, s 
román éB németnyelvű összefoglalás  egészíti kl az uj H telt 
Kétség tel mOl nagy érdeklődésre tarthat azimot ez erdélyi 
fiatal  értelm'ség reprezentatív folyóirata.  Megrendelhető Clnj, 
Str. Cogelnloeauu 7. oimen. £vl előfizetési  dlj 150 le), példi-
nyonként 40 lej. 

— Tfisesetek.  A cslkszentgyörgyl közbirtokosság „Sá-
rospatak" nevű erdejeben tüa ütött kl. Tekintélyes kir van. 

— B írtolts Fer»noz gyergyóosomafalvl  gazda esürét 
vlllimütéa gynjtotta fel. 

— A postahivatal közleményei. A CBIIB.O-
redal metcyeBaákhelyl po-tíhlvstfl  kör", ho y Aprlli, 
20 tél blionylalin Időr.t I Károly király jubl ruruAra 
postabélyegcket hocaitotiak fal.  A bélyegek a követ-
keaő értékekben kaphatik: 25 ás 60 bani, 1, 1,50, 2, 
3 4 6, 7, 8, 10, 12 15 éa 16 lej. A bélyegek kétféle 
«rtí'feben  kaphatók és p?dig olyasok, melyek már ma-
gukban foglalják  a repll'őbélyeg értékekot la, valamint 
olyanok, melyek eaen ériékek nélkül vsnnrk. A bélye 
geket mlrdcn levélre fel  lehet rsgarzUnl az elő su'y 
értéknnk megfelelő  összegben. Sulyo-ishb Isvelskcél F 
pitértéket közönséges levélbélyegekk l̂ Is ki l«het pó-
tolni, vagy pedig Jubileumi bélyegekkel, m»'y°k nem 
foglalják  magukban a rrpüiőbéíyegAket. Eẑ t a követ-
kező értékekben kaphatók: 25 éB 50 baci, 1, 2, 8,12 
éa 16 lej. Külföldi  levelek mcnteBltve vannak a repülő 
bélyeg alól a azokra a jubileumi bélyegek rep̂ Iőbélyeg 
nélküli értékelt kell felragaBatani.  Folyó év április 
1-től a kn'turbélyegek érvényüket veszítik. 

— Lopáa A Cerbnreann fűréazgyár  cnlksaent-
Blmool telepiről iameretlen tettesek 50 ezer lej értékű 
gépalkatrészt elloptak. 

— Forgalmi adőt fizető  kereskedők figyel-
mébe. A ciikszarcdai adókivető ptazügylgazgstúeág 
közhírré tntzl, bogy a forgalmi  adó-törvény 4. cikke 
-'rtolmébea miodazou keroakedők, ki1: forgalmi  adót 
flaető  gyárfüíól  vásárolnak, a Bzímlákit ás az eladott 
árut e«y raktárkönvvbe pontosan beírni kí t-lesek. Azon 
kereakedők és lpirjîok, H'.' a forgalmi  Rd tor^/y 
aíspján raktárkönyv vcz?tfBáre kötelfzt.-sttek  és> szt 
Azonnal be nem szerzik ÓB lafct>ly?gEésre  a p>nzügy-
IgazgstóBágnak be n?m mutatják, a forgalmi  adótör-
vény 22 cikke értelmében aslgornao büntettetnek. A 
raktórkönyvek kaphatók a Vákár könyvkereskedésben, 
CalkBzoredÁban. 

— Drágába került saórakozáaok. Saórakozsi 
Ish- t, do csak mértéktel At alábM páldák vllágotiaa 
bizí n>itjík, hogy a mii világban ;'0kba krrttlhet, hi as 
ember a lorcaomák Baentéjél-en megfeledkezik  erről 
s sse.tá'vról. Furios Tamás és I<nácz cslkmads-rafi 
lakósobnak pé.'déul 2-2 ezer lejébe került egy ilyon 
Hrándalátuk, tm l̂yikben jói m*gr5seeg<'di9k éa m g-
fsledk  zva emb rl ml/oltuiról róRZ'-gB-igü̂ kel köí-
megtotrinfeoi-.Bt  okostsk. — U ŷ-rcsak dráea péc-
z;ba éí sok m^hurco'áaába kr l t Birtalls í n r e és 
Igr-áca gyerg ÓMsn mlk'ísi bkó̂ ô nak az, hogy a 
21 ea novü káríyMáték he'ye't raáa Paír>kozist nem 
ía'Alt mpgu' ssK A r̂ ndő ség r«j'nk Kiött, a baa-ju-
ka' lffugU'ta  ós a if;rásM>-ésig  2 2 sz.r lej p^rpbUc-
tfltísrA  lt»;t'i. — D íívas B .Iá*? tu cádi l&kós sem jĂrt 
különben, 1938-bsn. jól lor̂ r. gedetf.  Az ital meghozta 
a bá torává- . 1». Saidott m nd nkl?, t»ki u t j i b a k i rü ; ' . 
Vé̂ ül la a condómig v< t t= vig«>t virágom kedvin«k. 
Caendbáborl.ó klr:;ndu' áss 15 napi e:»árá"sal é.-; 5 e2$' 
lej p43zbűn>eté3sel végződött. 

— Jaj a konknronoiának K̂ rcsó JHS f 
gyergÍÓBAENTM'kíó'i fiik  .re? veadágiírí v;irísoío'.t, 
Csergő JtnoB 16 évea fla  la ott váti s tei or a ritkán 
kósíiló vndég végre m̂ gia caad oda kora t, aicsalti 
ss ő kt-CBljára. K°,rcsó fzárt  us[y vett elégtételt, bogy 
a fiat  jól megpofoz;».  A bíróig a bzoHíísu érlelést 
15 napi elsárájüal és kótezer lej pé-z jűatüt̂ Bsei ju-
ţam?zia. 

— Elitéit verekedő. Sisbó Ferenc düró! KSÍ-
d&'kcdmég p rou t fo'yamán  viisml fild  mi»»; 
ássaave iŝ ti sógornőjével, Ŝ abó Arn̂ val, akit a'.po-
s*n hv'yb.nt is h^yett. A blr̂ s'.g kát nónap elzá-
rá rí ís káta.íír l .j piaibllatelésre Ítélte. 

— D F ; g a mulatság a tilosban! legeltetés. 
A tilo TNA J'Tés COBISEM vezetett jóra s biroay sok 
kellemetlenség okozr JA volt. ámbruaJácoB csobácyosi 
PÁSS OR LA ti'osbzn i e « ^ , T O t r t t . da megfogták  a AZ oko-
:otí KÁRÉRT a btróeAe 15 NSPI elzérÍBrs és 16 csc-R iej 
j-jvaMr.iá'ra Hálté. Vigyáztunk állatainkra ana kisír 
'et-IZAÜUK a tBkermáay-megtabari iásnak ezsel a módja-
VII', meri «MHT látjuk, sokba kerül B ritka esst , mikor 
J-:M veszít r jta BZ eciber. 

— Nem játék a foglalás,  baj lehet belőle. 
Scliönfr'd  B rkó gy;mrE:—palánbrl fskfre6ktdő  sdóvsl 
t̂ r̂ osoit s a t;--ncz~a fcj.íbfn  a v̂ grehpjtók lefô liü&ií 
bírom Tdgon rz :roz fnyagoi.  öchrnfeld  az acyaito-. 
lcntrélte roiaíntb m'nŐBégüre. A h rom vagon auva-

í*rt b*rom havi c'â .ráct kapott. — Hilcrer K̂ ro'y 
•icvölgyl fakitermelő  vállalat t:!<rtv)8e'ője ugysafí: 
nJelekfd  o e ô gn'J iefoe'olt  hót vagon erŷ ggal. Két 
v-gonirt két bón.-pot kapott. 

HQIIf  I Ali* Hí BraBíi.brn do'gotok ak:d, rt f U O I I V I M I V . J £ d . , 0 k ( j , f e l k B r e , n t 

Hellwig G. János vendéglőjét, 
Brassó, Derestyei-at 4. szám. 

E tőr-ndü éteiek ér. italok, foatcB  ÓB figyelmes  klí z:l-
g üás, seoüd ár»k 1 Tisztelettel: 

Hellwig G. János, vendéglős 
Braaaó, Derestyel-ut 4. s í im. 

Varrógépek Kerékpárok • 
Alkatrészek • 

GYERMEK KOCSIK* 
nagy választékban á 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 
19— • 

KERESEK 3 szoba, konyhás (esetleg 2 nagy 
azoba) lakást, lehetőleg külön udvarral. Cím 
a kiadóban. 

T E N N I S R A C K B T T B K , labdák, r a o k e t - l s c k , 
olaj jutányoa áron állandóan kaphatók Vákár-
nál. — Ugyanott raoket huroiás és javítás. 

i g t m M l VAkái 




