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tudatban tettein, hogy a;; akkori Buiyoa napok-
ban Nagyrománia megteremtői szent öröksé-
gének paracosát hajtom végre. Országomnak 
uj alkotmányt adtam. 

— Ezen uj alaptörvény által határozottan 
kinyilváníttatott a román nemzet elsőbbsége, 
pontosabban megállapíthattak a polgári jogok 
és kötelességek, felee»baditotluk  a közéletet 
a szdk pártérdekek bűnöseiből és az igazi 
román köaBsükségletek oikjára telepítettük át. 
Az uj alkotmány biztorloita a mezőgazdák, 
munkások és a többi termeid tényezők, szel-
lemi foglalkozásúak  igazságosabb parlamenti 
képviseletét s eképpen wég szilárdabb erkölcsi 
alapra helyeztük aa államéletet. 

— Különös lelki elégtétellel tapasztaltam, 
hogy az országnak adott uj intézmények milyen 
nagy viszhangot keltettek és milyen lelkes 
fogadtatásban  részesültek népem körében. — 
Eképpen a mult évi sáavazás alkalmával a 
szavazásra jogosultak 99 százaléka szavazott 
az uj alkotmány melleit. Ugyanezt a lelkes 
hangulatot tapasztaltam egy évvel később a 
Nemzeti Újjászületés Arcvonalába való beirat-
kozás alkalmával. A legu'oleó választásokon 
való részvétel pedig, amely a múltbeli válasz-
tásokhoz viszonyítva a legjelentősebbnek te-
kinthető, harmadszor is megnyilatkozott a nem-
zett lelkében végbement mély átalakulás, a 
köszönet ée az uj rendhez va'ó végleges csat-
lakozása. 

— Szenátor urak, képviselő urak I Más-
fél  év alatt, amig a parlament nem ülhetett 
össze, kormányomnak ssámos és súlyos problé-
mával kellett ttiegbiikúádia. Igy naindeu okét ólt 
helyre kellett állítania a múltbeli torzsalko-
dások által mélyen megzavart belső rendet éB 
vissaaállitani az ugyanezen okból meggyöngült 
államhatósági tekintélyt. Ez a mü erélyes és 
kitartó cselekvéssel megvalósult. 

Az a teljes nyugalom és lelki összhang, 
amely ma az országban uralkodik, lehetőséget 
nyújtott a termelő munkára és a bármely ve-
széllyel szembeni ellenállás megerősítésére. 
Kormányomnak hasonlóképpen olyan reformo-
kat kellett megvalósítania, amelyek az uj al-
kotmányos rendből következtek. Az nj köz-
igazgatási tőrvény valóra váltotta az oly régóta 

várt decentralizációt és a helyi kezdeménye-
zések részére biztosította az építő tevékeny-
séghez ssükséges eszközöket. Ezt a müvet 
rövidesen a törvény által megkövetelt választó-
testületek kijelölésével tesszük tökéletessé. 
Est a reformot  követte a birói testület átszer-
vezése és a közoktatás reformja,  amely a jelen-
legi kívánalmakhoz képest jelölte ki az uj 
utakat. Az uj munkatörvény megoldáshoz jut-
tatott seámoB nagyjelentőségű társadalmi kér-
dést. Ugyanakkor széleskörű építő tevékenység 
folyt,  amelynek során az utak nagy részét 
modernizálták, jelentős számú gabonaraktárt 
építettek, társadalmi, valamint egészségügyi 
téren nagy vonalú akció ment végbe a lakos-
ság gyámolitása végett. 

— Az ország pénzügyei különös figye-
lemben részesültek. Ama rendkívüli kívánalmak 
ellenére, amelyek felmerültek,  a költségvetés 
tökéletes egyensúlya biztosíttatott, pénzegysé-
günk padig védelemben részesült. 

Az ország hadserege továbbra is legfőbb 
gondját képezte a kormánynak. — A tiszti 
és altisztikar anyagi helyzetét megjavította, 
ugy a zsold növelés, mint a hadsereg aegély-
és biztosítási pénztárának uj és megfelelő  ala-
pokra fektetése  által. A kiképzés szintén kü-
lönleges figyelemben  részesült. A hadsereg 
felszerelése  terén jelentős fejlődést  könyvel-
hettünk el. A gyalogság uj és változatos fegy-
verekhez jutott, a tüzérség modern anyaghoz, 
mig a repülés eddig nem ismert támogatásban 
részesült. A hazai és külföldi  hadirendeléBek 
mennyisége megnövekedett. A hazai hadiipar 
a kapott támogatás folytán  ma teljes üzemü 
működésben van, biztosítva aa orsiág hadi 
készültségét. 

— Ea a tevékenység az országnak a teljes 
biztonság érzés át adta, mely egyrészt ama len-
dületben kapott kifejezést,  ahogyan az ország 
a fegyver  behívásra válaszolt, másrészt abban 
a felemelő  áldozatkész szellemben nyilvánult 
meg, amelyről hadfelszerelési  önkéntes hozzá-
járulásaikkal a polgárok, a leggazdagabbtól a 
legszegényebbig, bizonyságot teltek. 

Őfelsége  a kisebbségekről. 
— Kormányom továbbá arra törekedett, 

hogy az országban élő etnikai kisebbségek 

Királyi szavak. 
„Köztetek nőttem fel,  lelki táplálékom volt 

a ti lelki táplálékotok, fájdalmam  a fájdalmai 
tok, nemzetem eszményei az én eszményeim 
is voltak.* 

(őfelsége  II. Kéről; királynak a jnnlns 8 lk-
nemsetgyűléaen alhangaott besaédéból. 

„Országőrök I Ti vagytok a kövek, ti 
vagytok aa elpusztíthatatlan alap, amelyre egy 
jobb Romániát, egy természetes határai között 
legyőzhetetlen Romániát akarnak építeni I" 

A trónbeszéd. 
őfelsége  II. Károly az uj parlamentet 

folyó  év junius 7 én a következő trónbeszéd-
del nyitotta meg: 

— Szenátor urak, képviselő urak I Mielőtt 
az erők egyesítésének és román hazánk fejlő-
désének Bzentelt uj munkát megkezdenők, ké 
ram önöket, hogy gondolatukat társítsák az 
enyémmel s emlékezzünk meg Mária királyné 
ről, akinek elhunytát mindannyian lélekben 
meggyászoltuk ebben az évben. Nem fogjuk 
elfeledni  ragyogó egyéniségének varázsát, sem 
lángoló hazaszeretetét, sem vitézségét, amely-
ről sötét és dicsőséges napokban egyaránt 
tanubizoyBágot tett. Mária királyné a két nagy 
király müvét tökéletesítve, még szorosabbá 
tette azokat a mély és élő kapcsolatokat, 
amelyek az uralkodóházat az országhoz fűzik. 
Emléke őrökké élni fog  szivünkben. 

— Szenátor urak, képviselő urak I Külö-
nös megelégedéssel jöttem ma a nemzet repre-
zentánsainak körébe, akik az uj alkotmány 
eiöirásai szerint választót első parlamentet al-
kotják. Az egyetértés és újjászületés jegyében 
ültek össze a törvényhozó testületek. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy a trónra léptem, nem 
azUatem meg az ország élő erőinek egyesíté-
sei Bzorgalmazni hazafias  és eredményes munka 
érdekében & bár hosszú időn keresztül más 
érdekek késleltették az ország konszolidációs 
müvét és veszélyeztették magát az állam létét 
is torzsalkodások és széthúzások által, mégis 
a nsgy pillanatban nép*m visszanyerhette mentő 
nyugalmát, 1938 február  10-iki közbelépésem-
mel, amelyet tiszta lelkiismerettel és abban a 
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német uralta Magyarhont, Erdély pedig külön váltan 
elkesdte élni önálló nemsetl életét. Es a pár ssáa évig 
tartó erdélyi önállóság termelte kl íz a sajátos erdélyi 
lelkületet, amelynek nyoma még ma 1B él ea orsság-
rész lakóinak lelkében B amelynek megtestesítői voltak 
FZ erdélyi fejedelmek,  kiknek a saját orsaágrészűk 
ügye-baja mellett a Bsétsavkadt testvérország támoga-
tása Is osztályrészül jutott. 

Erdély önállóságának korszaka Zípolyal János 
királysága alatt megkesdődött, hogy folytatódjon  fele-
sége Izabella és fla  János Zdgmond uralkodása alait. 
A tökéletes különválás, a töröktöl-némettó! való függet-
lenítés azonban aa első nagyképesBégű erdélyi fejede-
lem, Bá'horl István uralkodása alatt ment végbe. 

Jáioa Ziigmond halála n*ás nagy viták voltak 
Erdélyben a fejedelem  tá'aaalái körűi. Nam ls a sze-
mély, hanem Inkább egy fontoa  elv körül forgott  a 
küzdelem AB volt a kérdés: ssabad válasstó fejedelem-
sége-e Erdély, vagy pedig a fajedelmet  — mint ekkor 
as állás méltó»árának csorbítására mondották: a va'dá'. 
— a török vagy a aémet naveal-e ki? A aanllái, mint 
httbéiur, a tényleges hata'om birtokában, Miksa király 
a Bpeierl sserzódés alapján akart befolyást  gyakorolni 
a választásra. A rendek a kényes helyzetből nagyon 
Ügyesen vonták kl magukat. Májns 25-én egyhangúlag 
megválaaatották Báthory Istvánt a csak a válasstás 
után olvasták fel  a szultán rendeletét, mely Báthoryt 
es állásra kinevezi. Bázel megmentették aa elvét, a 
nélkül, hogy a szultán akaratával öaaaefltköaéabe  jutot-
tak volna. Máarésat aa nj fejedelem  vagy vajda a Bpeierl 
Bsaraődáa alapján, a legnagyobb titokban ugyan, de 
tényleg htaégot sakldött Miksa királynak. 

AB uj fejüdslem  ő-rágl, nagy vagyonú nemzetség 
sarja volt, kl uj blvatásáhGZ méltó nevelésben rérzjsttlt. 
Páduában látogatta as egyetemet, bejárta a kül-
földet  s mint katona és diplomata fejlesztette  dus ter-
mészeti tehetségeit. Ismerte az embereket és viszonyo-
kat B ritka körültekintésééi látott uralmának szilárd 
alapra fektetéséhez.  Némi megszakítással 40 évig 
Báthoryak ültek esntán Erdély trónusán, mindaddig, 
mlg két ágban vi'á;só nemes nemsetségQknek magva 
nem ssakadt. EB a trónsieriő István érdeme. Bserette 
„jól megvetni ágyát" mindenben s a mily szellemi 
fölénnyel  kéazitette elő a portán B as annyi vallásos 
és politikai ellentétektói dult Erdélyben egyhangú meg-
választását, olyan óvatosan, ésssel éa tapintattal tette 
aalklaszllárddá trónusa alapjait. Higy a békét ne aa-
varjs, teljealtelte a teatamantumos urak azon törvény 
által nem Igasolt, a soba el nem fogadott  Bpeierl 
egyesményre fektetett  kívánságát, hogy hűséget esküd-
jék a magyar királynak. Titokban kellett eat tennie, 
mert különben okvetlenül magára ldési a porta harag-
ját s fegyveres  támadását. Da megtette; kétségkívül 
halottak rá sa egykori államegyBég halványodó emlé-
kei B nem habozott jaleanl, hogy a tőrök felsőbbség 
daefra  Sient István koronája alkatréBsének tekinti 
Erdélyt. MlkBa klrá'yra ea értékes dlplomatial Blker 
volt, mely sem pénsébe, sem katonájába nem került, 
BÓt az nj fejedelem  még német hercegnővel sem akarta 
magát boldoglttatnl. Igy a király minden á'dosat nélkül 
elérte ast, amit atyja annyi vér árán sem bírt állandóan 
elérni; Erdély elismerte felsőbbségét  s az uj fejedelem 
aa Ó nevében gyakorolta a közhatalmat. 

Mikor Mksa király János Zs'gmond halálának 
hírét vette, pillanatnyilag aaon tűnődött, nem foglal-
hatná-e el Erdélyt fegyverrel,  hogy egyik fiát  nevesse 
ki vajdának. Saóba körűit, hogy a pápa, a spanyol 
király éa Velencse a tengeren foglalkostaasák  a törö-
köt, mlg a német hadak Erdélyt megsaálják. DJ a király 
féli  egy gj török háborúiéi s belenyugodott Báthory 

István megválasztásba. A spanyol követ ismételve je-
lenté haza. hogy Miksa nagyon örvend Báthory vajda-
ságának B csupán a peris miatt nem meri mutatni 
m°gelégedsaét. Sőt uţvsna követ szerint as udvar 
két óbb la megvolt Bithoryval elégedve, kl Igen jó 
katholikus ÓB a bécsi rendfonöktől  nemrég márjessni-
tákat kért, hogy Erdélyben támogassák. Csakhogy ea 
a jó viszony hamar megbomlott. Bécsben felül  kere-
kedett a gyűlölködés, melyet Erdélyből ls folyton  szí-
tottak. AB urak, első sorban Békés Gáspár, minden-
képp 3n nehezíteni igyekeztek as uj fejedelem  helyse-
tát, kivel Huut és Fogaras erós várai birtokában, da-
colni m?rtek a Miksa köréből biztatásban, erős erkölcsi 
támogatásban részesültek. Békés nem birta feledni, 
hogy Báthory István elhalássta előle a fejedelemséget, 
melynek megszerzésén évek óta ravasakodott. Moat ls 
késa volt bármikor fegyvert  fogni  s folyton  blntatta a 
királyt éa falvidéki  főkapitányát,  Rueber Jánost, hogy 
törjenek be Erdáiybe. A király (1672 február  havában) 
várakozásra tlíraiamra inté, de máskülönben jóakara-
táról biztosította. István fejedslem  tájókoava volt aa 
űaelmekról. Hangsúlyozta hűségét a királynak, de nem 
habozott figyelmeztetni  azokra az előnyökre, melyek 
a jelen helyzetből reá hárultak, valamint arra, meny-
nyire nom áll érdekében a mostani állapotot megboly-
gatni. Bécsben azonban féltek  aa orőa Erdélytől, mely 
as Idegen hóhérai által elnyomott, kifosstott  királyi 
M*gyarorez4g oltalmasó pajssa lehetne. Féltek Bátho-
rytól s nem akarták, hogy állása ssllárduljon s esetleg 
a magyar ügyekbe avatkosbaBsók. Különben Bem vol-
tak as erdélyi viszonyokról tájókosva B késspénsnek 
vették Bftéa  ama jelentéseit, hogy ott általánoa aa 
elégedetlenség s as urak nagy részén kivül a szánok, 
a székelyek, a románok miad Miksával tartanak a ké-
ssek Istváa fajedelmet  bármikor megbuktatnL Mlkaa 
aat Bslvesen látta volna, de a töröktől félve,  nam mert 
cselekedni, hanem aat tanácsolta Békéanok, maradjon 
veszteg, folytaaaa  Báthory Irányában a színlelést, majd 
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kívánalmainak különösen megértő tanulmányo-
sásával megerősítse a nyugalmat és as állam 
esimét. Külön törvénykeséssel megállapittattak 
e kisebbségek saabad gasdssági, kulturális és 
ssellemi fejlődésének  lehetőségei a román ál-
lam ós as állam jogai tökéletes tissteletben 
tartásának keretében. E kívánalmak kielégíté-
sét Bsolgáló intéskedések gyakorlati alkalma-
sása folyamatban  van, kormányom pedig teljes 
őszinteséggel fogja  est figyelemmel  kisérni. 

— Országunk az utóbbi időben súlyos 
problémákkal állott szemben, amiket ama nem-
zetközi torzsalkodások és átalakulások vetettek 
fel,  amelyeknek természetes érintkezése volt 
a mi érdekeinkkel. Kormányom es alkalommal 
békepolitikát képviselt, nem mindenáron való 
békét, hanem olyant, amely magában foglalja 
a nemzeti szabadság, függetlenség,  integritás 
és méltóság tissteletben tartását. B politika 
sikere érdekében kormányom egy adott pilla-
natban fegyverbe  hivott több tartalékos kor-
osztályt, nyíltan kijelentve, hogy <*inden áldo-
zattal késs megvédeni a szent határokat. E 
körülmények kőzött különös büszkeséggel álla 
állapíthattam meg, hogy nép9m újra felvette 
as ősi erényeket és ebben hazánk jövőjének 
biztosítékát láthatjuk. As ország tekintélye e 
mértékletes, de méltóságteljes magatartás foly-
tán megnövekedett. 

— Ama látogatások alkalmával, amiket 
sseretett fiammal,  Gyulafehérvár  nagyvajdájá-
val együtt nemrégen több idegen fővárosban 
tettünk, nemcsak a személyünknek szóló és 
Bsivünket örömmel eltöltő meleg fogadtatásban 
volt részünk, de tapasztalhattuk azt a kivéte-
les értékelést is, amely Románia iránt minde-
nütt megnyilvánul. 

— A román föld  változatos gazdagsága, 
a román nép termelő munkája á talános érdek-
lődést váltott ki. Természetesen mindezek a 
javak a román nemzetnek és történelmi kül-
detésének vannak feantartva,  de lehetőséget 
nyújtanak más államokkal való haiznos áru-
cserére is. Éjeknek a természetes követeimé 
nyeknek tettek eleget azok a gazdssági egyez-
mények, amiket kormányom az utóbbi időben 
Németországgal, Franciaországgal és Angliával 
kötött, Bi alkalommal jelentős hitelek biztosít-
tattak, amelyek legnagyobb részt a nemzet-
védelem szükségleteinek kielégítését fogják 
szolgálni. 

— Szenátor urak, képvúelő urak 1 Kormá-
nyom, anélkül, hogy egy percre megszakítaná 
a belső nyugalom és a határok feletti  őrkö-
dést, a feltisztulás  pillanatait arra használja 
majd fel,  hogy befejezze  az állam politikai meg 
szervezését és kielégítő megoldáshoz juttassa 
a gazdasági problémákat. Eképpen törvényt 
késsit ama ssakmai testületek végleges meg-
sservezéséről, amelyak arra hivatottak, hogy 
alapját képezsék az ország jövőbenní politikai 

eljön a tettek ideje is. 1573 őiién azo&ban Intáskeddit, 
hogy Békést megsegíthesse s az erdélyiek közül nagy 
Ígéretekkel csakugyan többeket pártjára vont. D * Bát-
hory la átlátott a Baltán; tájékozva volt aa üzalmakről 
a nyugédtaa, hideg vérrel tette meg előkészületeit. 
E^y egéaa fejjel  magaalott kl ellenfelei  közUI s hirte-
len, mint a prédádra a sap, csapott le kcaébük. Mielőtt 
Bikéa caak sejtette volna, rábocaátotta had*lt. Békés 
annyira megrémült, hogy még aa erős Fogarasbél ÍB 
klfntott  a fiát  és kincseit a várban hagyva, Magyar-
orazigba, onnan Prágába menekült. Pogaras csakhamar 
megadta ugyan magát, da Békéa Idegenből folytatta 
üzelmeit, egyésat a portán, a bol blatatták, da csak 
aaért, bogy Konstantlnépolyba csalják a ott Ártalmat 
lanná tegyék, máaréfzt  meg a székelyek köat, kik régi 
aaabadaágaik romjain keseregve csakugyan hallgatta 
caábité Baavára. R<ájuk és a szászok csatlakozására 
aaámltva, Békéa a királyi területen megkezdte hadi 
kéaaületelt s 1575 nyarán (InnluB végén) betört Efdilybe. 
Megakarta lepni a fejedelmet,  kl aaoaban készen várta 
a már jnllna 9 én Kerellő Saent Pálnál, a Maros mentén, 
teljeaen megverte. BZZJI Bikéa eljátszotta szerepét 
Dirdélyben. Fegyvereinek sikere Istvánt ugyantzon fe-
jedelmi hatalom éa önnáléság birtokába juttatta, minőt 
aaelőtt Jánoa Zsigmond élvesett. 
z „ „A p ? . r t á n a t * y benyomást tett a fejedelem  gyorB 
éa teljea diadala. Mihelyt íényea győzelméről irieBŰttek, 
vlzsaa verték Békéa követét B utóbb a fejedelemnek 
szolgáltatták kL Báthoryt magasatalásokkal halmoatík V-J!.8 , t a t o t t 4 k f e l  • dolgot, mintha győaelmét 
torok segélynek köszönné. Hogy a portán te jaaen meg-
uUátfitsa  állását, Báthoiymeg az eddigi 10,000 forint 
adó helyett kész volt 15,000 forintot  flsetol  a a nagy-
yenért gasdag ajándékkal keyereate le. Cgyeaaá^, 
tapintató megtette a kivált hatást a Bznltán külön 
Wvettel fajeste  U ssereneseklvánaUlt a dladalhoa a 
vaayes iltisstst és dlaakardot küldött aekl. A követ 

fejlődésének.  Benyújtja a köztisztviselők uj 
statutumát, amely megállapítja az állam e szol-
gáinak jogsit, akik BB átéli nehéz időkben 
végsett értékes munkájukkal kiérdemelték a 
kormányzat előzékenységét. 

— Végül be kell tölteni A Miron Gristea 
őezsntsége halálával ez orthodox egyház élén 
megüresedett partriárkai méltóságot. 

— Megvagyok győződve, hogy támogatást 
fognak  nyújtani kormányomnak további tevé-
kenysége során. 

— Szenátor urak, képviselő urak 1 Kérem 
a Mindenhatót, világosítsa meg az önök lelkét 
és elméjét, hogy a mü, amelynek elvégzésére 
hivatottak, minél gyümölcsözőbb legyen s hozzá 
járuljon szeretett Romániánk boldogságához. 
Bzennel megnyitom a törvényhozó teBtületek 
Ülésszakát. 

Apróságok. 
Aa uj rendszertt piilamenti képviseletünk meg-

született. A româniei magyarságot aa u) törvén) hozási 
testületben 9 képviselő ea 7 azenátor fogja  képviselni. 
N im akarunk tanácsot adni sem munkaprogramot ösazo-
állltanl azok ezámára, akikre a magyarság életküzdelme 
e purcíő! kezdve egéaa súlyával és felelősségével  htonl. 
Jjbban tudják éa nBgyobb felkészültséggel  látják a 
tennivalók sokaságát, mint ml. 

Ml csupán felhívjuk  a figyelmét  a magyar parla-
menti csoportunknak egy lassan elfelejtett  éa a világon 
senki hatásköribe nem tartozó Ügyünkre. 

A csato't területek hadirokkant tisztjeinek, tiszti 
özvegyeinek nyugdíj ügyét kérjük vegyék párlfagáeukba. 
Husa éve elmúlt éa megoldatlan a kérdés. A rokkant 
legénység nyngdlj kérdéséhez ugy ahogy hozzá nyn'tak 
a román-kormányok. Egy legényaég állománybell rok-
kant nyugdija ma már nagyobb mint ngy tiszté. Egy 
huszár őroagy badi c'zvagys 650 lej havi nyugdijat kap. 
egy vak htdirokkaot tiszt 2000 lelt, egy 80°/, oa rok-
kant tiszt 1000—1500 lejt. Ugyanakkor a regáti rok-
kantak ennek 7—8 szorosát kapják. 

A rokkant kérdésnél igazságosabb, több erkölcsi 
aUppal támogatottabb kérni éa rendezni valónk a>ig 
van. Kérjük a magyar parlamenti csoportot fojadja 
aaoretetébe éa sorozza elsőrendű tennivalói közé a világ-
háború áldozatainak eat a méltányos ÓB embersége» 
ügyét. 

Aat hlssBÜk, bogy a mai Idők mindenképp-n al-
kalmasok ennek a panasznak felvetésére  éa annak 
megoldása elől a kormány kitérni sem tudna • • 

• 
A mai idők igen tanulaágosak. N»m kedvezők a 

'.á'ogásra. Villám gyora fordu'atokban  bővelkedők. Iga-
zán nem lehst aludni mellettük. Nagyon lemarad, aki 
el talál szórakozol valamelyik tetBaetŐBebb esemény 
bemutatón. Rohanni kell az árral. Mtgállanl, vagy 
visszatekinteni múltbeli emlékekre alig marad lehetŐBég. 

És mégis, mint az eaaelŐB megállunk évenként 
eztkben a rapokban. Aa 1918 evl jun'.ui 15 iki nagy 
olasz támadáaok évfordulóján.  Tudjuk, hogy nem Idő-
szerű aa ilyen témába valé visszanyúlás. Ktt érdekel 
ma 21 év múlva aa, bogy odalent aa olasa fronton 
összeomlott egy aagy gonddal éa lendülettel előkószl-
tett támadás. — Frissebb, érdekesebb, főleg  előbbre-
vlvő természetű történés kell a mai Idegeknek. 

Még ami Indokolja valamennyire eat a rövid éa 
keserű megemlékezést, talán az volna, hogy aaékely 
katonák 1b mértéken felül  haltak ott bőal halált. Eoy 

utasi va volt, hogy Erdílybői Lengyelországba menjen 
B ott Bá'.hory kIrályijá válasatáaa ügyét támogassa. 

A sanltáo maga 1b levelet lntéaett a lengyelekhez: 
válasszák meg Báthoryt, különben megéralk haragját. 
Mert e klízben olyan kérdés foglalkoatatta  a fejedel-
met, mely családja fz>mpontjából  még ro^kal jelentő-
sebb volt, mint ttz erdélyi trón. Mikor a lengyel királyi 
szék megtlr atditt, Báthory I tván lengyel barátai 
segélyével beállott a trónkövetelők rorába. Ellenjelöltje 
Miksa király nnga volt s igy a cíáaaár lenézett, száz 
ezor megsérteti kle vasallusáva! á lott szemben. Főfon-
toaaágu politikai érdekek la belejátszottak a kérdésbe. 
A HtbBfcurgok  már régóta kemsték aa összeköttetést 
Oroszon s<ggal, mely ama saáaadban kerdatt áaslai 
jellegiből kivetkőzni s európai aasrapet jttsaanl. Miksa 
még H nrlk franci»  herczg megválasztásakor kinyújtotta 
keaát a lengyel koronára, de ekkor caak habozva. — 
Most telj<!B erővel munkához Iá ott, mely ba elkerül, 
Langyelországot alighanem Magyarország Borsára, 200 
évvel előbb a fö'dnrabolás  nyomorú ájába Juttatja. A 
lengyel tömegek érezték a veaaedelmet B Buhory I t -
ván köré caoportosu'tak. A főurak  egy részét aaoaban 
nem blr'ái maţukhoa voazanl B Lengyelorízigba ugyan 
az történt, ami 1526-ban Magyaroreaágban. A pártos 
főurak  Miksát, a tömegek Báthory latvánt válaaatották 
klrálylyá. 

Kétségkívül itt ii kitör a polgárháború, ha István 
király gyorsan éa hatalmas erélylyel meg nem ragadja 
a kormány rúdját Segítette a véletlen la, mert túlél-
hette aa ellenklrályt Megasabadu-.va tőle Báthory lit-
ván, nj hazájának egyik legnagyobb uralkodója. Len-
gyetorsaág régi fényének  megujltója lett 

Erdélyben la nyomokat hagyott rövid nralkodáaa. 
Helyreállította a fejedelmi  tekintélyt, megfékeate  a 
békétlenkedő elemeket, rendbe hoaţa a pénz- éa had-
ügyet. Minthogy a politikai ellentétek abban aa Időben 
vallásos és felekeaetl  lobogó alatt működtek a Bikéa 
fölkelésének  különösei hitfelsl,  aa uoltárituek adtak 

nylben helyi eseménnyé ssngorodlk aa egykori fegyver 
tény ÓB mégla gondolom aa olvasó előtt valamennyire 
sikerül Indokolttá tenni a megemlékezés jogosságát. 

Végeredményben aa az olvaaó valóaággal falja 
terzam fel  a Thetts nevű angol bnvárnBaaád katasatré-
fáját.  Oít 98 tengerész nyerte halálát — I.t pedig 1918 
jnnlna hó 15 én CBik aa első nap éa caak a hét köaség 
fennsíkjának  egy rövid frontsaakassán  legalább 12 eaer 
hősi halott maradt. — Gondolom emlékeaéBre mégis 
alkalmas életűnknek ea a Baűrkévé fakult  aprósága ia. • • 

* 

Nem tudom más, hogy van vele. Da magam pél-
dául aa utóbbi Időben egyre több gyűlölettel és rossz-
indulattal találkozom. Aa élet mtedon lépésében. Meg-
figyelem,  hogy valamit simán, gáncs éB akadály nélkül 
elintézni lehetetlen. Bármiben kezdtek salute emberfe-
letti energiát kell a kivitelezéshez belevinni. GgéBzen 
haszontalan ráeslet dolgokban o:yan ezőrnyű megpró-
báltatásokon kell keresatűl menni, ami hihetetlen, — 
Megfigyelhető,  hogy aa emberek egyáltalán nem állanak 
egymás támogatására. Senki nem éren semmi köteles-
séget a másikkal aaemben. Tessék csak ellenőrizni a 
dolgokat. A baj már ott keadődik aa nccán. Vannak, 
bogy mondjam, — ember rétegek, akik egyáltalán nem-
hogy nem köszönnek, de még a legalázatosabb köszön-
téseket sem fogadják.  Komoly éa beieg jelenség. Mart 
amíg sz uccán vagy addig van orvosaága. Nem törölsz 
aa Ilyen fajta  paraBzUágokkel. Da ha négy fai  köaá 
vlez a sorsod az Ilyen elkanáazosodott társadalommal, 
akkor megkeserülöd. Mart ott aem érez mást, mint 
amit a köszönés tlsataaaégóvel aaemben. Nam tudom 
mihez lehetne kezd ani e téren la. — LJ kellene törülni 
aa egéBa mai embert a főidről  — és talán mást keilene 
helyette teremteni. 

• • • 
Hjva tovább önludatoaabban kezdem vallani azt 

a böxs igazságot, hogy Inasévek nélkül nem ssaliad 
senkit fileiőa  helyre engcdal. Atuán a koraai tiszte-
letet éa megbecsUléBát Bam hiába állították a kifejiő-
desik alapjául. — Mirt ;anuini sok miadont lőhet. Amit 
azonban a tapaíz al-t ad az embernek, azt inaaivek, 
kor, idő nélkül megíz <reznl nem lehet. Tunaaéke Bahol 
Liiicsen a világon annak, amlt,az>ólet tanít. Eat a fajta 
gyakorlatot caak kizárólag abban a küzdelemben lehet 
magBaereani, amlí kenyérasjezának tévéznék. Elméleti 
r«aze nlncsea, ennek a tudománynak. Caak gyakoriatt 
a kiképzés. Éi milyen váitoaatoi, különösen a mui 
időkben. AUnek jé idegei vannak, hosszú életen kt>-
reaatül szívhatja magába aokfále  tanítását. Valakinek 
minél hoBaaasabban elkerül eat az Iskolát Járal, annál 
Inkább tiszteljük m?g éa becaüljdK meg. M-íg^íd.mi. 

l i M c M i t k . 
Szeretem a nafölejcaet, 
O yan, mint Ba égbolt. 
Saeretem, mert édesanyán 
Szelíd szeme kék volt. 
KicBlny voltam, mikor meghalt, 
Há igy alig láttam; — 
Da kék szeme itt maradt a 
Ntfdlejc  jvlrágban. 
Tagnap 1B aa erdőazélen 
Éa-falem  mosolygott, 
Édaa ajka a sslvembea 
Szeretettel ssólott. 
Letérdeltem a viiá^hoa, 
— Szivem dobog ertel — 
Cdókot adtam édesanyám 
N -jfetr-jca  azsmére.... 

Földes  Zoltán. 

nyomatákol, e felekezet  tulsuiyát Erdály köẑ letMjpn 
1B megingatni Igyekeastt. Mag* a fejedelem  rendületlen 
katholikus volt ugyan t szivén viselte egyháza érdekei', 
da cask a faonálló  törvények keratébon. Bí'ciea tar-
tózkodott minden lányegeaebb újítástól, számba vet-e 
a viszonyokat s még PZ ualtá'iuaokat sem vallásuk 
miatt táitotta. Sót a medgyasl g>űiéaen (1576-ban), 
midőn a kethoUku^ok (ró-z tkosabb fíll^p^rd  nógattátr, 
;zt folelt.i:  .hármat tartott fenn  magán.-»* az Isten: 
1. Bemmiből teremteni valamit, 2 a Jövőt előre tudni, 
éa 3 a lelkiismereten uralkodni; a lelkiismeret aa Isten 
dolga, meiybs n^m avatkozhatok." 

Bithoryból egy uj Hunyadi Mátyás válhatott t-
bércea haaájában mestzi kiható világossá-ot gvujhatott 
volna, ha a gondviselés oly himar máa, előkelőbb SBÍB-
padra nem balyeal á'.. Onnan ia szeretett?! vezette 
ugyan Erdély soraát. Testvérét, Kristófot,  érdél)i vaj-
dává választván, mag* továbbra megtartotta a fejedelmi 
méltóságot a aa erdélyi ügyek veaetéaét azután is le-
hetőleg k< z "ben összpontosította. Udvarában külön er-
délyi kancellária működött, Erdály meg adóval ÓB ka-
tonára! eegélyíz e oro<a bábomban, Mihályt azonban 
L sngyeloraaágba ment, litván király tsstestűl-lelkeRtül 
lengyel király lett, kit kizárólag lengyel állami érdekek 
vezettek. Politikája minden laében lengyel nemzeti volt 
a habár Bécabea a magyar koronát féltették  tőle, I it-
tá l király egéaaen a lengyel ügyeknek szantelte magát. 
Szerette szülőföldjét  éa nemzetét. .Aat Bzokta vala Irnl 
éa mondani: ha én nemaetemnek aaolgálhatnék, a halál 
ls édea volna nekem." 

DJ lengyel királyi politikájában Erdély caak mel-
lékea saerepet játszott s ea Időt aa a furca  aa ág Jellemzi, 
hogy a 8 réaare oszlott magyar államterület mledegyi-
két messae ldegenfcő1,  Iiéaeból éB Prágából, KonBtantl-
nápolybél éa Váráéból kormányozták. 

Egy jó karban levő gyermekkocsi ke-
restettk. Olm a kiadóhivatalban, 



24. szám. C B I K I L A P O K 8-lk ollaL 

â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
„Ahogy én szeretek, nem szeret ugy senki". 

Szép siker jegyében zajlott le a báró Bánffy  György „Kék nefelejts" 
Dalirodalml társaság, városnnkban rendezett elsó nóta estje. 

I««t«l t káa m » i n t t a « u t p l M . 
A fenti  clmmal és kolozsvári azékhsllyal, nem-

régiben megalakult egyesület folyó  hó 4 én tartott» meg 
városunkban elsó nóta-estjét, mely alkalommal 26 er-
délyi nóta-Bseraő és asöveglró Bseneményel kertiltak 
bemutatásra.! 

A nóta-eBtet a róm. kath. .Kolplng" Legényegy-
lettel karöltve Molnár János aeneBserső rendesto en 
Irányította. A kiváló mBsor összeállítása sslntén as ö 
érdeme, afel  ugy a aeneaaerzóket, mint előadókat meg-
illető követelmények csarlnt válogatta meg aa egyes 
számokat. 

Aa estélyen nemcsak a város, da a vidék sslne-
java is résat vett. Aa gyesülst résséról jelen voltak: 
Dr. Dávid litván, jeles BenessetBÓ, az egyesület elnöke, 
tíz. Nagy Bndre főtitkár,  Kóródi Tori senessersók. — 
Helybői: Vákár József  kanonok, pápai kamarás, Dr. 
tii&l Alajoa, Dr. Lsngyel Emil, Bálint Akos, Bálint 
Bírna, több nótaköltő es njságiró. A ntolsó percbe ér-
kező Drimba ezredes-főispánt  — a minden Bsépaek éa 
jizak lelkes pártfogóját  és támogatóját — a kösönaég 
szűnni nem akaró lelkesedéssel éa őazlnto óljenzéssel 
fogadta. 

Az emlék-estet, Vákár Jjzsef  kanonok, pápal-
ksmarás nyitotta meg. Rövid, Bzép beszédben mutatott 
ra a nóta és muzsika szepségére, varázsára. Felsorolta 
mindaat a fölbeciüiheteuen  kincset, ami a zene és 
niiaban rajlik, ami nevel, tanti éa magasatos éraéaeket 
tikászt. A népdalt, mink a néplélek legssebb virágait 
amliit, melyben aa értek as ősi dallam 6b maga a nép-
kö.iaszei, melynek hivatott előadói mi vagjuik. 

Utána, aa Egyháal énekkar követkeaett, Bálint 
Bírna tanításában és vezényletével. Ennek a fiatal-
embernek egéss lényét a muasika filtl  a tölti be éa 
aini meglepő, hogy mozgásának föltétlen  hatást parancsol 

A „Hangverseny-indulódnak hatalmas sikere voit, 
smit a siaaeiy Fuvósz nekar játszott, vasányelt Moluár 
J i a o a . Itt a nepzanóuek, a népi kultnrának egyik leg-
hatásosabb „eazkÖBáM-vel talatkoannk, melynek építő 
és alkotó ereje szintén a muasikában rejlik. Drága saé 
v«:y testvéreink I Meleg Bzeretettel szorítjuk meg kü-
iüo-kUiön,a becsületes munkában,megkérgesedett kesel-
taket, asert a külön élvesetért, amit esen a szép estén 
nekünk adtatok a külön asért a fegyelmezett  magatar-
tasért, amit a színpadon tanúsítottatok. Ba bármelyik 
nzngveraeny zenekarának dlcaŐBégére vált volna. 

A műsor ötödik saáma, Bácffy  Györgyről tartott 
emlékeséa volt, amit dr. Lsngyal Bmli olvasott fol, 
mig Bácffy  legsaebb nótáit Basiildess Gssáné énekelte, 
uagysaerű rokonáhos méltó előadásban. 

Kivid ssűnet ntán, a Kath. Népasövetség férfi  iara 
Bs int Akos: „Gyilkostól Baonátá"-jat énekelte, a sserzó 
vézsuyietóvol. Bálint Akos azokhoz a zeneszerzőkhöz 
tartosik, akit mindég valami különös ssép gondolat he-
vít a aki dúsan aaövi magyar motívumait, ugy templomi, 
miat tok más szerzeményeibe, dalaiba. Munkásságáról, 
müveiről aenel életűnk torén nokünk nem a kritika 
tcsmüvegén, hansm a tisztelet éB meg baca ülés hangján 
B*abad csak aaólannnk. 

„Néhány ssó az erdélyi nóta Baeraőkről"... felol-
vasta Sz. Nagy Endre, a „Kék nefelejts*  Dbirodalmi 
•.-icasag főtitkárja. 

Eíu áa következett a 26 zeneszerző éB szövegíró 
mUíeinek bemutatása, melyeket városunk legjobb mű-
kt (iveid énekesei adtak el*, Bokor József  és zenekara 
k.SüfeióvBl. 

K.óadis számokkal szerepeltek: Lőrlncz Viola, a 
műkedvelő gárda aaéphangu énekesnője, akinek aok 
taep alőadáa forró  sikerét kössönhotjük s aki nap-nap 
után mind jobban és jobban töitl be aat a szerepkört, 
ahova tehetaége állította. 

Kaasay Picinek minden aenel éa ének mondatát 
méiy intelligencia fűti,  melyben ha egy parányi Iskola 
ia vegyülne, ngy nemcsak Bsép hanganyaga, de forma-
fcczelwe,  értelmtziae és átélésében váina müvésalossé. 

Ds miért nem látjuk többet a színpadon? 
Karácsony Margit nem a magas „cé"-ben keresi 

a sikert, banem éneke tetaahetőségében és hogy a 
d^iam.a fttlhöa  találjon. Margitka »z, aki ngy halkltja, 
mélyíti ea emeli hangsslnalt, ahogy előírva vaa. Ba as 
6 sikere. 

Láaár Pali, ma már nélkűlöshetetlen a működ-
ve^ színpadon. Habár terjedelmes hanganyaga aa is-
koi.it nélkülözi — ahol egy parányi calBsoláasal igas 
slöngyöt lehetne felsslnre  bonni. — E óadáskészaége 
ugy íormal, mint Bsiapadteknikallag kifogástalan. 

Előadóink, sok-Bok forró  taps kösött folytatták 
etibbnól-ssebb nótáikat B látszott a közönaóg arcán 
»« az Izsó lelkeardéa, bogy együtt szeretnének énekelni 
előadóinkkal. 

Itt látszott meg igazán, hogy a ml örökbecsű 
nótáink és muzsikánk ÍZépsége éB varázsa nemcsak 
s borosasstal mellett, de a hangverny dobogón 1b 
e'ték, ami öaaaetart, nevel éa érezni tanít. 

AZ erdélyi nótaaaeraók, szövegírók és előadó mü-
véazak egy nótabarát egyesületbe történt tömörülése 
namcsak a maguabb műveltség fokát  követelő asnel 
mdáa, de egy etem ss kuituránk asűkaéguerű kibonta-
kozását U jelenti. Zeneéletűnkhöz fegyelmezett,  blatoo-

w k i p tonolhoMtak, ha 

dallrodalmunk fejleaatéae,  ápoláaa, aunak terjesstése, 
sót védelmére minden lehetőt elkövetünk. 

Maga ez a tény, hogy erdélyréazl nótaB'erzőInk és 
ssöveglrótnk egy táborban vannak, arra a remáoyre 
Jogosít, bogy saját erejűkből születnek mag mindazok 
aa alkotáaok, nóták éB muaslkák, melyeknek művészi 
értékét az lakolni próbálkozások éB gyakorlatozásokon 
felül  lobét majd elbírálni. 

Hogy kik foglalkozzanak  nótasz érzéssel és ha 
foglalkoznak  asoknak mit kell ismerjenek a népdal-
Irodalomból, aene és ssöveglleg, ast a jövőben a „Kék 
nefalejts"  Dalirodalml társaságunk fogja  elbírálni és 
nyilvántartani. Ugyancsak kötel̂ BBége less vigyázni, 
hogy a aene és nóta, na vá'jon kaptafává,  amit min-
den Bsövegre fektetni  lehet. Hogy kiknek van felké-
szültségük ssöveglrás és dallamsBeraéahez, hogy ne 
legyen a dal és muzsikából vásári pírtéka. 

A most megtartott első nóta-tat kiváló eredménye 
CBak kezdet ahoz, a nagy éa ssép munkateljesítmény 
hes, melynek komoly megvalósítás* a mindég vissza-
járó, örökssép nóták és muzsikánk varázsában rejlik, 
amiről nekünk megfeledkeaoi,  aat elfakulni  hagyni, 
soha, de BohaBem Bzabad. 

Most p?dig még egyszer kössönet Molnár JánoB-
nak az OBsmééri és mindazoknak, akik ennek a azép 
éa lélekemelő estnek alkaréért közreműködve a muzsika 
ezerféle  resgéBén vitték a lelkünket, pár órai pihenőre. 

Ctiby  Lajos. 

A gyergyószentmiklósi W. I. Z. O. 
anyáknapja. 

AB enyáknapja lélekemelő ünnepét mindég a gyer-
mekek teszik még magasztosabtá, moiyben a gyermeki 
kedvűSBég, vagy jó mód, a nyomorúsággal és ssenve-
désekkel ölelkezve rójják ránk azt a szesit köteleBséget, 
melyet mindannyiunknak teljesíteni kell. 

Zsidó társadalmunk ia ettől as éraÓBiől vezérel-
tetve, — egy igen élvezetes műsor keretében - ren-
dezte meg as aayáknapj&t, melyet folyó  hó 4 én a 
vasárnapi ssép napsütéses daiután, a szabadban tartot-
tak meg. 

A műsor kiemelkedő pontjai: egy szavalat volt, 
melyet Vajda Láez'.óná adót; elő. D Juea Arnoldné pe-
dig a gyermekeknek tartott Bzíp beszédével csalt köny-
nyeket hallgatósága ssemébe. 

Aa össaeadott gazdag uzaooával megvendégelt 
gyermeksereg boldog hancurozács*!, a jóllakotság Jól-
eső érzetével töltötte a kedves délutánt, majd táncra 
is perdültek. 

A rendezés fárasztó  munkáját Hilász ;Adolfné 
elnöknőn kívül, Horváth Miksáné. Dánsa Arnoldné éB 
Sonaenklár Manyi, majd Simuk Sándorné, Sonuenklár 
Jóasefné,  Htláas Ernőné, Vágó Andorné ós Vajda 
Láazlóue végezték. 

A bevezető bessédet a jólzü S. Manci mondotta. 
A bemondó Bs-srepit podlg Sonneuklar Mauyl vállalta. 

Székely esetek. 
Székely az ügyvédnél. 

Kint ragyogóan szikrázik a júniusi napfény,  bea. 
a vároal ügyvédi Iroda hüs falai  kösött régi peres 
ügyek iratcsomóit rendezgeti as ügyvéd éa jelöltje. 
R térnek. Aa adósBágrendeaó törvény ÓB a aok mora-
tórium majdnem tétienaégra kárhoatatja ókat. Moat jói 
fog  a legkisebb tyukpör is. Nsgy becsülete van a 
kliensnek, aa ügyfélnek,  ha rablógyilkos ia. 

— Adjon as Isten jó napot I Hogy Bzó'gál aa 
egészségük? — lép be az Irodába Kémsnes Kelemen 
jómódn ssókely gasda. 

— Adjon aa Isteni — ugrik előre szolgálatké-
szen a jelölt. 

Az ügyvéd alig biccentette meg a fejét.  Ugy teez, 
mintha halaszthatatlan dolga volna, mely miatt nagyobb 
figyelemre  Bem méltathatja a belépő folemsnbá'c.  A 
várakoztatás a tekintélyhez tartoaik. Nem kell tudnia 
az ügyfélnek,  hogy blaooy gyöngén megy aa Iroda és 
kapva kapnak a kliens után. Ma tudnák, nem minden 
káröröm nélkül vennék tudomásul: nem magukban 
keresnék-e elsősorban a hibát. 

— Ml volna a baj, kedveB bátyám ? — kínálja 
Bsékkel szívesen a jelölt a ssékelyt. 

— Mán én caak a tekéutetea urnák mondom el 
a bajoma*, maga még Igen flitalnak  láccik, — Bandit 
félasemre  aa ügyvéd felé  Kelemenbá'. 

Ai ügyvéd a fontoskodásból  valami nagy ügyre 
követkestetett, de asért csak vontatottan állt fel  ÓB 
ültette aastaláboa közelebb a Bzikelyt: 

— Na, jöjjön, üljön közjlébb Kelemen bácsi éa 
mondja el ssép sorjában miről la van ssó? 

— Hát a tekéntetes nr tudja, hogy vó'na egy 
UB heverő p fanem.  Ast kiadtam a faluba  Interesre. 
Bár na adtam vó'na 1 A. „konyversló" mián Bonkl aem 
akar flsatnl.  Bőt kicsúfolnak,  ha kérem, Perelni Bem 
lehet logtöbb résaól a „morgatérlum" mlán. Nem es 
eaétt jövék. Van nekem egy olyan adósom ia, akinek 
haiminoketlóbsn adtam kölcaöa tiaeaer „pengőt". Nagy-
galaeal Pótonok hívják. 

— A gyimesl Nagygalnczi Péter ugy-e ? 
— Ugy a' I Annak adtam. írás is van róla, csak 

uom akar flaetnl,  pedig van vagyona a hóbérkéare-
vaións t . Csángóval ne calnáltam volna irást Aa a 
világ legnehezebb flseíője.  Mondják, hogy as „eakóf  -ok 
ea olyanok volnának, de kétlem. Ml Bsékelyek Igyek-
szünk fiséiul,  ha tartozunk, da a caángó, a' nem I Ssép 
sserével pláné nem I Meg kell törvényeznl I Aaétt 
mondja a mű ssokás-moudásunk: a asókely olyan adóa, 
mint B tehsne, borjú nélkül IB leadja a tejet. A csángó 
tehén még tinóval ls alig: erŐBen meg kell szopatni. 

— Egyet ss példAzódjék Kelemenbá', ltja csak 
alá a meghatalmazást, egy-kettőre megless a pénae. 
Ugy nol Ríndben ls volnánk, ha csak ennyi volt a 
baj ? I 

— Hát e' nem elég-e? No csak lássa el annak 
a csángónak a baját Ugyezon. Tudom es, hogy jó ke-
zikbe adiam as ügyet, nem es vallja majd kárát. 
Adjoa Isten jó egéssaéget, jó maradási. Tiszteltetem 
a honnvalokat, — bucsusik körülményesen Kelemenbá'. 

— Isten megáldja I — kuaelnek sslvesan „Kliens 
őfelsége'vei  az ügyvád ÉB jelöltje, majd Kelemenbá 
tempósan elballagott. 

— Na, ügyvéd ur, megadta nekünk es a székely 
a'yafl  I Nam vette éssro, hogy a nagy tinók eauttal 
ml vagyunk. A caángó tehén még nagy tinóval la alig 
adja le a tejat, — aat mondotta, agyaaóval, ha mi 
avatkozuak a dologba, akkor ls nehesen flaet  1 

A kliens mellett a jólzü humor ls megbecsülendő. 
Olyan ritka ebben a nyomorúságos világban, hogy még 
akkor ls, ha aa a ml rovásunkra megy. Ilyen formán 
gondolkodott as ügyvéd ls, miközben sseüd mosolyra 
derült as arca. 

— CsBk más világ volna I Dehogy tűrném el az 
Ilyen Bérléseket, da ritka a kliens, meg kell becsülni. 

Székely a közjegyzónél. 
A klr. közjegyző előtt hagyatéki ügyben meg-

jelenik egy cslkt öreg Bzékely. Kezében a kék ldésó. 
Abba bele van Írva: „a tárgyalásra hozzon magával 
háromezer lelt*. 

— Nt, bácsikám, Ide assal a pénzzel 1 — mondja 
a közj8gyaó titkára, elvéve aa öregtől az ldésót. 

— Mljen piusvei? Nsm hoztam én, me't nincs 1 
Oiztán meg .morgátorlum* is vó'na, va'j ml a suj, 
ast mondják nem szabad senkinek fizetni,  — okosko-
dik ravaszul a maga javára az öreg. 

— Moratorlum caak a gaadák adósságára volt, 
moat az BÍUCS 1 .A háromezer a hagyatéki tárgyalás 
költaége, azt meg kell fiietnl,  ha ast akarja, hogy a 
birtok magára Beálljon, — oktatja a titkér aa öreget 

— Ejnye, ejnye — vakarja a fejét  az öreg aaé-
kely. Nsgy baj, nagy bajocaka... Nem lehetne azt ké-
rem .leülni' ? Lsülaém én aat becsülettel I 

— N m lehet az bácsi I — mosolyodik el a titkár. 
— No, ha nem lőhet: akkor ott hadd üljön a főd 

es, abol van... A jegyző ur olyan magasra értékelte 
ugy es, hogy as egéaa örökség nem ér meg moBt 
háromezer leit... A fene,  aki... — küzködlk magával aa 
öreg. Mindenképpen súlyosabb formában  akarna kife-
jezést adui felháborodásának,  de aa iroda lehűti a 
nagy indulatokat, jól tudja, hogy ott a kicai hibából 
ea nagyot calnálnak... 

Ebből aatán mag lehet tudni, hogy a Székely-
földön  miért p maszkodnak a közjegyzők la a nebón 
gazdasági viszonyokra... 

A járásbíróság folyósáján. 
A járásbíróság folyóBŐján  két sséksly várakozik 

Mórára, hogy bessMltsák a tárgyaló terembe. Tarmé-
tz -iftsen  a vád ezúttal ls .erdőrontás", vagyis magya-
rul falop«s,  Jogi nyelven: erdei klhágáB... 

Unalmukban beszélgetnek. Tanulságos és a hely-
zetre jellemző adatokat hallunk, ha végig hallgatjuk 
őket. 

— Higyje el komám, amikor jó ára volt a fának, 
nem kellett esnylt a törvényre járnunk I 

— Nsm blz'a I Örökké volt ahajt a zsebünkbe 
?gy-két ezásasbángó a ha magfogott  az „erdész" — 
óa sokszor csak éppen asért fogott  meg — akkor la 
könnyen ment a djlog... 

— U;y a'l Az ember odaadta aekl as egyik 
gz*aast s ha a terüfa  megérte, oda a máslkat es éa 
máan p hatot kaptunk helyibe a gyártól,.. Met hát el-
felejti  a tr'rvény, hogy a mü fánkat  hozzuk el as erdő-
ről, a Bajátjából pedig senki sem tolvajkodhat... As 
e rdő ik es csak azt akarják bélgaaolcl, ssűkség van 
rájuk, nskogy kenyér nélkül maradjanak.. Asé'í mace-
rálnak műnköt... 

A' blzu' 1 Jó világ volt abban a tekintetben I 
Jutott es maradt esi Ds most már .erdólnl* sem ér-
demes-

Aki tehát kíváncsi arra, miért tárgyalnak mosta-
nában olyan Bok erdei kihágásl ügyet a Székelyföldön 
és eléggé balgán aat hissl, hogy a saékelyekben növe-
kedett meg a bűnözési híjlam: az fentiekben  klasssl-
kuz tömörséggel megkapta a megfelelő  magyarázatot 

H Í R E K . 
— Esküvő. Csarr István ÓB Páll Ilona folyó  hó 

11-én, vasárnap délután 6 órakor tarják esküvőjüket, 
a helyi róm. kath. plébánia templomban. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult Bsámában, Al-
bert Márton elhaláloaásáról saóló tudósításunkban téve-
désből gasdálkodót irtunk, amtg Bsása István keres-
kedő — mint veje — helyatt; Száaz Istvánt, a köz-
blrkokoizági elnököt említettük meg. 
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A mult hét. 
— Romániában a mnlt hátén loaajlottak a kép-

viselő éa aaenátor válaaatágok. Az egészen nj rendsaerü 
válaaatáaok nagy csendben éa rendben történtek meg. 
A polgár ngyizálva éaare aem vette, hogy válaaatáa 
van. A régebbi propagandának, lélek mérgeaésnek éa 
ember bolondltásnak nyoma aem volt, amit kellemesen 
rögzítünk. Nem kellett kerítéseken keresztül lopakodva 
eljutni a ezavazó helyiségekig, nem kellett válaaatáal 
nrna-ezakértők megjelenésétől resaketnl, nem kellett 
éiaaakákBt végig saeklroatatnl magunkat, a válaBatáal 
trükkök kiagyalt váltoaataln nem kellett háborogni, 
mint régen. Most almán folytak  le a nagy napok. 

A megválaaatott parlamentnek végUl la 9 magyar 
képvlaelője lett. A saenátuenak 2 válasatott tag]a van, 
amelyet a királyi kegy még négy uj aaenátorral egó-
saltett kl. Aa uj parlament két háaának tehát 16 ma-
gyar tagja van. , 

A szenátus kinevezett tagjai: Márton Aron r. k. püs-
pök, Varga Béla dr. unltárluB püapök, Szása Pál dr. 
aa Erdélyi Magyar Gazdasági Egylot elnöke, Pacha 
Ágoston bánsági rém. kath. püspök, azonkívül jogsze-
rlntl tagja a aaenátusnak Vásárhelyi János református 
püspök éa megválaaatott aaeoátorok gr. Bánffy  Miklós 
éa Dr. Gyárfás  Elemér. 

Képvlaelők: Orosz Károly (mezőgazda), Teleli 
Adám gr., Boos litván dr., Bariba I^nác dr„ Tompa 
Lajoa, Ludvigh Gyula ÓB Péter Jinos (Ipar-kereskede-
lem), Kovács Károly dr., Filé Faraac dr. (értelmiségi 
csoport.) 

Aa uj parlamet első ülését junius 7-én tartotta 
meg, amelyen az összas uenátorok és képviselők a 
Nemaetl Újjászületés Frontjának egyenruháiban jelen-
tek meg éa a következő uövegü esküt tették le: .Hil-
zéget esküszöm II. Károly királynak. Esküszöm, hogy 
őrködni fogok  aa orsság alkotmánya ÉB törvényei fölött, 
fenntartom  a nemzeti egyaéget ÓB megvédem Románia 
terölet épségét. 

— XII. Pina pápa a névnapjára rendeaett ünnep-
ségek alkalmából nagy béke nyilatkoaatokat tett. Ki-
mondotta, hogy a Szentszék eaekben a vllágbékére 
olyan nehéa Időkben köabenjárt a nagy európai nem-
aetek államférfiéinál.  A Saentatya a következő saóaat-
tal aárta beaaédét: Bizeatok továbbra ls a Gondvise-
lésben. As egésa világon mély vlSBahangot keltett a 
béke iránti Imahadjáratra való felhlváB. 

— Aa egész világon mély rÓBBét kíséri a ThetiB 
nevü angol tengeralattjáró tragédiáját A gyakorlatozás 
céljából alámerülő tengeralattjáró a llverpoll öbölben 
egéu saemélyzetóvel együtt elsülyedt. A búvárhajó 
Bserencflétlenaégét  Idejében óBBlelték, de a segiaégére 
siető hadihajók éa nagyarányú mentő akciók tehetetle 
nek voltak. Nem lehetett megmenteni a tenger IsBap 
jába fúródott  Lu7árhajót, amelyben 98 tengerága lelte 
boraalmaB halálát. 

— A 16 tagból álló magyar parlamenti csoport a 
juniua hó 7-lki ünnepélyes megnyitáson teljes alámban 
felvonult,  kivéve Dr. Gyárfáa  Elemér Bzenátort, aki 
külföldön  tartóakodott A parlamenti csoport gyüléat 
tartott, amelyen a magyar parlamenti csopori elnökéül 
Bánffy  Miklós grófot  válaszolták meg. 

— A Matin értesülése aaerlnk a legfeltűnőbb  kl 
jelentéaeket aa a jegyzék tartalmazza, amelyet a pápa 
Angliához Intézett A fe'hlváaban,  amelyet Lord Hali-
fax  kéahea ia kapott, XII. Piua felhívja  aa angol kor-
mány figyelmét  arra a vesaéiyre, amelyet aa angol-
orosz egyezmény esetleges létrejötte jelent. 

„Ha ea az egyezmény létre jön", Írja a Jegyzék-
ben a Bzentazék, „kinyílnak Európa kepul a bolBevla-
muB előtt 

— A berlini hivata'oB látogatás befejezése  ntán 
hivatalos Jelentést adtak ki, amjly köa'l, bogy Pál 
herceg hétfőn  több órás látogatáson volt H tier verar 
és kaccellárnál. A tanácskozásokon jelen volt Rbben-
trop német éa Markovlcs jugoszláv külügymlnlaat: r IB. 
A látogatás alkalmat BaolgáltBtott egy olyan politikai 
eszmecserére, amely a két országot érdeklő ös z s 
kérdésekben a legteljesebb őazinteeBúggal és barátság-
gal folyt  le. Aat a bizalommal te'jes barátságot ÓB 
BBoroa együttműködést, amely Jugoszláviát O aezország-
hoa éB ÁfémotorBaághoa  füzl,  mlat lényeges alkotó ele-
mét tekintik aa enrópal nyugalomnak éa az épl ő cél-
zatú politikának. Mindkét kormány Bsilárd elhatározása, 
hogy aa Olaaaorazággal való teljes összhangban kimélyíti 
a politikai, gaadaaágl éa kulturális kapcnoiatokat. A két 
kormány (a német és jugosslá?) meggyőződd? aa, hogy 
eaael a vtiágoa politikával hozzájárul ann»k a fonzült-
aégnek aa enyhítéséhez, amely Európára nehszedik éa 
hozsájáiu! — népeik életérdekelvel összhangban — a 
népqk békéjének biztosításához ls. 
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• l n a m M M l y t n K a i l l 
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az uj hölgyfodrászatban 
Mtfitattkaiaél  készül. 

4— (ÍL-Ciao, Löffler  gyógyszertárral aaemben.) 

A l k a l m i v é f o l  I Kaszálók, beltelkek, tp!-M I K d l I T l I v e i e i I l s t e B belsőségek, ugy a 
várpa köapontjában, mint a külterületeken e l a d ó k 

Értekeanl a Vákár-üzletben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj polgármeater Tuanádfürdőn.  Drlmba 

Iosff,  Cslkmegye earedea-megyefőnöke  Tnanádfürdó 
po'gármettsrévé Oáztolca Ernőt nevezte kl, aki már 
át la vette hivatalát. 

— Juniua  18-án nagyszabású majálist 
rendem  ax EKE  éa a csiksxentléleki  gazdakör. 
A nyári szórakozások  az utóbbi időben  ao ovira 
elmaradtak,  bogy szinte kőzóbajnek  tesz eleget 
az Erdélyi  Kárpát  Egyesület  Csikszéki  Osztálya, 
amikor  a osikszentléleki  Gazdakörrel  egyetértés-
ben folyó  bő 18-án a városi és falusi  közönség 
előtt  egyaránt  oly kedves  Suta-fenyőben  megren-
dezi  aa első  erdei  mulatságot,  melyet reméljük 
még több is fog  követni.  A két  egyesületet  aa erdei 
mulatság  megrendezésénél  az a gondolat  is vezette, 
bogy a közös szórakozási  lehetőség  keretén  belül 
még szorosabb kaposolatot  teremtsenek  a város és 
falu  kőzött.  A hangulatosnak  Ígérkező  erdei  mulat-
ságra ezúton is felhívjuk  a városi és vidéki  kö-
zönség ügyeimét,  bogy minél negyobb számban 
résztvenni szíveskedjenek. 

— Felvételi vlzagák róm kat főgimnáal-
nmban. A helybeli róm. kat. fögimn.  I.  osztályába a 
felvételi  vizsga junius 21 én reggel  ÖJóralror kez-
dődik-  Juniua 20 ig be kell adtii a következő okmá-
nyokat: 1. Adeverinţa tz elemi iskola IV. oszt.-nak 
elvégzéséről, láttamozva az áll. tanfelügyelő  által, ha 
hitvalláson Iskolába Járt a tanú ó, ba államiba, akkor 
láttamoiáa nem kell 2. ÁH. aaül. anyakönyvi kivonat. 
3 Keresztlevél. 4. Áll. polgáraági bizonyítvány. 5. U,ra 
oltási blaonyltvány. A vizsga tárgyal: román, magyar, 
számtan anyaga a IV. elemi osatályé. Gyakorolni kell 
a román éa magyar nyelvből a diktandó Írást, a sián-
tanból a négy alapműveletet, kamat éa területazámitáBt, 
Korhatár:  9 éB fél  évtől 18 éa fél  évig, e határon 
kívüliek a miniszterhez folyamodnak  korengedélyért. A 
vizsgadíj 1000 lej. ó<al felvételi  Bzeptember elejér, a 
pontos napot kéisóbb köaöljük. — Az V.  osztályba 
szóló felvételi  (examen  de  admitere)  junius 22-én 
reggel  8 órakor  kezdődik,  vizsgadíj  200 lej. 

— Sőtétpat&k-fürdő  felsaenteléae  ünnepélyes 
kf  rétek köaött aajlott le folyó  hó 4 én. Az njra épí-
tett fürdő  felBaentelési  ünnepségén saépsaámu közön-
ség vett résat a város és a Gylmesvölgye lakólnak 
köréből, kiknek Baámára Kalfáa  József  fürdőtulajdonos 
figyelmea  kiszolgálása, valamint aa első rangú ételek 
és italok a legjobb vasárnapi Baórakozáat biztosították. 
Sötétpatak-fflrdő  olyan gyöngye ennek a vármegyének, 
hogy ae ugy üdülési, mint kirándulási saempcntból 
mindenkinek a legszebbet éa a legjobbat nyújtja. 

— Halálosáaok. Id. Kocsis Mihály ni szül. Spoi 
Furuza folyó  hó 5 én meghalt Calkszerediban. 

— ÖJV. Derzsi Jáiosné szül. Saóp Jn'iánna éle-
tének 66-ik évében folyó  hó 8 áa elhalt városunban. 

— Jnnius 8-at, aa Ifju  á j éa aa oraaá&őrük 
ünnepét őfelsége  II. Károly k'rily trónra lépésének 
napját nagy Dnntplégek keretiben ünnepelte meg Cilk-
azercda vároaa ls. Reggel 7 órakor 21 petárda duTa-
cása hirdette a nap jelentőségét. m»jd az öeszeB hit-
felekezetek  temp'omalbon hálaadó Istentiszteletet tar-
tottak. Délelőtt 10 órakor a caapitaaem'.a, majd ezt 
rövid tábori mise követte a h?lyl gyakorlótéren A 
mis» befejeaÓBe  éB a nemzeti hlmcnna elénekléae után 
aa ország zászló szaUdt fél  aae célra beépített árbocra 
a ezzel kerdatót vette aa oraaágőrök ünnepsége. A 
délelőtti ünnepság befejező  ponijt Cblndea Teodor 
gyergyószentmlklósl főgimnáziumi  Igaagató, megyei 
orsaágőr főparancsnoknak  aa orsaágőr alakulatokhoa 
Intézett bepzéde volt, melynek végaztével a helyi 
or z*gőraz?rvf>*M  üd»öz!ő «átiratot küldött a l»gfi'?ő 
országőrnek, Ofolaíge  II Károly királynak. Etu<án 
tbrnAmutatványok következtek, melyeket ae elemi 1B 
kolik, a Pdtru R-ri-ş gimnázium ás a ház tartási Iskola 
leány éa flu  orezAgőr csapatai mu' attak be, majd a 
cápátok fdlvocu  áaa következett. Dá'után 4 órakor a 
helyi Iskolák aportűonepélyável folytatódott  a műsor, 
este fáklyásmenet,  majd a Petra Rirea gimnázium 
udvarán orezágőr-tábortüa volt. 

— Hirdetmény. Aa lngitlaukönyvek letételé 
vei kapcsolatosan a következőket közöljük: A könyvel; 
letétele után beállott minden véltrz'Bt be kell jel*n 
tenl és pedig: A 3 i t k i lapon a lakhely casrét. A 
2 BI. lapon aa nj lakásba va'ó beköltözést. Síál.odá-
•?ok, butoaozott Bfobik  fulajdonoial  lakólkat, vagy át-
utaaó HzállO vendegeiket a 4 aa. lapon jsleotlk be az 
érkezéskor s a 3. sz. lapon a távozol or. A kereske-
delmi éa Iparvál a'a'ok Bs«má)yaetében beállott váltó-
aáFok ia bejelentendő^ ÓB pedig: aa u| alkalmazottak 
a 2. sa. Inpon, a távozók a 3 sa. lapon. M nden be-
jelentés két püdányban trriéni*. 

Tltu Gá-ateanu, rendőrfőnök. 
— Iparengedélyek kiváltása, A csikmegyel 

Munkakamtra Ismételten felhívja  a kisiparosság figyel 
mét arra, hogy az Iparengedélyek megváltása kötelecő 
B̂ ann^k nHrgősen elegM kell t«nnl. Azok aa Iparosok, 

akiknek a régi Iparengedélyük 1930 jullus 1 előtti volt, 
e'BŐaorb n szerezzék meg n vármegyei főorvoal  hiva-
tal azon engedélyét, mely mentes!'1 őket a müködéfl 
engedély l>xt fletége  alél. — Aeu*án o«dig lp%reege 
dély Iránti kérésüket, a betegs-g^ytő 200 lejes nyug-
tájával. mesterkönyv éa 2 drb. fényképével  nynjtaák 
ba a Munkakamarához. 

Varróleány házakhoz ajánlkozik, 
~J—i meftudható  a Vákár-nyomdában. 

TENNIS RACKETTEK, labdák, raoket-lack, 
olaj jntányos áron állindőan kaphatók Vákár-
nál. — Ugyanott raoket hurozás és javítás. 

Megérkeztek 
= ^ = = és állandóan kaphatók! 

a legnagyobb^Belyemgyárnak 
legszebb, legdrágább 
és legszeoesziósabb 

selyem maradékai, 
melyeknek meter je : 400—700 lejig 

gyári ára; 
Nálam: 

csekély maradék-áron 
beszereshetők 1 

Ruháknak, ruhadlszeknek, dlvatkendőknek, sálaknak, 
baba-ruháknak etb. 

• C Kl előbb Jön többől válogathat I 4Wk 
TlBztelettel: 

KESZTYŰ KIRÁLYNŐ 
B. Grosaberg Franoiska. 

M e g h i v ó 
a Saépvlzi E BŐ Takarékpénstár Részvénytársaságnak 
1039 évi jnnius hó 18 án d. a. 3 órai kezdattel, 

ez intézet helyiségében tartandó 
XQ-ik évi rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat : 
1 Elnöki megnyitó. A szavazati jogok igazolásá-

nak számbavételére 3 tagu bizottság, a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 

2. Igazgatóság éB felűgyelőblzottság  jelentése az 
1938 üzleti évről. 

3. A zárszámadások előterjesztése, az évi mérleg 
megállapítása ÓB határozathoiatal a felmentvény  mag-
adása tárgyában. 

4. E nök, esetleg alelnök választása. 
6. Iaditványok. 
Az alapszabályok 17. §-a értelmében a határoaat-

fcépnBséghes  legalább 2000 részvény képviselete éa 
12 részvényes személyes jelenléte szükséges. 

Ftumoasa, 1939 évi május hó 10. 
Igaagatőaág. 

Registru de Magazie (Raktárkönyvek) 
legújabb minta beszerezhető  lapunk  könyv-
nyomdájában. 

Megmenekül minden 
bajtól, gondtól 

ha sorsjegyét 
Ferenozy és Vákártól veszi 

„ColleoturaOBolala" aorajegyei kaphatók: 
VÁKÁR  könyv éa papirűaletiben, Meroarea-Cino. 

• I Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK^ 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 
a o - • 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaervatorlnml módaaer 
aserint, j n t á n r o a a n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M.-Oiuo. 
Btr. L O. Duoa (Olmnáatum-uooa) ISO. 

Mfmtm  VttiK  lAqrnyMáátá te , KmwmOu 




