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Március 15-én 
ssBbadság napját ünnepli minden magyar lélek. A ta-
vasa, a termessel ujraébredéae a lelkekben ls, as 
ébredés, a blllncsekból megkönnyebbülni vágy és érse-
tét váltja. As 1848 Ik év tevasaa vl'ágok lelkében kel-
tette fel  a saarnokaág alél saabadunl akaiás érattietél. 
Országról-oraaágra seáguldott a laogyoa tavasai szellő 
B a esabadság aaele trónokat döntött le, nearaokokat 
ssellditett meg. 

Magyarorseágon már a nagy francia  forradalom 
óta lángra kapott a siabadaág utáni vágy s eaámtalan 
vértanúja ls akadt a kttidelemnek A vértanuk aaonban 
erősítésére válnak aa ősimének, különösen, ha aa aa 
eBzme olyan aaent célt tzalgál, mint egy nép aaabad-
ságának klvlváaa. 

írók, müvéaaek, tudósok, politikusok, katonák a 
a nép egyaaetü fiai  tökéletes lelki össsbangban egye-
sültek a saabadaág kivívása érdekében. A caöd előtt 
áiló osztrák önkényuralmat Brabén la döngette a nép-
akarat ébredesó ereje. A magyar tzabtdaág veaérelnek 
cselekedeteit ia nagyban beforyáaolta  az ucca, a tömeg 
BokBzor viharosan megnyilvánuló ssabidség vágya. A 
március tizedike utáni napokban Pesten ls egyre mézre 
tünteteat rendentek a tlmárlegények, kiknek rzeme e ölt 
a januári olaazéza februári  párisi forradalom  zzelleme 
lebegett. E napokban foglalta  össze Zrínyi József,  Per 
csel Mór tolbamondása szarint a marcluBl 12 pontot, 
melyet a Pilvtx kávéháa .közvélemény asztalánál" a 
magyar nemzet kívánságaivá nyilvánított. 

Márclui hó 15 én reggel nyolc órakor permetező 
tavasai esőben, alig néhány Ifjú  előtt olvaBta fal  e:ó-
ssör Jókai Mór a nemeet aaabadaágát éa függetlenséget 
jelentő 12 pontot a Petőfi  ajkairól itt hangzott el eiő-
Bsör a .Nemaeli dal". S a megmoaduláa első támogatót 
as ifjúság,  aa egyetem dlakj>l voltak. Ezekhez csatié-
kczatl az éppen váaári ucca népe a aa ezrekre menő 
tömeg a varagyuk lövésre készen álló torkaival mit 
Bem törődve, vonnlt a Landerer áa Hickenaat nyomdába, 
hol Jókai Mór, Petőfi  Sáidor, Vidacs Jízsef  éa Vasvári 
Pál lefoglalva  a sajtót, kinyomtatta a saabariság első 
termékeit, a márciusi 12 pontot és a .Nemzeti dalt*. 
Fohlzenkettókor Zrínyi a 12 pont első nyomtatott pel 
dányát kezében lobogtatva, jelent meg a nép eióti, 
ezeket mondva: .Március 15 delelőt! fcltlaenkelió  nsgy 
idősaak a magyarok történetében. Itt van asztbadtag 
ellő példánya, a nép hatalmának e aő nőre. Akármi 
szabadsága fog  Is lenni egykor a magyarnak, aa a 
dicsősége mindig megmarad, bogy a legnevezetesebbet, 
a sajtószabadságot, maguok vívtuk ki*. Potófl  .Nem 
setl dala' Bzájrél-zzájra jort s a déiutánt népgyűlés 
felssélitására  a városi közgyttléB nemcsak elfogadta  a 
12 pontot, hanem azt la elhatározta, hogy a nepbői 
es a tisztikarból válaaatott küldöttséggel terjeszd aat 
aa országgyüléa elé. M*jd 14 tagu közcsendi bizottsá-
got választolt s a helytartótanácstól fegyverekel  kért 
a nemzetóraég megtzsrvezéaére. — Ba aa 1500 főnyi 
nemaetőrség tartotta ftnn  a rendel a nagy napon e 
ennek a fegyelmezettségnek  köszönhető, bogy a magyar 
Bsabadaág kivívásának ünnepit nem featelte  pirosra a 
Bsabadságért küadők vére. 

Vertelen forradalom,  tavassi fellángolás,  lelkes 
ldeálisták áhrándoaása volt március 15 Ike a szervezeti 
önkénnyel ezemben. A vértelen forradalmat  rövidesen 
véreBharc követte, melyet tzabadsagharc néven Ismer 
nemcsak a magyar, de sz egész világtörténelem. B 
mint mindenBsahbdságharc, ugy ea la verbefult,  vezérel 
pedig mártírhalált haliak. A vérontáira ul tavaaa jött, 
uj megbékülne hozott vlgazataláat aa ldShsgesaieito 
zebekre. Da március 15 emléke örökkön elni fog  min-
den magyar aalvében. Emlékeztetni fog  bennünket rá 
minden szabadságharc, melyet kis népek vívnak fenn-
maradásukért eaen a földlekén.  Emlékeztetni fog  ben-
nünket a kia éaaaki testvérnép, a fiinek  hőst harca, 
mely moal ért véget olyan eredménnyel, mely egy 
njabb rzibadaágharc csiráit hordja magában 8 a finne-
ken kívül még aaámoa kia nép van aaerle-Bz Jjel e 
világon, melynek tömegei asorongó lélekkel várnak aa 
uj március 15 re, a nepsk szabadságának eljövendő 
nagy ünnepére. 

Száznégy nap. 
A finneket  lehengerelte a lusuly. A minőség 

térdre kényaaerüli a mennyiség előtt. Siáanégy napi 
kemény harc után a finneknek  nem maradt máa vá-
lasztás, mini elfogadni  a békefeltételeket.  Akármilyent, 
amit diktált aa erőszak. 

A hóskölleménynek vége. A finn  újságok gyász 
keretben Jelentették be a békekötéaüket. — Északon 
„helyre állott a rend". — Bsmmi egyéb nem történt, 
mlndöaaae magára maradi éa elbukott egy hőa nem 
aetnek aaabadaág küadelme. 

A flanek  a agy véráldoaata nem éri meg ea ered 
ményt. A i i l« tn nap alatt elfolyt  finn  vér hiábavaló 
volt. A világon n u l egyéb értelme nem látszik aa 

egésa tragédiának, mint a véres tanulság minden ön 
tudatos nép FZ&mára. 

A finnek  békekötése gyásaba borított egy kÍB 
nemzetet. Egy hozsánk magyarodhoz köacl áiio népet 
éri ma nehea megpróbáltatás. Megcsapolták egy o.yan 
nemzet vérét, ameiyoek minden cseppjat megcsodál-
hatták a fúld  minden résaér- Egy ntmaeiet tisedeliek 
meg, ameiy három és fél  h<;nepon k«rc-sztiii codakal 
müveit. Negy mllilÓB nemzetet, amely szásnegy napen 
keresztül állotta egy saáshetven milliós katonai hata-
lomnak gyilkos rohamait. Oyan trköicsi es fiaik»!  tel-
|BB1 ményekel mutatott be, amilyennek csak a görög 
hősi epoBsokban akaduak párjára. Éi mégis elbukott, 
mert sz önzóa a népek éleiét is megmételyezte- Vaia-
mint as egyes ember életében a oarauáj caak a jó-
létben tzjkotl virágozni, ugy a nemzetet is ott hagy 
ják egymást, amihelyt az érdek ugy követeli. Ijy 
történt ea most északon la. A finnoket  térdre keoy-
Bzerltette az a huaódozás, amellyel a többi éaaaki 
népek nem akartak vállalni a köiöa veazade;emnek 
véráldaaaiot követelő szolidaritását. 

Egyszóval Finnorsság hősi kiiidelméban egyedül 
és magara mari-d . Nim volt más, m nt Döket koinl a 
szovjettel nagy aidoaa'-ok árán ie. Eivetsett aa egaaz 
kareilal erődvonal, a Finnöból bejikratat vedő Hangó 
félsziget,  teljes egészeben orosz ie:t a nagyfontosságú 
Lidoga-tó. EiZíl a SiOvjuUzövelieg hsuyzílj ismm 
megerősödött a Balti-tengeren ea lassan keüematlenne 
válnál ez a baltl-lengerl orosz felerősödés  a Nemet-
blrodalom számára la. 

A fiunek  tehát sokat vessiteltak. A gyáazuk ért-
hető és minden résavétet m°gardemel at, a nagy «Ida-
aat, amelyet el kellett szenvedőtök. Bibizonyiiottáz 
azonban, hogy a lelkesed es, as öniuditciiiáj cso Jakra 
kepes ea iz a uép, ameiy a ssabidaaga»ri ilyen erő-
próbákra kapós, aa röv:d*BBn kiheveri a mostani vdsz 
teségelt ls. 

TUL mindezeken p dig mind mlndoa nemietnek 
egy nagy Itnulaág, ebtő. a bzjaiil.m oió.-.i elvárásából. 
Mdgaluveuednak íaniit a rág! i^a-íagok oá világosad 
mutatják, hogy minden njmvi nM.yit ér, amannyu 
óntudataval, cgaazseges leláevei c>; ti'S'.avel kl tud 
verekedni a maga számára. Eub n a snsdalembrn 
nincsenek értelmi szempontok. Csak az erő, az é:et-
képesség döntő abban a marakodásban, amelyet & 
nemzetek a letúrt folytatnak. 

Március van. A tavasenak, az ujjáébradésnek id JJB. 
Gondoljunk meiyaagea megbec:űiésaei aaokr:» anfp.-are, 
amelyek szabadiáguk vadelméttMi elbuktak a ;ul-.rőv'9i 
szemben. 

Jézus és a hütelen lélek. 
8. Vartalak, de nem jöttei. 

a) Mindig variak, visszavár.ak. A tékozló fiu;  ia 
baza variat. Hlmoa finaeu^  hazában a biluös M-.g-
doinát ls variam. A jobb latori, a pogány saásadosi, 
Nikcd<muet ia variam uagypjctîten a Kálvárián a 
aereszten függve.  Mind viBcẑ jOitek, bo dogik 'etiek ea 
soha aem oaniak meg t t uit», mu>y óie; hiaa, vissza, 
hozzim vezette. Tagtd la vauuiak mindig a utat sím 
cziinom meg várni. Var.ak a tempóm ctösdjébe, ho^y 
veled elbeszélgessek. Variak a gyóataióBiiakb*, hogy 
eleted terhet leiedd, megkönajábdlj, inegeayliiidelai, 
elsírd hfiioánatos  könnyeidet, nogy azokat asemeidoől 
ietgrüijem. Variak az áldoztató rácsnál, hogy tísivedbe 
zárj, leikedoe térjak. Varlak lalbiisneroted ciendjaoen, 
mikor egyedül vagy ea ejaaakánkeut nem jón aiom a 
szemtdre, m'.aor lelkiismereted furdal,  os hívó szavam: 
ne várakoitasa oiy sokáig, stea*. Varialak s variak 
mindeddig. Vártalak a keresztúton. A nagyböjtben, 
mikor saenvedsaeimról hallgattad a busaédecei, egyszer-
maakor meg la raakódtál, hldíg futo'.t  végig a hatadoa, 
könny csillant meg a tzsmpiiladoa, elökaruit a zseb-
kendő ia: ekkor la vártalak es hívtalak. A kereasiutat 
járva, ttzenaégy állomásnál egyenkint pihanói tartva, 
kitártam kezemet a vártalak, nogy hoazám jöjj, köze-
lebb lepj. Nagypénteken a keresaten la tegod varielak, 
lehajtottam fd|umei,  hogy megcsókoljalak, hogy közelebb 
elerj a ne kelljen tuiaagosan ágaskodnod. Varialak 
mindig. Ugy örültem, mikor néna jöttei, ugy-e te 1b 
jel eresltd magad? Mintha kicsereitdk voina, egaaaen 
megnjuitai. Tudd meg, moal is variak s addig nem lesz 
nyugtom, mig el nem Jösaa. 

b) Miért ia ne Jönnél, ne Jöhetnél el ? Ml tart 
viasza ? Taian maahol jobban teilk az idő, Jobban aae-
retnef,  inkább megbecsülnek? Nem hinnem. Mas be-
rekben masztp saoi az entk Ahány haz, annyi szokás, 
ahány ember, annyiféle  egyénlsag, ahhoz kell alkal-
mazkodnod. Liiod, en mindig ugyanaz vagyok éa en 
alkalmazkodom hozzád. Ti istenek akartatok iennl, ami 
lehetetlen, en ember leltem, mert megtehettem, hogy 
noaaáiok közelebb férkőzzem,  hozzád aikalmaakodjam. 
Aa én aalvem bevehetetlen vár, aaérl várlak oda, hogy 
betérj a ott blatonaágban leaael minden vézuel aaem-
•en. Vártaink zokaaor, de nem Jöttél, becsaptál. H»n> 
advent, nagyböjt elmu.t, hány évol eloledboi kltörüi-

hetez, mert nam hallgattál hívásomra, nem jöttél I Vi-
gyázz, nehogy csak utolBó hívásomra jöjj, mert aa rád 
kissé veBz^dalmes. Ht ma ssavamat hallod, ne kemé-
oyiiad meg aaivemet: Fiam jer, jöjj haza lányom, mert 
varlak. visBaavárlak 1 

Vártaiak, nem jöttél, ha nem jöttél, elveaatél. 
.Elvesztetted, Akit nem kerestél*. De ennek nem én 
vagyok az oka. Mlad.'nkl a saját eaerencséjének a 
kovássá. P. Réthy ApoUioiriaz. 

Mult hét. 
Az elmúlt háin- k vllágaaeményei a finn—oroaa 

nékekotaB körül zajlanak. Finoorsaágban a béke meg-
kötése nagy gyászba bontotta a nemaetet. A tragédiá-
nak véga éa a fim  nép előra nézve igyekszik gyógyu-
lást találni nagy vessteségére. A finn  államelnök kiált-
ványban fordult  a fim  néphez. Bejelenti a fiún  nép 
nagy fajdalmát  éB felhívja  a népet az ország ujjáépi-
iOaere. A kiáltvány keBerÜ BBavakkal emlékezik meg 
Svédország és Norvegia magatartásáról, amely országok 
megtagadtat a seg^lycsapatok átengedaset, ml által 
oagybao ulósegita-.tek a flan  dráma baK0V6lkezóaét. 

AmlalBtt Finnország fölemelő  módon igyekszik a 
aemtetl katuHsirófan  keresztül segtienl az egesz nem-
siítíit, ugyanakkor teljes erővel magindult a demokrata 
hsta.mií sajtójának az^mrehányó hadjárata. A francia 
ujjagok nyíltan megírjak, hogy a Baóvetsegea hatal-
makoól tzaiialis blaoyaott a gyors cselekvés lendülete. 
Anglia vliagbábotua mlnlssteralnöke lesBÖgeate, hogy 
miaí mindig, ugy most ia későn érkezett meg Anglia. 
E kóstüoü Csehíz ovákla, majd L^ngyölorsaag B most 
elkéatünk Fiacorsaág m^gsegitasável is. Es az nt a 
ta'.assirúfához  vezet, fejezte  be nyilatkozatát a finn 
ügyaea — L oyd Gaorge. 

Bjy bizonyos és ez valóban az, hogv a saövet-
nógíJdK sorra lökésnek mindiaaonnan. Így Finnorsság-
mt a mcgciumltáSi, 15000 fijn  hősi halotthoa a 
fdlbecsü.hetciiön  vagyonrongaiabhoz és hiábavaló áldo-
zatboa vesaiatt ez a keB-idalmcB hstározitlanaág ma 
is. A ti'.n-ktel iámét nip^c-ct kltottak egy 
Biabadĵ gu^Tt küzdő kis aip.it. A Diöoru pedig megy 
lovátib. — Éi ebben a p.iluiiatbaa ki tudaa megmon-
dani mi kdvtíikexik Borra. 

WJIIÍS amer.kal megbízóit már befajeata  angliai 
útját IB. Visszüsrőoen ismét Parison kérésziül érkealk 
O.aszor-zigba, ahonnan jövő hát e.ején utazik vUaaa 
Anerlíaöu. A tar*yalaBilrói semmi biztos hlr nem 
aeivargOtt ki. Wdlies a tarsolyában nsgy dolgokat szállít 
£oreaziüi as Ománon. A bélének vagy a háborúnak 
lahe>őjageii vltzi mtgaval. Bj.yos az as anyag, amivel 
utazik. Ht ubujn a pillanatban nem ts ismerjük külde-
tésének bredmanyelt, de bistosan tudju'i, hogy nem 
sokat kell várakoznia a világnak, hogy egészen pon-
lOBs.i és ilsaian álljon uiőite az a muoka, amit elvég-
zett Európa javára vagy bőrére. 

Székely tragédia — 
székely díszletekkel. 

Ciítá F^raac a Mtijjí haaijóíi a koncentriréból. 
Hoádiu s^oigaiat uian rő?:d aaaoadság, amit alaposan 
ai kell hii-taálul az erdők ula î maghúzódé falucská-
ban, Ciikdilnán. l.tboa a család, öreg édssanyja nyo-
morogva, klnlódta át a szőrnyd kaminy telel. A fiul 
aaordt-ii mal^givel együu eltávozott a háztól minden, 
amre egy rrndjs falusi  házial Bsükiég van. 

Hr;::!?n jitt a hívás, Ciat* Ferenc a Mltéjának 
mós arra saa volt idejí, üogj elroadazze öreg ódeB-
ooyjá;. Sjm f-t,  s?m p.'ní, sem muakaerő nem maradi 
a h&sná! a bizony B seomsséJoira sem nagyon lehatott 
számítani, murt a faluba  fsQriin  jöttek a ziid meg plroz 
cjdu ak, csipitostól rutkoltak bé rogáil kasaárnyakba 
a Bsomoru axivü, fehérhariinyás  ssókely legények. 

Csaló Fd.-<jnc a Mi tejé is vágy akodó sal v vei, só-
v&rgó lélekkel várta a Bsabadság Óráját, hogy haza-
vergőiboBsen örag éd^aanyjáhos. H d»g tz tbában mln-
dan fóldl  javakból kifogyva  töpsródátt székely anyó 
várta legény fitt  az eldugott falucskában.  Sok idejük 
nem voll, hogy egymásnak őrttljeuek. Diloghoa kellelt 
í&tni A mankassaz bosszú távolléte sok ttrl hagyott a 
gazdiBágon. Maleg ruha, meleg háa, meleg étel kell a 
kegyetlen hidegben. Mindszek elő teremtésére pedig 
csupán egyetUn lehetőség van a nehéz aaékely életben. 
Maleg ház, meleg étel, meleg ruha, mind oanan kerül 
elő a falu  mögött mtigbutódó saép fenyvesből,  amely-
nek sö:d koszorúja olyan reménytkeltő an tárult könybe-
boruló szamai elé, a cslkl lanka fehér  hómenyoraaá-
gából, amint a Gyimeafelől  bérobogó vonat ablakából 
hssBzu iá 'o.íét után as édes szülőföldet  megpillantotta. 

Csaté F rene a Mátéja sem sokat késaülódölt, 
rövid voll a szabadság, hozam Időre kellett élolvalót 
Uremteni öreg édesanyjának. Eókésaltetle az erdőlő-
•Kint, fejBaét  B alig térült-fordnlt  a háa körül, már 
ment la aa erdőre. Aa erdőre, amely a aaékely ember 
senyerét adja. Aa erdőra, hol bttaake, zord fenyők  d* 
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coaan sorakoioik örökös harcra a fejne  allén • véaae-
Ben morogva, augva himbáljak zuzuarás koronáikat, 
mikor aa óletUkre törő fejaaés  embert köaelednl látják. 

Örököa harc. verejtékes kinlédáa a asékely ember 
élete aa erdővel. Téli fagyban,  derékig éré hébaa. a 
fajszére  ráfagyi  keaekkei kell dönteni az erdőből a 
karc» fenyőszálakat  a lehántani ró.'irt a rőtvSrös, gyan-
tával Itatott kérget, hogy aztán aa Így kínálkozó, fehér-
hosscu szálfáért  Jó pénzt adjon a aaldó. 

Csaló Ferenc a Máté jé la erre gondolt. A fényea 
fehér  százasokra, aa ezüst kéteaáaötvenesekre, BŐt talán 
mág a ropogÓB paplro3U eareaekre ia. 

Rivld volt a Bzabadaág. serényen kellett dolgoanl, 
hogy mind'z béteijeaedjen. Da bé kellett teljesednie, 
mert kelleti a pána. Drága lett aa élet, aok péna kell 
még aa olyan BZ arányén éld öreg nénikének is, mint 
az Ó édesanyja ott a fehérremeaaelt,  bogárhátú kla 
aaékely háaban. 

Sarényeu csattogott a fejsae,  csurgott a verejték 
Csató Ferenc a Mátéjé homlokáról a a nagy munká-
ban nem vette éaare, bogy a fenyószáll  Is harcol életi-
ért. Dacos ráagáBokkal, végső kétségbeesésében a fej-
esétől meggyengített fenyő  rádobta magát a vóaathozó 
fejsaéare.  Lagénytáraal blába kiáltottak, hiába figyel-
meztették Csató Ferencet. Aa ő gondolatai ott Jártak 
a mindenéből kiürült háaban, melynek öreg lakóját 
annyi nélkülöaésre kényaaerltette a bon védelmére el-
vont munkáskén hiánya. A leomló fanjőaaál  magával 
ragadta a szorgalmas, Igyektő székely életet a túlvi-
lág mindent zaámonkérő bünbocsánatába. 

Csató Ferenc a liátéjé, aki alig pár érát látta 
érte Bóvárgó édesanyját, ott feküdt,  szétzúzott testtel. 
Elfolyó  vére pirosra featette  a fehér  havat s a hófehér 
abapoBztőból kózzült saékely harisnyát. Körülötte padig 
levett kucsmákkal, keresetet vetve fohásakodtak  Islen-
bea, Krlaatushoa, megrendült rzlvü székely koponyák; 
saékely legények, kik babonás némasággal tanakodtak 
az erdő e vad bosszuállázán. 

Az egyszerű, vallásoslelkü saékely legények síivé-
ben kigyuladt a testvériség éraése a megrendítő tra-
gédia láttán. A baláltokozó zöld fenyőfagalyakból  puha 
ágyat vetettek tz eltávozó bajtársnak ea erdő ő saauon 
a aa öassermcsolt teteméi befedték  szépen fekete 
zekéikkel. Ői maguk pedig a csikorgó hideggel mltsem 
törődve, Ingujjban kalap levéve haladlak a szán njo 
mán a falu  felé,  hot egy töpörödött öreg aaékely anyóka 
örömtől repesve várta eatebéddel koncentrárérél haza-
tért derék fiát... 

A aaomoru aors, a aaékely életnek eaer nehéaség-
gel küzködő változatába belemarkoló tragédia eggyé 
forraaztotta,  testvérekké tette eat a maroknyi ember 
csapatot, mely minden fdidl  gyűlölködést elfeledve, 
Ceupán a felebaráti  szeieial > z <nt érzelmének vállá os 
áblutában elmerülva haladt a saékely disaielekkel fel-
ekealtett 'ovatal után. Adná aa Itten, hogy fa  a test-
vé> hal állal megpecsételt testvériség örökös maradjon, 
példára találjon a nagy saékely családban, melyei 
annyi síü rág a melynek egét annyiszor borította el a 
teatvérvisaály mlcd'.nt aötétaégbe borító viharfelhője. 

Egyházközségi közgyűlés. 
Március 10 én, a mull vasárnap tariotta a rém. 

kath, egyházközség évi rendea köagyüléBét Bíró Ferenc 
fóaapere'-plebános  elnökletével, a plébánia tanács-
termében. a tagok élénk érdeklődése mellett Jalen 
voltak : dr. P.tner Árpád, P*pp Jtnos főglmn.  Igazgató, 
dr. Búzás Marion, Albert Vi mos főgimnáziumi  tanár. 
Bakó Kálmán tanár, Domokos Sándor nvug. vármegye i 
jegyző, Szép Káro'.y tvszékl jegyző a többen tz egy-
háabczsíg tagjai kCzül. Pál I<oác, a számrdások felül-
vizsgálására kiküldöli b'zortaág nevében előadta a vizs-
gálat eredményét. A vlaagálat a azámadásokat rendbtn 
találta, a közgyűlés a jelentést tudomásul v«tte. Eiu án 
Célby Károly gondnok előterjesztette az 1940 évi költ-
ségvetést. A kepe mérsékelt felemelését  megindokolta 
azzal, hogy nemcsak az életviszonyok drágultak mag, 
hanem aa egyházközség tagjai köaül többen elhaltak 
vagy eltávoziak a ezeknek kepéjét az egyeaekre ará-
nyosan el kellett osatanl; ea neonban ugy történt, bogy 
aa tsmolés senkire nézve tu'térhálóst nem jelent A költ-
ségvetés „hátralék" rovatából kitílot, higy n egy-
házközség aiknimazott&l nagy részének egy évi fize-
téssel tartozik, ami több mint 140 ezer lejt tefz  kl. 
fia  a Bzim belevillantott abba as örvénybe, melyben 
aa egyházközség a hátrá'.ékosok miatt vergődik. E 
tovább nem tűrhető állapotnak, mint Igen zulyoa baj-
nak a gyek-révei s az orvoslás módjaira mntatott rá 
felszólalásában  Alberi Vilmos cgybáatanác OB, részié 
tesen kifejtve,  hogy ha e ter,hatatlan állapotnak véget 
akarunk vetni, akkor nemcsak anyagi, hanem erkö'csl 
erőinket la latba kell vetnünk, egésa felfogásunknak 
és gondo.kcdánunknak e tér<sn gye körében kell meg-
változnia a nemcsak aa egyháatacácznak-, han*m az 
egyházközség minden egyea tagjának, mint egy em-
bernek kell össaefognla  legfőob  éltető éa ösaaetertó 
Intézményeinek, eg> házának éa Iskolájának feutartáaa 
érdekében. Örömmel jegyezhetjük fel,  bogy a köaeledő 
tavasa hírnökeként, mint első fecske  akadt olyan is. 
kl vlasaavonta felebbezésát  a voltak, akik kepéjüket 
önként emelték fel. 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta  ai 1940 évi 
költségvetéBt s jóvá hagyta az 1989 évii IB. mivel a 
mu't évben a rendkívüli vlsaonyok miatt közgyűlés 
tartására nem kerülhetett sor. Végül aa előirt tieat-
ujitáat ejtették meg: újra megválasztották a régi llsall-
kart Cslby Károly goadnokkal, dr. Pltner Árpád Ogyéas-
aael; a mnlt év novemberében elhunyt Kalamár Qá 
bor helyett uj agyháatanáeaoa lett dr. Nagy András 
orvos. 

Nyerjünk  zzép diadalmakat  önmagunkon, mer-
jünk nagyok » igazén nemesek fenni  $ mondjak 
ki hímet  ót nélkől:  hogy az, ki * kőtjóra  tőreke-
détbil  akármi szio vagy ürügy alatt kirooetkezik 
t népe boldogitátára  legjobb  tehetsége  tzerint  nem 
tett  mindent,  temmi ember t a nip gjaJá.iatja. 

(Széchenyi  István). 

Agrár tudományos kutató intézeteink 
resztvesznek a budapesti mezőgazda-

sági kiállításon. 
Közel félazáaada  annak, bogy minden eurépal 

orsaágot megelőave Darányi Ignác volt fjldmü»elésügyl 
miniszter aa elaő haaal mezőgazdasági klaérletügyl 
intéseteket létesítette éa eaael az agrártudományt» 
kutató munkát intéaményeaan a gyakorlati gazdátkodáí 
szolgálatába állította. Eaaél a kapcsolatnál fogva  a 
fóldmlveléaügyi  miolsaierium klsérletügyl intéamonyei 
már hoazzu evek óla rendsaereBen rézztvesznek a buda-
pesti meaőgaadaaágl kláilltáaon. Ba évben először éa a a 
elkövetkeaó kiállításokon folytatólag  aat óhajtják eaek 
a tudományos Intézetek aaemleltetnl, hogy csendben 
folytatott  munkásságuk milyen nagy mezőgazdasági és 
nemaeigaadasági érteket jelent ea bogy en milyen 
teklntéiyea haaanukra volt a gazdáknak, de eatn tu -
menően az Iparnak, kereakedelemnek éa a közönség-
nek is. 

Az intézmények ezt az alkalmat mag fogják  ra-
gadni arra, hogy egyfelől  kiálilláaukkal munkásságuk 
gyakorlati eredményeit köaelebbről megismertessek, 
aaolgáiatalásalkat a gazdák köreben ea uton megked-
veltessek, másfelől  pedig fejlődésük  történetét, a múlt-
ban kimagaslott Bzakferttak  legjelesebbjeinek erdemeit 
és általában azt a magas szinvonalat Ismertessék, 
amelyet hivatásuk betöltésével külföldi  vlsaonylaiban 
la elfoglalnak. 

A klsérletügyl intézmények kiállítását befogadó 
caarnok méretei terméaaeteaen nem letzlk lehetővé azt, 
hogy valamennyi klsérletügyl intézmény egyszerre 
szerepeljen, ezert az ea evi seregsaemién caak aa 
O.aaagoa Meteorologia! éa FjldmágneBSégi Iatézat, a 
Földtani lotéaet, a aaegedl Tüajtanl és agrochemlal 
Kiserletl At.omás, az O.saágos Coemiai Ioteaet talaj-
osztálya, a budapesti ea a kassal vetómagvlzsgáió állo-
mások a magyaróvarl és a aaegedi növénytermelési 
kísérleti áliomasok, aa Országos NővénynemeBllő Iaté-
set és a Növényegeeaségügyl Ioteaet vesz réaat. 

Igen sokoldalú, bözégez anyagú leaz 
a mezőgazdasági kiállitáa. 

- A kiállitáa rendeaóblaottaégának gyűlése. — 
Aa orBzágoa meiógaid.ságl klaliitás és tenyetz 

állatváaar rendtzóbizoiiaaga vitéz Teleki Bala gróf  fő-
ispán elnökletével gyüleat tarlón, amelyen Koozoly 
Th'ge Sándor dr. fő.ltkár  számolt be a közel jövőbén 
megnyíló kiállítás e.ókeszlló munká.atairól, aa egyaa 
csoportok anyagáréi éa oktató csljaról, a propaganda 
eredményeiről, a vásári forgalom  es a látogatottság 
várható kedvizfl  kilátásairól. 

A reud- aóblzotuág örömmel értesült úrról, hogy 
rnnek a wiágbaboiu u ánl 20 ik klallltáanak az előke 
születet a rendkívüli vinonyok éa aa időjárási vlazon-
tagaágok ellenére aavariaiazui folynak  es aa öanze.B 
csoportokban olyan tőségea anyagot jelentettek be, ami 
aa osaaea kiállítási istállók férőhelyeit  és caarookokai 
mag fo.j»  tclieni, sót egyea állatcsoportokban a beje-
lentett létszámot lenyegtsen csökkenteti kellett. 

A tenyéaaállatCBoporion lesz idsn Is a kiállítás 
iu ) pontja. AzöeBZiZ leryeszállalcaoportban együttvéve, 
mintegy 6000 kiváló mhóségü és nagyénekü ailat fogja 
képviselni a ktálUá&on a megnagyobbodott Magyarország 
fejlett  állatlenyéaatéaét. Az eiójelek uián lieive ked-
vező vásári forga'omra  lebet saámitanl, annál Íz Inkább, 
mert a kiállítás alkalmából aa értékesítés előmozd táBa 
érdekeben többféle.  Igen jalentós tenyéBsállatvásárlásl 
ked zeaményt sikerült biztosítani. 

A kiállítás látványosaágát hatásosan fogják  klege-
Bzíteni a lOkiállltással kapciolatoa programú lovasmér-
kőaéaek, lovasmutatváoyoz és Játékok, amalyekhez 
több napol co:coura csatlakozik A fogatversenyekre 
as bemutatókra nagyszámú Jaleutkeats erkeaett, 

L kihaló lesz a kiállításon a k.agazda mlntaaserU 
tejgazdaságát bemniató udvarban munka ktzben egy 
töieleteBan falszeralt  fa  usi kla tejüaem ia. A vldiki 
nep Sletél bemutató kláliitáai falu  egy eomogymegyel 
kua)hóval bő?ül ea évben. A haaal mezőgazdasági 
gépgyárak éa a külföldi  gyárak képviseletei, nemktt 
lóubeu a gaodasági üzemanyagokat forgalomba  hozó 
vállalatok, több fatakola  ea Ktrtesaet a mull évinél la 
nagyobb kétzüllséggei fog  Mvonu ol a kiállításon. 

A hibákat  inkább magunkban kerestük,  mint 
mátokban,  mert magunkkal  paranotolhatunk,  de 
mátokkal  nem. (Stéobenyi  litván). 

A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke-
reskedelmi ós iparkamara közleményei. 

No. 729-1940 A tmesvárl CFR Inspektoraiul.a 
saemélyaet iflalftval  való ellátáaára az 1940 -41 lk CJ® 2200 vagon tűzifa  beazaraáaére árlejtést tart 
J940 április hő 13 án a plita Asanestl 6 aa. alatt, aa 
arlejléal hirdetmény megtekinthető a kamara Utkárl 
hivatalában, vagy laformácléérl  aa adott címre Uhtt Írni 

, , - No. 661-1940. A saaloolkl XV. nemaetkösl 
r i í . w'/mu*i 8 0 , , e P U n b « hő 16 én éa október hé u-ua között leia megtartva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Oaadaaági tanfolyamok  vármegyénkben. 

Aa Erdélyi Magyar Gazdasági Etflet  aa Idén la min-
dsnült, abol kérték, megrendeate g"d.ságl « olya-
mait. A többi kÖBÖtt Gyergyóalfaluban  és Újfaluban 
voltak Ilyen két hetes gaadaaágl tanfolyamok.  — I yen 
tanfolyamok  alkerébea asosban feltétlenül  saükaég VB. 
öntudatos, tanulni «karó gazdákra éa hivatása magas-
latán álló gazdaköri vaaetőiégre. ü^ben a két község 
ben megvoltak eaek aa előfeltételek  a igy mindkét helyen 
több mint 30 gatda tanult saorgalmasan 2 héten keress 
tű1 A gaadakör vezetősége pedig fáradságot,  költséget 
nem kiméit aa ő érdekükben, padig a mostani viszo-
nyok között Ig-zta nem volt könnvü dolga. — Joseni 
AlMuban február  19 tői március 2 lg, mig Suseni—Uj 
fa  uian március 4-től 16 lg tartott a tanfolyam,  melyen 
Szőke Mihály, Pater József  nyug. jegyaó Cslcsóból, Dr. 
Rlszsgb Tamáa és Aighi Balázs voltak e!ő>dtt. 

— Doktorrá avataa. Dr. Vencsel Józsefnél 
Biga ÉÍB Márlát, március bó 2 án a clujl—kolozsvári 
Tudomány Egyetemen állam tudományi doktorrá avatták 

— a betogzogélyaö aogélyakolója a behl-
vottak családjainak folsogelyoaéaéro.  A munka 
ügyi mlnlszter.um a katonai beblvottak által munká-
juktól elvont munkások családjainak segélyezésére 
segélyalapot létesített. A segélyeket a betegiegélyió 
péoatárak hivatalai osztják kl. Feltételek a következők: 
Ssgélyre jogosult mindan blatosltott, vagy nem blzto-
Bitott munkás, ma^áBtlBStviaelő, végy klalparos, ki csa-
ládos, vagy nem családos, de családi terhel vannak és 
fdbruir—márclui  hónapok folyamán  katonai szolgálatot 
teljesített, Illetve teljesít. A segélyre nincs joga aaok-
nak, kik a 939 míjus 3-lkl törvény alapján sz üzemtől, 
hol alkalmazásban voltak, falfizetéBt  kapnak, továbbá 
aaok, kik a hadieregben a szakaszvezetői (sergent) 
rangnál nagyobb rsnggal blroak, vagy ezo>, kik nem 
nőaek éa családi terheik nincsenek. A segélyezéshez a 
következő Igazolványok saükaégesek: A tzakmal mlnő-
sitéa Igazo'áta munkakönyvvel, vagy biztosítási köny-
vecskével. ás Iparosoknak Igaaolnlok kell, hogy a mtt-
halyük a bevonulás id j9 alatt be volt zárva. 2. Rokon-
sági bizonylat születési Aa házasBágl bizonyítványok 
formájában,  rendőrségi, vagy községi bizonylat, hogy 
az Illető családját, vagy szüleit turtja. Es Igazolható a 
betegsegélyző biztosítási könyvecskével, ahova a család-
tagok be vaunak írva. 3 A csspatt^at igaaoláaa, ahol 
aa illető szolgált a annak bizonyítása, hogy február-
március folyamán  saolgálatot teljesített. 4. Az Uaem 
Igaaoláaa, bogy B bevonulás Ideje alatt nem kapott 
fizetést.  Mindenen Írásokat egy kijelölt blaotUág fogja 
felülvizsgálni  a aaok jóváhagyása után február  éa már-
c us hónapokra UBpl 20 lejt ulal kl a bevonultak csa-
ládjainak. Bsen ÖQSB̂ geket a betegsegélyző pinatárak 
fidelii  kl. A klfiaetvB3k  március 20-tól kezdődaek. Azok, 
kik Illetéktelen u on s gé'yeket vesznek fel,  szigorúan 
büntettetnek. 

— Láttamoztatni koll a aaemélyaaonosságl 
igazolvanyokat Titu C&rateanu rendőrkapitány köa-
htrré tesal, bogy a ur pascdaM hivatal létesítéséről fzóló 
törvény érteimíben a rendőiBég mellett működő népe-
sedési hivatalnál ni d^n 16 ívnél idősebb váró I lakós 
m-gát bej-j.entmi köteles, hogy onnan a Midel II. 
tz 'tnelvazouo?8ágl Igazolvácyt kiváltsa Ezen igazolva 
oyok 3 évre érvényesek, majd 3 év elteltével klcseré-
letdik Ezen kl'lil az IgBZolvácyok mlid^n évben a 
népesedési hivatal által iáttBmozattdók Akik lgaaolvá-
nyalkat legkésőbb április hó l-ig nem láttamoatatják, 
sz goruan büntettetnek. 

. — KŐZ9ÉQI  ELÖLJÁRÓSÁGOK  FIGYEL-
MÉBE!  Mezógaiditági  vagyonleltárhoz  tzOktége» 
kérdőivek  román nyelven elkétzúltek  ét bármilyen 
mennvitéeben kaphatók  a Vakár-úzletben. 

— Megszűntek a ma xlmálie arak. A mercurea-
cluci (cslksz >nd •') várot-i vezetőség 3—1940 számú 
március bó 9 én kelt rendeletével a március bóaapra 
megállapított mtx'málls árakat érvénytelenítette A ren-
dtlktzes lrd>koaaa az, hogy aa elBŐreodü köaaaüksé -̂
letl cikkek folytonos  árbu lámzása a m:xmállz árak 
betarlásál lehetetlenné tesil s igy aa árm»x málas nem 
szolgálja a spakula-töriény szellemét. As árai eilen 
őra.-a» p"dlg aa illetékes hatóságok áltai a kereskedőt 
fz-mlál  alapján bármitor eszközölhető. A rendelet to-
vabtl M\i:ágotltázoiat ii ad a m x mál.s ár->k meg-
snilotetfsére  voaatkosólag, jeUzve, hogy na elsőretdd 
köztizllkséglell cikkek m x máláss a városi batéaágokri 
nézve nem köteleső a a törvény megengedi, bogy idős-
ként klsbrletl BZ mpsntból tarét engedjenek a szabad 
vrseoyunk. A mixmúlls árak ti hát e hó 12 lől a vá-
ros területén érvénytelenek. 

— Aa ogéaazégügyl allanöraésl Illeték be-
vezetése. A helybeli pénzdgylgaagató|4g közhírré 
mezi a követkizőset: A hivatalos lap 1936 május 4 Iki 
101, saámábBU kösö t, az egéaiségügyl alapok megálla-
pításáról éa kivetésérő Bzftló  törvény értelmében min-
den Ipari és kereskedelmi jallegtt vá'lalat és mindazok, 
tik kereskedőim! Balotokét kötnek, vagy azok, kiknek 
meBtrrségük folytatáshoz  külön helyiségre van aaük-
*Agttk: kla éB naeylp trosok, kereskedők Btb. köteles«k 
1936 áprl ia hó 1 tői egy egéssségügyl ellenóraéal Ille-
téket fisetnl.  Ezen illeték táp:á j t az egészségügyi szol-
gálat Baükaégletelre zzolgálé alapokat, valamint a vál-
lalatok egyéni alrpjelt a eaen illetéket a pénzügyi köze 
gek a törvény aital megállapított asabályok között 
vetik kl. Mndsaokat. kik ezen Illeték ftietésére  köte-
eaeltek, aa illetékea pénaügyl elienór.ő köaegek meg-

Idéaik éa megállapítják a fizetendő  Illetéke). Aa adófi-
aatő érdekében ia áll, hogy minél előbb jelentkezzenek 
éa megadják a saükséges falvl  ágozllásokat, nehogy 
eaekhlánjá^an tévedés forduljon  elő. MegjalenéaBkkor 
u Uietó pénaügyl ellenőrző Uzeg megadja a uflkaégoa 
filvllágosHiiokat. 
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6y*rgyói ţlţt 
Meghitt beszélgetés Nótás Ferkóval 

Erdély egyik legtehetségesebb nótaszerzőjével. 
Izvorul-Murea (MsroefB),  1940 mároiua. 

Nem tudja az ember, hogy mit hoz a holuap, 
Caak a kit szeméből a könnyei folynak. 
Mintha a világon minden nekem lájna, 
Mintha minden bánat caak én nekem járna... 

He későn ie, de érzik a tavaaz. 
Az összezsugorodott vizea hó vastag cseppekben hull 

a fenyők  ágairól a ngy látszik, mintha egyszerre akarná 
tavaszba fakaaztani  a csillogó nspatttés az egéaz világot. 

Csak estefelé  érzik, bogy erdőben vsgynnk. A le-
nyugvó nap aápadtan erőlködik az öreg Hargita mögül, 
mig a kora tavaszi szél fütyörészve  bnjkál a fenyők  között., 

Hárman ülünk az egyik legazebb villa erkély szobi-
jában. Kóródi Feri a székely nótaazerző, egy szép szőke 
leány s ez uíságiró. Este lámpagjnjtáa előtt, tűzvilág mel-
lett beszélgetünk. A fel-felcsillámló  tüz éles árnya egyfor-
mán vibrál körülötttink s hol a leány nyskán csüngő arany 
kis kereazten, hol pedig a térti tormás barna fején  pihen 
meg egy-egy pillanatra... 

Meghitt hangulat, melynek réazeaei vagyunk a alkal-
mak pillanat, hogy arról beazélgeaailnk, ami a lélekben van, 
ami legközelebb áll hozzánk: a nótáról, a szép magyar 
muzsikáról. 

Emlékek a múltból. 
Éa Nótáa Ferke, Erdély egyik legtebetaégeaebb nóta-

szerzője beszél. Beszél a kérdésről, az akarásról, ami benne 
£1, a törtetéaről, amit oainálni kell, mert ttzi, hajtja valami, 
lelkének njabb és ujabb megnyilatkozásai, amit ha nótába, 
muzaikába önthet, ő a legboldogabb ember a világon. 

Legelső nótáját 1926-ban, hatodik gimnáziata koriban 
irje, .illatozó, esilingelő gyöngyvirágot szedtem.. * címmel, 
amiért .Az Ifjú  Erdélyétől dicséretet kap. 

Xyolcadikoa korában már egész iüzetre való nótája van. 
Petőfi  verseiből zenésit legsziveaebben, (Itt van az 

lisz, itt van újra.- éa Rég elhúzták az estéli harangot... stb. 
Nótáinak alap tónusa a szerelem, elmuláa éa ábrán-

ilozáa... 
Még iakolába jár, mikor iljenaket ir: 

Virnláara hervadáa jön, hull a virág azirma, 
Tehettek már engemet ia le a hideg airba. 
Elauhant a nyár felettem,  mint egy meaaze, 

|tova tűnő álom, 
Siraas, sirass hullú akác, én lettem s legárvább 

|a világon. 
Az önképzőköri naturalista zenekarusk vezető primiaa 

K a tanári felügyelet  alatt állú ialumunkának egyik lelkes 
vezetője. Szülő városa inindeu kulturális megmozdulis al-
kalmával büazkén azerepeltati a fiatal,  tehetséges zeneazer-
zflt  és méltán ünnepli is. 

1929-ben lesz joghallgató... 
Ezekhez az évekhez fijződik  tehetségez kibontakozása. 

A háromszéki főiskolások  kérésére megslakitja az egyetem 
hetedik zenekarát, amit hat éven kereaztül vezet. 

Nincs egyetlenegy egyesület, ahol ne énehelt, ne 
muzsikéit volna. 

Nem feledkezik  meg a nótaszerzésről sem. Több, mint 
lön nótája közül javarészt mind itt csinálja. Ezek közül 
egyik legismertebb: 

f  'zenetet küldök az én kia talumba 
Szép Székelyországba, zsindelyes kunyhóba, 
Ezer csókot küldök az apám airjára, 
Ezer könnyet anyám ráncos orcájára. 
i"zenetet küldök minden jó barátnak, 
Meg annak a szőke göndörhaju lánynak; 
Vadvirágon rétnek, dalos kis madárnak, 
Vigyenek virágot az én jó apámnak. 

Kolozsvár felfigyel. 
Túrós Ltjos a liceum akkori nyomdatulajdonosa adja 

összegyűjtött, szebbnél-szebb nótáit. 
Xyírfl  Józset a Keleti Újság „Nemzeti Dal" rovatában 

..A nótás diák: Kóródi Ferenc dalai* címmel a következő-
ket irje: ....aki pedig a magyar lőiskolai hallgatók céltuda-
tos éa komoly munkáját figyeli,  belepillanthat abba a cso-
dálatos kohóba, ahonnan az uj generició a maga uj életét 
készíti. Ezek közül való a nótáa diák Kóródi Ferenc is, 
aki meglepetésképpen komoly tanulmányai mellett kiadatta 
aaját szerzeményű dalait. 

Majd igy folytatja: 
Határozott éa azép tehetség nyilatkozik meg bennük. 

Meleg szivü fiu,  akinek lelke, ritmusából éa harmóniájából 
születnek a magyar nóták. Ea mindezen müvéazet fölött 
sokkal szebb az a melegség, amellyel a legeiaő nótái fölé 
oda irja: „Szeretettel édesanyámnak..." 

És igy jönnek sorjában az emlékek. 
Egy halom kivágott újságcikk, kották, levelek... Fehér 

leánykezek simogatják végig mindannyit a rendezik évazám 
szerint. 

Eredmények. 
1931 májna. A Tg.-Mureeen (Marosvásárhelyen) meg-

tartott Magyar Dalszövetség ifjoaági  dsloaveraenyén eleó 
dijat nyer. 

1932-bsn, az Országos Magyar Párt aatumare-i (ázat 
mini tagazata által kiirt nótapályásaton szintén első dijat 
kapott: 

Nam tudja aa ember, hogy mit hos a holnap, 
Csak a két aaaméből a könnyei tolynak. 
Miatha a világon minden nekem fájna, 

áa nekem járna. 

hí 

Nem kell aemmil Kinoa, gazdagság, pompa, 
Csak a bor, a cigány, caak egy as^zouy csukja, 
Caak a halkan airó drága magyar nóta... 
1935-ben Bogdán Margit, a kiváló magyar énekesnő 

allrgeti a fiatal  székely zeneszerzőt, küldje már a nótáit, 
hiszen síig várja, hogy az ő nótáit is énekelhesse a Rádióba... 

1936-ban a budapesti magyar nótapilyázaton kap 
oklevelet. 

1938-ban Baláza Árpád, a dalköltők élő lejedslme, 
Kóródi Feri éa más négy erdélyi szerző szerzeményeit kéri, 
a Rádióban megtaitandó erdélyi nótaest műsorába. 

Aa Erdélyi Dalirodalmi'Társaság cluji (kolozsvári) 
központtal törtint megalakulása óta ujabb éa ujabb alkal-
mak nyílnak nótáa Ferke előtti hogy azive szerint dolgoz-
hasson. 

A tiheorgheni (gyergyószentmiklósi) nótaeaten egy-
szerre hóditsa meg a közönséget, nótáival kellemes, behí-
zelgő hangjával s amikor hegedűjével a banda élére áll, 
szűnni nem akaró tapsot kap előlegül. 

ROVATVEZ ETO : CSIBY LAJOB. 

Egy későbbi dátummal ő rendezi mag a Tg.-Seooeso 
I kézdivásárhelyí) és a Sft.-Gheorgbe  (sepsiszentgyörgyi) 
nótnesteket. 

h>, ezen a nótás éjjeleken hullott szivére a szerelem 
lángja, hogy költészete ujult erővel szárnyaljon s lelki be-
állítottsága szerint szülessenek majd a aok azép vig, vagy 
busán szóló, síró magyar nóták. 

Legutóbb Tamás Gáspár, a kiváló székely író és 
újságíróval együtt gyűjtötték a háromszéki népzenét. Innen 
szólították katonasorba. 

Es most katona. Szerelmes, nótáa katona, akinek mi-
kor Petőfi  „Pacsirtaszót hallok megint..." c. versét említem, 
szószerint szavalja: 

Dalolj, dalolj kedves madár 
Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmint költő is vagyok. 
Eszembe jut dalodra a 
Költészet és a szerelem, 
Az a sok jó, mit e két istennő 
Tett éa még tenni tog velem... 

Másnap már egy szép, szomorú leány könnyes, öaaze-
szorult szívvel nézett utána annak az utálatoa, oauful  pöfögő 
vonatnak... Caiby Lajos. 

Viselni  ty is MMI 
de hiányzik róla 
ges (a gomb). 

valami lénye-

Igy hiányzik a 
kávéból is valami lényeges, ha 
nem tettünk hozzá Franck-
kávépótlékot. 

A glieorgheni-i és toplilai temetkezési egy-
let XUI-ik évi közgyűlése. 

Mult vssRrnap, t. hó Kl-éu tarloíta meg a ghenrgheui 
(gyergyószentmiklósi) és toplitai (maro>-hévízi' temetkezési 
egyesület Xlll-ik évi rendes körgjülévét n gheorgheni volt 
íparteatület helyiségeiben. 

Nóvák Béla egyesületi elnök megnyitó beszédében be-
számolt az egyesület mult évi működéséről, azután rátért 
jelenlegi helyzetére, hangoztatvft,  hogy a vezetőség minden 
tőle telhetőt meg fog  tenni a jövőbeu is az egyesület érde-
kében. 

Wollmann Oszkár egyesületi pénztáros a pénztári 
jelentést ismertette. Beszámolt az egyesület mult évi mű-
ködéséről, melybői kitűnt, hogy bevétel belépési dijakból, 
könyvecskék eladásából, halálozási járulékokból stb. 118.133 
lej tolyt be. Ezzel szembemben kiadás ingatlan beruházás-
sal együtt 291,934 Inj. — Az elnöki jelentésből kitűnt, 
hogy sz egyesület 193'.) évben 2)1 elhalt tag után kifizetett 
89,000 lej segélyt, az egyesület fennállása  óta pedig ösz-
szesen 007.876 lejt. 

Az 1940 évi költségvetési'rt 178,604 lejt irányzott 
elő a közgyűlés, melyből építkezési anyagok beszerzésére 
64,604 lejt fognak  fordítani. 

A segélyösszegek megállapítása soiáu a közgyűlés a 
következő határozatot hozta : Az 1940 március 10 ig be-
lépett tagok segélyösszege 4000 lej, mig az slapitó tagok-
nak 5000 lej. Ez ezután belépS tRgok segélyösszege az 
I éven belől elhalt tagnak '2000 lei, az 1 év után, 2 éven 
beiAI elhalt tagnak 3000 lej, a 2 év u'án elhalt tagnak 
4000 lej, sz 5 év után elhalt tagnak 6000 lej, a 10 év 
után elhalt tognak pedig 6000 l»j temetkezési segélyössze-
get fizet  ki az egyesület. 

Mivel az alapszabályok értelmében az igazgatósági 
tagok '/« része kisoraoltatott, az uj tisztikar következőkép 
alakult át : Elnök Nóvák Béla, alelnök Matta Károly, pénz-
táros Wollmann Oszkár, jegyző Szentpétery László. Igaz--
gatóaági tagok: Stengel Károly, Varga János, Kari Albert, 
Bokos Ferenc, Demeter Vencel, Kölönte József,  Bajna Ár-
pád, Bíró Ágoston, Lőrincz látván, Madaras Ágoston Gheor-
gheniről (Gyergyószentmiklósról, Zérig Mihály, Vadász Ká-
roly és Benedek Imre Toplitáról (Maroshévizről), Csibi Ta-
más éa Molnár János Ditrsubói (Ditróból. 

A telűgyelőbizottság tagjai: Baláza Vilmoa, György 
Ferenc, Csiby Lajos éa Scbuller Károly Gheorgheniről, 
Criatea Sándor éa Moldován János Toplitáról, Tamáa Ká-
roly Ditrsubói. 

H Í R E K . 
— A Noaaty flu  esete Tóth Marival1'... A helybeli 

teí. NősiOvetség, folyó  hó 25-én hétfőn,  húsvét másodnapján 
a Daola" színháztermében Urtt« meg szokásos sztnháxestjét, 
málv alkalommal .A Noasty flu  esete Tóth Marival*... Mlk-
azáth: 3 ielv. azép vtgtátékát ujltjék laL A* estnek kfllön  ér-
dekeasége laaz, hngy a darabban a régi kipróbált erőkOn Wvtll 
M é w n u i fóuereplóket  Is fogunk  lStnl, akiknek bemutatko-
afra  alé érthető Uvánaaiaátfal  nézünk. Tahát, húsvét másod-
napján sete a Dáoiában. 

„RADIO VECSEY" 
u j r á d i ó - s z a k ü z l e t 
1940 március hó ll-én 

MEGNYÍLT I 
A régi  üzlettel  szembao, a Kaszinó  épületiben, 
I  C.  Br itianu-uoca  40. se. alatt  uj üzletemben 
mindennemű  juvit  dut,  át alakitást, 

akkumulator  töltést  elvállalok, 
ljeyujabh rádió  ti punok állandó  raktáron. 

Szive» pirtfogátt  kér 
VÉCSEY  GYULA,  Csíkszereda 
oki.  elektrotechnikus.  2- 5 

— As „Uránia" Moai értesitóse. Egyik utóbbi számunk-
ban, — engedje a több oldalról történt megkeresésnek — arra 
ké tük a Mozi vezetőségét, hogy addig ls, mig a magyar éa 
németnyelvű feliratok  ügyében beadott emlékirat végleges 
elintézést nyerne, tegyen meg minden lehetőt, hogy magyar-
nyelvű magyarásó lapokat osztasson szét agy, mint több 
tagyobb váro«b«n Erre a felhívásunkra  a Mozi vezetősége • 
következők közlésére kért fal:  Az erdélyi mozltulajdonosok 
nagyváradi mozgalma a magyar is németnyelvű feliratok  en-
gedélyezése Cgyébeu még nem nyert vég'.egea megoldást, — 
Ugyanakkor a clnjl (ko'ozsvári) mozltulajdonosok la mosgalmat 
Indítottak. Emlékiratot szerkesztettek, melyet a tartományi 
kormányzó'ágnak nynjtottak át. Kérték, hogy engedélyezzek 
a mozik hirdetési fslrag»S7alc,  • magyarnyelvű szöveget, to-
vábbá a két nye'.vU magyarázó szöveg nyomtatásit. Éredmény 
azonban még nlnas, dacára hogy a mozisok bevételének lénye-
ges osökkenésével a kincstár jövedelme ls osappant. — Ml 
mindent megtettünk — mondott* a mozt vezetősége, hogy ért-
hetővé tegyük a vetítésre kerülő filmek  oselekményét. Próbál-
tuk ezt két nvelvü m^gya ázó szöveggel ls, de betiltották. — 
Most îilţvlu Dragomtr kisebbségügyi miniszter úrtól várluk a 
döntést," melynek jóindulata rendezéso elsősorban la a kínos-
tárnak jelentene hasznot, majd nagy megelégedést a kOzönség 
körében. 

— Szalmaszállal ne pizakald a fogaid.  A 
„Magyar Nép" érdekes megbetegedésre blvja fel  olva-
aól figyelmét.  Buţârgomba betegségnek hivjék ezt a 
könnyen msgk̂ phaté betegséget, amelyet eok ember 
abból a rozsz szokásból kifolyólag  kap meg, hogy 
szalmaszálat, vagy fösaál&t  rág, azzal piszkálja fogalt. 
Vrtfz  dalmes ez a szokás, mt-ri a szalma éa a fü  köny-
nyen okozhat sugárgomba fertőzést.  A saţârgomba a 
kötőszövetekben nagy daganatokat okos, melyek geny-
oyez, makacs fekélyekké  válhatnak. A sngárgomba 
betegségben Bzenvedö ember boszzas kínlódás után 
rendesen meghal. Es a betegség a kérődsö állatoknak 
ls gyakori betegsége, rendesen az árpakalása toksaálsi 
közvetítik a fertőzést.  A betegség ellen mltétekkel ia 
megfelelő  orvossserek befecakendenéaével  Had aa or-
vosi tudomány. Lagnj abban egy magyar egyetemi tanár 
felfedezése  alapján oltásokkal és arany tartalma gyógy-
szerekkel sikerrel gyógyítják e ralyoa betegséget 



4 lk oldal: 
— Tüs a városban. Folyó hi 13-án • dilelitU Arikban 

klgyoladt J akab F e r e n o Hargtta-uooal gasdálkodó es t i re . A tü» 
• osürben felhalmozott  Malmiban keletkezett, valószínűleg 
valami eldobott gyufa,  vagy cigaretta-vigtil. A asáraz saalma 
hamarosan óilá*l lánggal ignl kezdett a egy óra leforgása 
alatt ciflr  ie istálló porráégett Az ipalet nem volt blxtosltva. 

— Halaloaaaok. Wainhold Ăţosloa járási és 
városi főáiiatorvoa  67 éves korában, folyó  hó 9-an el-
hunyt Marcuraa-Cmcou (Csíkszeredában.) — Wdlnhold 
Ágoston busszu Ideig állt a város és a köapontl Járás 
állategéaaségügyének saolgálalában. KltUuó aaakképaelt-
séggal, páratlan lelkllamereteaBéggel látta el hivatalát 
s a környék állatállományának feljavítása  éa a járvá-
nyos betegségektől való megóvása érdekében tulfeaal-
totl munkás végastl, mely jérésal betegségének la oka 
volt. A mul; évi nagy állatvéBaek idején, bejárta a 
köraetabe tartoaó legelóterBleteket éa esatenákat, hogy 
idejében adhasson védőoltásokat a megtámadott állat-
állománynak. Fáradaágot nem lamerő munkája kSaben 
Bzeraett betegsego életet követelte caeréhe. — Teme-
teae fo!\ó  hó 12-án délután volt, aa ogéss vároa éa 
vidak órláal résevételével. Feleaége aaül. Szása Paula, 
valamint 3 gyermeke és nagysaámu rokonság gyászolja 

— Bir'.la AndráBné saül. Krlstó Róaálla 78 évez 
korában, folyó  hó 10-én elhunyt Baacraleni (Csiksaent-
királyon.) 

— Főtisztelendő Birs István clumanl (gyergyó-
csomafalvi)  plébános 46 éves korában, papi tevékeny-
Bégének 23 ik évében, folyó  hó 11-én elhunyt liercnrea-
Clucon (Csíkszeredában). Temetése folyé  hé 13 án d. 
e. történt a csíkszeredai rém. kath. főgimnázium  kápol-
nájából a helybeli köztemetőbe, a varmegye papaagá-
nak nagyszámú részvételével. 

— Kdssönetnyllvánitás. Mindazoknak, kik felejthetetlen 
jó édesanyánk özv. Apponyl Károlyni halálával irt vesztesi-
glinkben együttérzésükkel osztoztak is fájdalmunkat  részvé-
tükkel enyhíteni Igyekeztek, ţzaton mondánk hálás kOszBnetet. 

Mersurea-Cluo (Csíkszereda), 1940 márslnB hó 15. 
A gyászoló osalád. 

— Eljárás a tiltott erdői ez miatt. Gii&czi 
Emil Gilmes—gyltneal lakóa egyik éjszakan fái  fuva-
rozott Gslacii Ká oly éa Jakab erdópisatorok ésare-
vettek a tiltott erdőlest éa a fát  elkoboztak. Kasóob 
Gaiaczl Emil aa elkobaott fát  ismét ssekérre rakta, 
amikor saóviltasra került a sor. Emiatt aa erdópása-
torok faljeleotéat  tettek Galacal Emil ellen. 

— A talghee-i gyllkosaag. A 8 ik számunkban 
említést tettank arról a gyikoBBágról, amelyet tölgyesi 
cigányok követlek el. MOBI pontoB adatok alapján ismét 
rátörünk aa eselrn. A gyilkosok 1938 október hó 26 án 
ölték meg Bors Sándor nevű Áldozatukat egy öreg, 
bena koldust, aki egy lovas szekéren járta a várme-
gyét. Az emilteti időben eppjn Szabó Zoltl tölgyesi 
cigánynál kort szállá-.; az treg ko:dua. Éppea ott lar-
toazodink Moldovao András eB Ö.vös Audraa maroa 
megyei clg«<iyof,  attk umsnek a koidusi es aok penat 
Bujieitek oala. Elért elhatározták, hogy megö iz. Mol-
dovao éa Öiíba h>j tolták végre aa embertelen gyil-
kosságot. Szabó Zoiil, a felesége  és az összes gyerekei 
a koldust egylovas sz ikerén elszállították a közeli 
Bálát a hegyre. Később meggondoltál és onnan vissza-
hoztak a laiásukra a hullái és ott temetlék el. Miodea 
pedig ugy derüli ki, hogy a tölgyeal caendőraég lefogoil 
erdőrontásért egy Bodó nevű cigányt, aki ngy .mellé-
keden" bevallotta a Szabó Ziltlék háaatájauak eat a 
titkát la. A cieodóraeg eaen a nyomon elindult éa rö-
videsen faliárta  a ezörayü gyilkosságnak minden 
réaaietél. 

— Öngyilkosság. Antal Aiberl 85 évea dánfalvl 
lakós felakasztott  i magát. Az idős ember gyakran han-
goztatta,hogy muiíta néikiii ntscsjn értelme aa eleiének. 

mlat agy hossza, hosasa staféta, 
•hol «lobogót a legutolsó lógja bi vinni a oilba, 
s as fogla  majd kapni ast a babérkoszorút 
a m e l y é i t annyi m i l l i ó v e r s e n y f u t á s b a n  a porban haiti 
Valahol htba van a dologban. . . . 
Psdlg hány, meg hány embernek a szive óriásit dobban, 
s felordít:  Megvan. . Megvan ?.. Után» síigyenkeive 
vallja be. hogy tivadett. A staféta  lobogóján 
6 ls egyet lwdltett éa elesett 
Valahol hiba van a dologban. 
Hiába, minden hiába. 
Valahol measss ott... ott... 
suhan nesztelen ielink a halál 
talán kettót, talán hármat ortásat lip, 
ránkniz, torkunkra hág, 
s megcsókoljuk a Ulpát. ó > F 8 r e n „ . 

Eforia  comunală de Păşuni Sândomtnic. 
Judeţul Ciuc. 

Nr. 1-1940. 
Publicaţiune de licitaţie. 

Eioria comunei Sândomlnlc, judeţul Ciuc, vinde 
prin licitaţie publică în ziua de 30 Martie 1940, orele 
10 a. m., în localul primăriei comunale din loc: 

Un vier nefolosibil  pentru reproducţie cu pre|ui 
strigării 2500 Lei. 

In caz de rezultat nefavorabil  se va ţine o nouă 
licitaţie la 9 Aprilie 1940 ora 10, fără  altă publicaţie. 

Sândominic, la 12 Manie 1940. 
Preşedinte, Notar, 

Drâghlclu loan. Dlmltrle Bunea. 
Cassa de PAstrare S. A. din Dltr&u 

Judeţul Ciuc. 
Capital Lei 1.000.000.— 
Fondui i . Lei 673.406,— 
R. B. Nr. !•'. s. 2 1934. Jud. Ciuc. 

^ í E o g - l i l v ó . 
A Dltrâu (Ditról) Takarékpénztár Részvénytársaság 

49-ik évi rendes közgyűlését 
1940 évi március hó 22-én, határozatképtelenség esetén 
március hó 31-én délután 3 órakor tartja az intézet 
helyiségében, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg-

hívatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség meg-
állapítása, közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két 
részvényes kijelölése. 

2. Igazgatóság és felügyelő  bizottság jelentése. 
3. Mérleg előterjesztése és a felmentvény  meg-

adása. 
4. Három igazgatósági tag és egy felügyelő  bi-

zottsági tag választása. 
5. Szolgálati idő lejáriával tisztviselők választása. 
6. Az intézetnek Szövetkezetié való átalakulása 

feletti  határozathozatal. 
7. Alapszabály szerint esetleges indítványok tár-

gyalása. 
Az igazgatóság. 

KIADÓ  április 1-től  egy földszintes  öiszconfortos 
(vízvezeték, fürdőszoba,  atb) 4 szobié lakás 
mellékhelyiségekkel.  — Felvilágosítás  Vakér-
nyomd-i  Qyőnősnél.  1— 

T i l i k o l hifea  T U a AaUghaa . . . 
Valahol nam mîsszî, ott.. ott.. 
jön óriáa liptekkel a halál, 
talán kettőt, talán hármat lép 
is torkomra hág Borsgöröngyslm tó lábával 
is in nem akarom majd, nem..., nem..., 
de rám néz, osak néz.. néz, s én megnémulok, 
B megcsókolom a talpát: vige. 
£• nem tö-ténlk semmi. 
Valaki talán felsikolt 
és semmi, cemml több. 
A szél éppen ugy fog  susogni is slrnl, m'nt azelitt, 
a csík azután la caók marad, 
a tüii az orényiin, s az eriny a bűnöm 
azután !s éppen ugy kacag. 
Az asszony azután ls éppen ugy íog 
vágyni, szülni, mint azelitt, 
ipp'n ugy íjgják megtartani 
az esküvít s a kereszteli!. 
A pap azntán ls ugy temet, 
éppen ngy fogják  majd lalállitant 
a Isjlát vagy a Hlrkererzteket. 
Nemül, SFmal, Porbó! porrá. 
Csak az átmenet nem tartott sajnos soká. 
te hogy az élet lenge balettazaiQ lenyUgözA 
álomvarázsa hátborzongató szSrnyOsiggé, 
Arait, groteizk vltustánsbs csap át, 
kit lehet Itt hibáztatni, kinek lehat 
tulajdonítani az okát '< 
Törvényszerűség I Igen, Igen.. Itt keresetik ml hiába 
a gondosan elrejtett nagy hibát. 
Valahogyan milyre nizve azonosok az ellentétek, 
c*ak a megnyllvánnlásnk nekünk csalétek, 
melv ellentitnek mutatja azokat 
Az élet is halál, gonosz is jó, bOn is sriny, 
tüz ia vlz, észak, dil, kelet is nyugat, 
ha nem ls azonos, de rokon fogalmak, 
s ha a rokoni ágat vlsizavezetjtlk, 
az AiszOliket nyerjük. 
Az iletet többé-keviabbi nagyon saeretjok 
is nem marad más bátra, minthogy s halállal ls 
a ba-átságot megkeressük, 
pedig éretzük, h o n hiba esett 
a dologban valahol. 
A törvényszerűségnek nam kellene 
Ilyen törvényszerűnek lenni, 
ha egyszer megszülettünk porból, 
nem kellene oda njrs vtaesamenni. 
Hol van 1W a lajlidés, a haladás ? 
Vagy aa aabazlaén éle* aaa teaae más, 

Urilányt  keresek  kisgyerek  mellé.  — Cim a kiadó-
hivatalban. 1—2 

Elköltözés  miatt eladó  egv 
.PHILIPS"  RAD1Ó SUPER  4+1 

es 
EQY  VARRÓGÉP 

kitűnő  álíapotban.  Cim a kiadóhivatalban 

Kiadó  két  szoba, konyha kamra  éa mellékbelyi^ 
a róm. kath-  főgimnáziummal  uemben. 

Transsylvania étterem és kerthelyUeg 
k i a d ó , eset leg azonnal átadó. 

A hölgyközönség figyelmébe! 
B u k a r e s t i t a n u l m á n y a i m r ó l hazatérve, scakmal 

tudásom teljes klegisiltésivel állok a hSlgyközönsig 

I B Dsuerwelle örökhullámosltás mellett 
I késsltek legújabb divatú hsjfésfilsse-
| ket és hajfestéaeket  a kívánt sslnben 

A hölgyközönség további páltfogását  kirí: 
Veaaenyi nöl fodráaaat 

(az IpartastOlettel pzemben.) 
Vídikl leány tanalónak felvitetik. 

3—S 

Egy jó karban levő 3 kerekű biciklit kereaek 
megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

18 hónapos tenyéBzigaeolványos bika eladó. 
Nagy I*re J.godin—Zsögöd. 2 - 3 

E L A D O K : 
2 drb- fatonga'yü  szekér, 2 drb. lilfödeles  kocsi, 
2 drb. vaateugelyü szekér, 2 drb. erdAlA szán, 
2 drb kooal-szán, gazdasági hámok, koosl hámok, erdőin 

lánook, Bzántó eke is borona is egyes dolgok, továbbá 
11 drb. sonkának való disznó, I pár fgásló  is 1 kocslló, 
1 nagy és 1 klosl főzíkílyhi,  1 drb ebidii kredeno. 
3-4 Vass Géza vendeglfit,  M -Ciuo. 

^B3l0l04QIQtmQ40^C S X X i l Q I O i C K ü Ü K l K I 

g MODELL KALAPOK 8 
w tlz upaakézt aj farmák  oloaé 9 
Q árban, m mgtmin n tn mtaic 
S V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L 

Ugyanott kéaaOlaok m l a d e a -
a a m ő n61 ka lapok oiadrasdtt 
anyag heaaáadáaáTal . Kalapek 
Itaiaktttea a legrövidebb idő alatt. 

Morearoa-Ohio, I . O. Bra t laa t t (Olmaa-
zltim)-aooa l l t . aa., a BArháa kAaolobea. 

K 
Í u a o i ^ a e i a u i . n , , B S « r B H a » a « < B u . ^ 

iKXYonoKyxv • *****txxxxm 
Egy 7 hónapos f a j k a n  eladó. Cim a 

Vákár nyomdában. 

2 drb. díszes villany fiiggölámpa  eladó, 
Megtekinthető : Sir. Ruseui 22., Csíkszereda. 

„C8IKI LAPOK" 
Politikai, közgazdasági és aséplrodalml lap 

Elifizetisl  ár : 
Példányonkénti ára 3 Lsl. Megjelenik minden vasáratp 
Gges» evre lüu Félévre . Bi 
Negyedévre , 4C - Kfllfoldre  egy i r re , 8*i4 -

Magyarországra 12 Pengi. 
Hirdetési dijak a l.jjlosóbban számíttatnak, 

li Ml rátok nem adatnak vtsasa 
Nyílttéri söilsminysk álja soionklnt Lel 29.— 

Kladóhivstal: Merourea-Clao. Btrsds I. C. Bratlacu te 

„UZU", 
Societatea Anonimi Română pentru Industria Lemnului şi a Morăritului 

Sânmăriin, judeţul Ciuc. 

CONVOCARK. 
Acţionarii societăţii „UZU« sunt convocaţi la sediul ei din Sâninărtin-Ciuc pe ziua de 17 Martie 1940, in 
adunare generală ordinară la ora 10 dimineaţa şi după aceia în adunare generală extraordinară cu următoarele 

o r d i n e de z i : 

Adunare generală ordinară: 
1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie şi raportul ccnzorilor. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului dc profit  $i perdire încheiat la 31 Decemvrie 1939. 
3. Descărcarea consiliului d̂ - administraţie şi a cenzorilor de gestiunea lor pe exerciţiul 1939. 
4. Alegerea noilor membri in consiliul de administraţie şi a cenzorilor in locul acelor, a cărori 

mandat a expirat. 

Adunarea generală extraordinară: 
1. Hotărârea referitor  la sporirea capitalului, eliberarea acţiunilor respcclive şi schimbarea statutelor. 
Acţiunile fiind  nominative, nu trebuesc depuse. 
Neinltunindu-se numărul prescris de statute, adunarea se va ţine cu ori-ce număr in ziua de 25 Martie 

1940, in aceiaşi ordine de zi şi la aceiaşi ora. 
Bilanţ, Încheiat la 31 Decemvrie 1939. 

Cassa, efecte,  laxe dif. 
Debitori 
Mărfuri 
Inventar . 
Transitorii 

Profit  şi perdere: 
rep. 1938 
venit 1939 

133 186.75 
1.259.518 — 
1.407.430.— 
2.377.366,— 

144.772.— 

1.060.750.75 
26812.— 1,033.938.75 

6,356.211.50 

Capital 
Fond de rezervă . 
Fond creanţe dub. 
Fond de amortizare 
Creditori 
Transitorii 

2.500.00O,— 
65.393,-

103.698.5d 
65.000-

3.581.676.-
40.444-

6 356.211.50 




