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i V t a j l á t l i G u s z t á v K á r o l y é r s e k : . 

1940. év négyhetinek elsii napján Erdély nsgy 
apostolinak esrdála'os, nemes szive me^t-ziint dubogni 
kia harangjaink zengd szavának ez élet győzel-
méről, húsvét reggelének diadaláról kellene szólnia 
és íme, Erdély harangjai sírnak, zokogó iá j da-
lom ról beszélnek, hiszen ravatalon tekszik édes atyánk 
legmaradandóbb alkotásának, a Regnum Marianamnak 
templomában. Körül állja e ravatalt a katolikus ma-
gyarságnak szine-jsva, . . . . csak mi nem lehetünk 
ott , nem csókolhatjuk még egyszer áldó As áldott 
kezét, akik Hozzá legközelebb állottunk. Oh, bogy 
szeretne ott lenni Erdély minden katolikus fia,  mennyire 
növeli szivünk fájdalmát,  hogy drága hamvait nem 
fogadhatja  kebelébe Erdélynek földje,  nem menetel-
hetnek koporsója után erdélyi gyermekeinek és hívei-
nek ezrei I 

Több, mint 4 éve már, hogy 40 évi páratlan 
iflpásztori,  apostoli munkásság után itt kellett lisgcoia 
szeretett egyházmegyéjét, elbucsuztattuk már elégszer, 
készültünk már erre a fájdalmas  elválásra éB mégis 
szivünkbe markolt az első rádióhir, mely halálát je-
lentette. Nem a nagy püspök, a nagy ember 
halálának döbbenete fogott  el bennünket, hanem minden 
eidélyi katolikus magyar szív azt a fájdalmat  érezte, 
amit édas a t y j á n a k halálakor érezhetett. 

Most még csak Erdély köunyei omlanak, 
imái szállanék az eg»k Urához, hogy megköszönje 
Xeki nagy ajándékit, hogy neküuk adta a szent, lán-
goló huzgalmu püspököt, most még nem akarjuk lei-
mérni ennek az apostoli munkásságnak nagyságát, 
most még iátyolosak a szemeink, hogy meglássuk e 
csodálatos életnek szépségét, most még sokkal tul-
csordultabb a szivünk, mintsem, bogy Majláth érsek 
alakját tudnók megrajzolni, portréját élesen megvilá-
gítani. És nincs is erre szükség ! Ki ne találkozott 
volna Vele legalább egyB/er életében : Ki tudná elfelej-
teni azokat a csodá la tos kék szemeket , amelyek-
kel lelkébe belenézett, szt a biztató mosolyt , a 
mellyel beteget szenvedőt, elkeseredett, sötét lelkeket 
tudott ismét visszahozni az életreménynek, azt a 
behize lgó , zengő hangot , amellyel Istenről, Krisz-
tusról, Oltáriszentségről beszélt, azt a varázs la tos 
közvetlen derűt, ami csak a szenteknek lehet 
sajátja, ami azonnal láttatta, hogy ezze l az ember-
rel I s t en lelke já r a földön.  Mindnyájunknak 

ven legalább egy M njl á t h-él mé ny e ; mind-
nyájunk lelkében kialakult valami Majláth kép 
és ezt semmi más leírásért el nem hsgyjuk. Le-
gyen szsbad itt emlékez.-.ünk éppen s Csíki Lapok 
Majláth-jubiláris száméra, amilror 1937. május 
l-én a 40 éves püspöki mult emlékére 40, — 
jórészt csíki katolikus tértit szólaltattunk meg, 
hogy beszéljenek a nagy püspökkel való találko-
zásukról. Emlékeznek-e mig szókra ez eihléke-
zésakre? Féifiak,  akik soha azelőtt nem szólaltak 
meg, milyen ékesen szólók lettek! Hogy áradt 
a sz iv , hogy ömlött a szól Kaleidoszképezerü-
•égükhen is mily egységesen tudott kialakulni 
a Majláth-porlré! Az édes, bizalmas, rajongó 
szeretet és nem a tmlatos stiluskészség vitte 
a sorokat véső tollakat és mégis önkéntelenül 
ia milyen vslóságszerü , é vált, milyen egységessé 
cizellálúdott a rövid 8 oldalon s Majláth-lotogrtílal 

Ismétlésekbe h íoeátkozzunk, idézzünk 
t é n y e k e t , amiket mindenki ismer? A szürke 
adatok enyhíthetik e fájdalmunkat,  adhatnék e 
Majláth érsek nagyságához osak egy könyöknyit 
is?.... Aligha tudhatta a fi  ital ílií éves komá-
romi plébános, Majláth gróf,  hogy micsodR ter-
het vesz a vállaira, amikor, inint kinevezett erdélyi 
püspök először lépi át )S97-ben egyházmegyéje 
határát. Ez az egyházmegye a regi Magyaror-
szágnak is legnehezebb. Irţlâradsâgosabb tnisz-
B Z Í Ó B t e rü le te volt. Területe egy egész ország 
nagyságával ért (öl és i z a Iliid anqyi nehézséget 
rejtegetett magában. 1'riinitiv közlekedési u<ai, 
hegy-völgyes szakadékos tájai, klímájának zord-
sága, lakosságának sokrétűsége, amely annyira 
megosz'ott fajiisg,  vallásilag, felemészthették 

volna még a legerősebb szervezetet is. Es a nagyratörö, 
buzgó főpapot  éppen ez fnj  - ; 'eg hogy iţt a püspöknek 
nem parádéznia, hanem dolgoznia kellett. Es ha zord volt 
a klíma, piimitivek a közlekedési viszonyok, szegény a 
talaj és a nép, — de menDyire parlag volt az a leik i 
v i l á g , amelyet ieltörni, Isten számára megnyerni 
volt a püspöknek életprogramja. A t e m p l o m o k 
üresek, a fér t isziv  e l tordulva az I s t en tő l , az 
intelligencia a liberálizmus és nemzetközi szabsd-
kőmüvesség karjaiban, amely hitét szégyelli — ez a 
kietlen világ fogadja  az uj püspököt. Oa nem retten 
vissza! Nincsen egyházmegyéjének olyan e l re j te t t 
z u g a , ahova el re jutna. Es a lelkiség után szom-
jazó nép tódul utána, megtelnek ismét a templomok, 
érzi a tömeg, hogy spos to 1 j á r közöt tük. Megujul 
Erdélyben a katolikus élet. Templomok öltöznek uj 
ruhába, uj templomok, iskolák épülnek, sokszor éppen 
a bőkezű püspöki Maecenás fejedelmi  adományaiból. 
Feltűnik ismét a katolikus hitnek szépsége, lassankint 
büszkén viselik a tömegek az addig ezégyelt katolikus 
jelzőt. Nehezebb a munkája az intelligens katolikns 
szivek meghódításában. Pedig tudja azt, hogy elvész 
a nép, amelynek romlot t , va l lás ta lan az in-
t e l l i genc iá j a ! Mennyire kemény, makacs tud lenni 
a tudatos, gyakorlati katolikus életet uem élő fértisziv! 
Hiszen még maradtak közöttünk ilyenek Majláth püs-
pök -10 éves küzdelmes munkája után is. Litta ezt a 
nagy piispök, azért fordult  egész sze re te téve l 
az ifjúság  felé,  ezért vetette magát apostoli buz-
gósággal a diák-pasztorációra. U j n e m z e d é k e t a 
régi kiélt, a XIX. század vallástalan, materialista, 
liberális, szabadkőműves, éppen azért romlott intelli-
gencia helyébe: ez lesz életének iőprogramjává. 
Végtelen szeretettel közeledik a diáklélek felé.  Ö ér-
tette meg először e serdülő, kamaszkor nagy vajúdá-
sait. A férfivá  érés nehéz éveiben egész szivével, 
tudásával melléjük áll ezeknek a szegény, kiállhatat-
lan, gyötrődő, vergődő kamaszoknak, hogy megszeret-
tesse velük a szép, tiszta életet. Tudja, hogy aki meg 
tudja fékezni  az ösztönök erejét, aki tel tud kapasz-
kodui a tiszta fértiuság  ormaira, annak lelkében ki-
virágzik a bit és lstenszeretet is. E lelkek megnye-
réséért történik minden: a végnélküli gyóntatások, a 
négyszemközti ráhatások, a szenvedélyes spostoli utak, 
a diákpasztorációs, kimerítő levelezés. — A magyar 

1 S G 4 — l í ) 4 0 . 
katolicizmus történetének megirójára vár a feladat, 
hogy tüzetesen megjelölje, kifejtse  és lemérje e mun-
kásság eredményeit, annyit ezonban már mi is tudunk, 

| hogy a XX. század elei nagy katolikus reatauráció 
^ munkájában helye mindjár t ott van s lánglelkü 
és Bzent Proháazka O t t o k á r m e l l e t t . Nagy. 
ságH az idők folyamin  csak nőhet. Sajnos, voltak és 
ma is vannak, akik nem akarták és nem sksrják meg-
látni e kivételes nagyság éa érték szépségét, akik 
előezereteltel szeretik kihegyezni az emberi te.mészet-
tel velejáró apró gyengeségeket és szeplőket, akik 
tekiutetükkel a töldön járnak és igy nem tudják meg-
látni a fellegekbe  vesző hegyormokat. 

Nekünk nem ennek a kivételes nagyságnak el-
vesztése fáj,  hanem az, hogy 1940 március hó 18-án 
olyan csodálatosan meleg szív szűnt meg dobogni, 
amilyen még ezen az erdélyi földön  nem volt, 
amilyen még az embertestvér leién nem tárult ki. Ha 
volt gyöngesége, akkor csak az az egy volt, hogy 
nagyon tudott szeretni, a szeretetnek valóságos 
tékvzlója volt. Eltékozolta vagyonát ?,.. Nekünk 
adta. Fölemésztette életerejét ?... Érettünk tette. 
Nappalai és éjjelei, munkája és imája mind a miénk 
voltak. Magának csak a szenvedéseket, a gyötrelmet 
és aggodalmat hagyta meg. (íróli életet élt, püspöki 
tuuségben és kényelemben járt'/... Mondhatja ezt va-
laki?... 40 eszteudőu át mindenkinek mindene volt 
olyan püapüktipust alakítóit ki, amilyen addig uem 
volt, de amilyenné azóta minden püsöpk válni akar. 

l)e kell, hogy a mi fájdalmunk  mélyebb, emléke-
zésünk megilletődöttebb legyen I Büszkeséggel tölt el 
bennünket az a tudat, hogy itt, a katolikus OiUban 
a legjobban kinyílt a szíve, bennünket szeretett 
legjobban. 1898 bsu első lőpásziori utja ide vezetett 
a cslksomlyói Mária lábaihoz a attól kezdve uem 
volt év, hogy néha többször is el ne jött volna hű-
séges csiki katolikusai közé. Megérezte, hogy szent 
ez a főid  és neki itt kell küzdelmes munkájához 
erőt gyűjtenie. Menuyire szerette ennek a földnek 
minden szépségéi: l'enyőkoszorus hegyeit, selymes-
íuvü völgyeit, csodáshatásu vizeit, levegőjének kristály 
tisztaságát, ragyogását és ózonját... De ez a nép is 
nagyon megszerette Ót. Hogy mentek utána bérma-
utain, csókolták kezét és ruhája szegélyét! Igy tódul 
hattak Krisztus után az éhező, igére, jóságra, vigasz-
talásra és szeretetre vágyó tömegek, amikor bejárta 
(idlilea tájait .mindenütt jót cselekedvén". Az volt a 
vágya, hogy Itt pihenjen meg hűséges székelyei 
között, hogy valamelyik kicsi falucskában  érje a halál, 
egyszerű csiki székely asszonyok ültessenek virágot 
sírjára és mondjanak el egy Miatyánkot lelke üdvös-
ségéért. A jó Isten másképpen akarta. Emlékezete 
azonban ezen a töldöu mindörökre fennmarad.  Oda fog 
kerülni a székely legenda-világba... Itt járt kö-
zöttünk valaki, grót volt, nagy ur lehetett volna, de 
leszállott közénk a magasságokból, kiüresítette önma-
gát egészen érettünk, szegénnyé lett, hogy minket 
gazdaggá tegyen... Mehetett volna másfelé  is, hívták^ 
várták és ő velüna maradt, mert halálig szeretett 
bennünket. 

Székely har ingok, sírjátok el a székely nép 
tájdalmát, csiki fenyvesek,  a szelek szárnyán küldjé-
tek el ennek a tőidnek üzenetét a budapesti kripta 
nagy halottjának: Majláth Püspök atyánk nevét 
és hűséges szeretetét nem fogjuk  elfelejteni 
soha... soha! 

Dr. CSIPAK LAJOS. 

Szivünk legyen Krisztus sirja! 
Nagypénteken Krlas'uflt  sírba helyezték, a sslkla-

tireget lepecsételték, örökét állítottak oda a papi feje-
delmek, nebogy valamelyik tanítvány ellopja a klhBIt 
testet éz aat blresateljék, bogy Mezterök feltámadt. 

Hiába, Isten ellen nincs emberi erö és bölcseaég. 
Húsvét hajaalán lecaállt as Ur angyala an égből ée 
elhengerítette a követ Mikor Magdolna • más galileai 

nZ'ZonyoV kimentek a slrhos, e<yik, ho;y ott alráikoi 
sók, mi«oV, hogy Illatssfrahkil  nngkeijik Jízui ho t 
tostét B közben tanakodtak, hogy kl fogja  elhnfiri-
leni a követ a sírtól, már akkw látták, hogy a kő el 
van mozdítva a kősziklától a a sir Bras, As avsaoayo-
trat félelem  fogta  el, de az angyal vigasztalta éket: 
Na féljetek  I A názáreti Jézutl kerasltot? Mt kermi-
tek as élőt a holtak köaött? Nlacs Itt, feltámadt,  amint 
elére megmondotta; nézzétek, Íme a hely, ahová halyea-

tátak. Magdolnát maga Jiaus szólítja mag. Saant Páter 
Í3 Jnoi is a atrban caak a lapadókai a a fejkendőt 
á.tit k jíön-kttlöa Összehajtva. Mindjárt a városba siet-
lek a hlrJíttéi Jizui feltámadását. 

Egyik Bzaot életű Író zzsrlnt Jézus sírja felé  leg-
jobbal e felírás  találna: Itt nyugszik a halál s néma 
nalott. Jásuj koporsója a halál sírja. Jézus legyőzte a 
htlált, elvette a halál legszörnyűbb erejét, aat. begy 
mindannak végét szakítja. As apostol helyesen kérdési: 
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.Htlál, hol a te gyöielmed, halál, hol a te fulánkod?* 
K.nyelte a btlált a dlada'. A próféta  szaval méltón 
Illenek J.zm ajkára: Oh halál, én leezak halálod, 
marisod leszek pokol. Jézus halálától kezdve a halál 
csak átmenet a hívó számára a fildi  életból aa égi 
végtelen a teljez boldogságba. 

JázuB nagypénteken meghalt, de húsvétkor diadalt 
aratott a balálon. Azóta a halál caak álom, hogy fel-
ébredjünk a túlvilágon. Oioaan hagyta meg Gárdonyi 
Qéaa híres magyar Iró, begy sírja fejfájára  caak e pár, 
de sokat jeleutó szót Írják: Csak a teate pihen Itt. 

Jézusnak mág a testét aem találták meg aa asszo-
nyok éB apostolok húsvét reggelén. Üres vo t a sir. 
J tana újra és örökre egyesítette testét a lelkével s 
diadalmasan feltámadott.  A aaiklaalrt Üresen odahagyta 

O rea alr az ti rea lelkeket juttatja eaaembe. Onnan 
ls, Innen Is hiányaik Krlaztus. A halai fuánkja  a bUn, 
fó:eg  a halálos vétek aa, mely Jéauat a lélekből szám 
Uti. Szent Ágoston oly mély bölcseséggel kérdezi: éb 
ember, ha megalratod a testet, melyet a lélek elhagy, 
miért nem siratod meg a lelket la, melyet Isten elhagy ? 
Üres alr, üres lélek, Üres, Bemmi élet. A sir kong BB 
ürességtől, aa Üres lelkek B UreB életek la konganak, 
csak aa illetékesek nem hallják, fásultak,  attketek a 
aaegény szerencsétlenek. 

Krlsatust a gonoszság feszítette  keresztre, onnan 
a gyengéd jóság vette le b helyeate a alrba a szent 
UBtet, majd aa Isteni hatalom uj életre keltette, föl-
támasztotta. A keresatf*t  a tagadás Baalleme a a bCnöa 
élei faragja  mlndic. Manapság la a aor kétkedő lelke 
ácsol kereastet Krisatuanak. A keresztről KriBZiust 
egyedül az Bgyház lelke vetzi le s laBaanklnt as üres 
leikekbe emeli. 

Hittan órán felvetődik  a kérdaa, hogy bnavét előtt 
ki mit ajánlana (el Jíausnak. Bgyik BBÓI : ÉS a aaere-
tetemet. Máalk felel:  Éi a könnyeit törülném le, mint 
Veronika. Harmadik válaaaol: Ba a kereszjil segíte-
ném vinni, mint clrenel Bimon. Negyedik nyilatkoalk: 
Éa bort nyújtanék neki a nem ecetei, mint máaok, 
hogy Bromjuaágát enyhítsem. Aa ötödik meg Így be-
Bsél: Éi meg azlvemet, lelkemet Bjánlom fel  J:zua-
nak, hogy legyen aa ő Bírja. Melléje tenném háiám, 
aaeretetem, hogy mindig Imádják B salvemben iáké 
Megváltót. Őrnek odaállítanám a fájdalmas  Anyás, hogy 
ő vlgyáaaon Bslvem-lelkem tlsstaságára, hogy nálam 
maradjon az Ur. 

Vájjon melyik felelete  tetszik legjobban ? Nemde 
aa utolsóé ? I 

JéauB joggal mondhatta magáról: Éa vagyok aa 
ut, aa 1 ;azíá{ Is aa élet, aki Éibennam nlaa, ha meg-
hal ls élni fog.  A ssentgyónásban tlsatltsuk meg lel-
künket, a Bzeutáldoaáaban Krisztus saent testét vegyük 
magunkhoz, hogy a helyes u'oo járjunk, a tökeletes 
Igazságot megismerjük r vak dl lelki életet éljünk, 
bogy erősen hlgyjfcok  Őjenue éa a tesii halál után 
aa örök elet legyen osatályréBaünk. Igy legyen lelkünk-
Bsivünk Krisatus dcsóséges sírja, hogy allelujásan 
feltámadjunk  az örök életra. Ez leBa aa Igazi husvó-
tunk, ekkor les* örvendeteB űnntp az egéaa világon. 

Szent Jeromos írja szent Paulának, hogy a betle-
hemi jászol és a jéruasáleml alr Iránt nagy tiszteletei 
tanúsított. Csókjaival halmozta el aat a helyet, hol BB 
Ur Jazus szent teste piheni Valahányszor áldoaott, 
mindig a szent sírra gocdoll a magában igy busáéit : 
„Oi Uram, a te sírod o!y sztp, újonnan van vágva a 
szikiéba éa még senki Bem fezüdt  bezne. Oi, én moBt 
azent asztalodhoz akarok lepni, tedd Balvemet Bíróddá, 
bár dleztelen ez a s'r. Hányszor belefektettem  már 
ibba a bünt. Jljj JfzuFom,  tisztítsd meg bünöa szive-
met, hogy Illó sirje, méltó nyughelye lehoBsen saent 
tesitdaek*. 

Nem mehetünk a jeruaaáieml uent sírhoz, de 
szivünk lebet aa ő szent Bírja. 

Tegyük bál ezivűnket Jézus Blrjávál 
P. Rétby Apollinirisz. 

A budapesti országos mezőgazdasági 
kiállításon romániai gazdák által vásá-

rolt tenyészállatok behozatala. 
Romániába a tenyészállatok behozatalához s román föld-

művelésügyi minisztérium engedélye szükség-.s. E bejelenté-
seket a kivetkező c mre kell Intézni: Direcţia Zootechulka a 
Ministerului Agriculturi şi Domeniilor Bu:ure«tl. A kérésben 
m-gjelölendő a behozandó tenyészállat faitája,  neme. a határ-
átlépd éa rendeltetési állomás. A kapott Igazolvány' felmuti-
táaa esetén — amennyiben a romác—magyar álUtegészség-
ügyl megállapodásban elfilrt  feltételek  betartattak — a tenyész-
állatoknak a kijelölt betépi állomásokon történi behozatala 
simán eszközölhető. 

Az országos mezőgazdasági kiállítás rendezősége a kül-
földi  vásárlások előmozdítása érdekében — azonfelül,  hogy a 
klá Utason külföldre  eladott állatok szállítási diját a magyar 
határig viseli — a szállítással és vásárlással kapcsolatos költ-
aéghozzájáruláB elmén a vásárolt tenyiszmarhák is tenyész-
mének után mintegy 100—250 pengi, tenyészseitisek és tenyisa-
juhok után pedig mintegy 10—50 pengd árvlsszatérltést nyújt 
a külföldi  vásárlónak. 

A romániai gazdák és egyesületuk állatvásárlásaikat a 
román-magyar árucsere forgalom  keretébea bonyolíthatják 
le, ainuly keretben alkalmazott árfolyam  a hivatalosan meg-
állapított I , - pengd = 27 lei. Ehh-z járulnak a magyar is 
román részril számításba jövó bb. 3•/. költségek A romániai 
gazdák a torvbevett vásárlásnak Illetve a megszerzett Igazol-
ványnak megfeleli  lei összeget az alább felsorolt  bankok 
egyikénél űzethetik le és a lefizetésről  szóló Igazolás felmuta-
tása elleniben az országos mezőgazdasági kiállítás területin 
működő bankklrendeltBégeknél a kiállításon kivitelre eszköz-
lendő vásárlás céljaira a lefisetett  lel öszeg ellenértékű felett 
pengőben rendelkezhetnek. 

A budspestl országos mezőgazdasági kiáll tásra utazó 
gazdák is vásárlók azeinilyl ellátásukra magukkal hozott 
pénznemeket magyar határkOzegek által útlevelükbe, Illetve 
s közegek által adott bárcára jegyeztessék be, hogy Így a 
behozott pinzOssseg külföldi  eredete Igazolható legyen, mert 
osak igazoltan külföldről  hozott összegek vihetők kl eluta-
záskor. 

A budapesti mezőgazdasági kiállításra felutazó  minden 
külföldi  gazda Idejében tegyen lépéseket a magyaromig! 

beutazáshoz szükséges vízum megszerzése érdekében amelyet 
sz Illetékes m»gyar királyi követség, vagy konzulátus az Iga-
zolvány ia útlevél felmutatása  ellenében minden Indokolt 
esetben 2 50 vengó kezelési díjért szolgáltat kl. 

Lefizeti*  teljesíthető: Az angol Magyar Bank javára: 
BrafQV  (Brassó) Societatea Banka Romana — Magyar Alta-
lános Hitelbank javára: Braşov: Magyar Általános Hitelbank 
fiókja  is Tárga-Muresen: Maroevásárhelyl Takarékpénztár. 

„RADIO VÉCSEY" 
u j r á d i ó - s z a k ü z l e t 
1940 mároius bó 11-én 

MEGNYÍLT I 
A régi üzlettel  szemben, a Kaszinó  épületében, 
I.  C. Bratianu-ucoa 46. es. alatt uj üzletemben 
mlmlennemil  javítást,  át alak  itáxt, 

akkumulator  töltést  elvállalok. 
Legújabb rádió  típusok  állandó  raktáron. 

Szires  pártfogást  kér 
VÉCSEY  GYULA,  Caikszereda 
oki.  elektroteebnikus.  2-3 

Beszélnek a számok... 
Az a bizonyos kepehátralék. 

A mire us 10 lk egyházközségi közgyűlésen a ta-
nácakoaáeok legfőbb  gondja a kepehátraifik  Ugye volt. 
Egy régi BaéláB sat mondja: a saékely ember halandó, 
de pöre halhatatlan. I<y vágjunk valahogy a kepiflie-
léssel Is: a hátralék halandó, ds hátraléka — halha-
tatlan. A saámok kétfelé  hátralékról beszéltek: egyik, 
amellyel az egyházközség tartozik alkalmazottainak; 
ez 140 ezer le] — egy évi flzetes  csaknem valameny-
nylnek ; a máalk aa, amellyel a kepe-nemfizetők  tartoz-
nak aa egyháaközséguek-. ea 170 eatr lej. íme aBaá-
mok befz>de.  Ea a besaéd épeoséggel nem azórakoa-
taté, hanem megdöbbentő éa elsaomorltó. 

Éi mégis, hogy rosszabtul nem ál'uak, aa annak 
lu'ajdonltható, hogy vannak többen módosabbak, ke-
vesbé módosok, sőt egészen iz'dkös viszonyok köat 
élők — kiknek egyéb terhek mellett a kepének a hor-
doaáaa nagy á'dcztlol jelent — akik azonban kepéjü-
ket pontosan éa becsülettel megflietlk,  Eiismcressel 
állfpuhítjuk  meg: eaeknok köszönhető, hogy tz egy-
házközség anyagi helyzete még leljeaen föl  nam borult. 
Da köael álmuk aa örvéntbea. 

Éppen ezért  köztudattá  kell  válnia annak tíz 
eltőkélésnek,  bogy ettől  a tfrbetetlen  állapottól  miw 
den  rendelkezésre  álló  eszközzel  meg kell  szaba-
dulnunk. 

H,ilyes volt tehát, aa e'hunytak és eltávoiotlak 
helyett — a kepe mérsékelt fölemelése,  me'v Bankiné) 
aem haladja tu' a teherbíró képsaséget. — Hslyaa az 
egyháitanáci elhatároaáaa, hogy a msgrögsött nem 
fizetőkkel  szemben élni fog  a kultuaztörvéoyben tlito-
sllolt jogával. 

D) mladaa nam elsg. Az anyiglak mellett az er-
kölcsi erőket ls sorompób-t keli állítanunk: az á dozat-
készséget, jóakaratot, megértést, belátást. 

Öntudat és kötelesség. 
Végre  már mindenkirek  tisztán kell  látnia: 

mit jelent  az egyházi járulék  megBzetése.  Jelenti 
a legfontosabb,  semmiképpen el nem hárítható 
kötelesség  teljesítését.  M»g vagyunk győződve, hogy 
mindenki késaaéggel teljesíti ezt a nagy kötelességet, 
ha tudja, hogy miről van szó, mit jelent nékünk a 
templom és iskola. Bz a két  ténjező a mai nehéz 
időkben  a kath.  magyarságnak  nemcsak  a legrégibb, 
de  a legfőbb  összefogó  szerve és intézménye: egyik 
ősi  szent hitünknek,  a nemes vallás-erkölosi  életnek 
felsibbrendl  iskolája,  a másik: a nemzeti művelő-
désnek.  az anyanyelvnek  templom  a. 

H i eat tudjuk, akkor minden mást megelőzve, e 
két iilezménryaltz mben teljesítjük kötelezettségünket, 
-'römrnel éa iz'vesen, semmi áldosatot nem tokallva. 
D > h'sa nem la errői van BÍÓ, mert bizonyos, hogy 
mir den  ház költségvetésében  a kepe legkisebb  téte-
lek  közt  szerepel.  Vjlljut cshk meg : Muv elenyészően 
erkély öasaeg ea egyéb adók éa lerhtk tömegéhez 
..ípast 1 

Annál inkább tegyük  ezt az élre; ezt egyeo-
litiük  ki  legelőször.  Ne t»t| nézzük, hogy mlíyen so-
kat vetettok ki rá?k, — mert h aren a ml egjházi 
köMségvet̂ aiink a legkisebb öspzogüek egjike — hanem 
inkább azt, hogy nem téved t e a bizottság, nem vetett-e 
kl ránk *pp n nagjon ktvasel s ni jöjjünk segítségükre 
aaaal, bogv önként ^ján'juik f  sl kepénknek felemeUstt. 

Tekintsük  egyházunkat  és iskolánkat  ugy, 
mint eggyel  több gyermeket,  az Ur  ajáidíkát: 
akkor  annak tisztességes  eltartásáról  a legmesszebb-
menően gondolkodunk 

JMĵ n el végre aa aa 'dő, mIVor — kivált n Ithe-
tő"bb't< — egyetlen netoas, gavalléros mozdulattal 
t-ijriM,ib e gytrm-k kérésit h ne vér.á'i, hogy a kepe-
szedő alakjatiao száz z ir luoyoráljon a nyakukon. 

Aa őaök megteremtették, meg'pltették éa meg-
szervezték a teicp'omol éa iskolát: örök szégyene 
volna a mai nemaedéknek, hu elaárkoaó aaükkeblUaég-
i,ól engrdaők, hogy a legszentebb örökség a pusatuláa 
ujára jusson. 

Pár hete a diákok lelkigyakorlatán a felsőlokl 
plébános beszélt a klsebboknek a bűnre vesetd alkal-
mak kerüléséről. Azt mondta, bogy a büonek nem kell 
aok tanítás: aat könnyen megtanulja mindenki. A roasa-
aak — ujymond — nem kell templom és Iskola. Ea 

Igaa, De kell  iskola  és templom a jé, az igaz, a 
nemes és beosületes megtanítására.  A gazdasági, 
ipari, kereskedelmi  életben,  a szellemi  térin, az 
élet  'egész  vonalán, mindenütt,  mindenki  keresi  a 
ha megtalálja,  megbecsüli:  az igaz, derék,  megbíz-
ható, lelkiismeretes,  beosületes embert. Az ilyenek-
nek nevelő  otthona pedig  nem a koosma, a lebty, 
az uooasarob, hanem első  sorban a templom éa iakola. 

Ezskn^k férfial  becsülettel teljesítették és teljesí-
tik nagy és áldozatos kötelességüket a lelkiélet veae-
téaében és gyermekeink gondoaásában. ö t ezért nem 
kőnyöradományt  kérnek,  hanem azt a vajmi csekély 
összeget,  amit részükre  tőrvényesen  megállapítot-
tak.  Aki ezt vonakodik  megfizetni,  azt évről ^ 
halasztja:  az voltaképpen  elvonja a munkásnak"  -
jogos, megérdemelt  bérét. 

Tudvalevő, hogy az Ilyen igen súlyos aaámadái-
iiak a terhét vasal a nyakába. Ştiute bántó, hogy azt 
még mindig kelljen magysrásnl: hogy amikor aa egy-
táa és lakola munkásainak megadjuk aal, ami őket 
jogosan megilleti — voltaképpen a mindnyájunkat 
Összefogó  nagyobb kath. magyar családdal saemben 
tes'zttk meg legelamibb kötelességünket. 

Elsó feoskék. 

A. M V L T H £ T . 
Húsvét van. A kertBztény Európa fölött  vérea 

fal  hók tornyoaulnak. A feltámadás  Uauepébe bele bőg 
az ágju hangja. A sze ld KrlsatuB tragédiájának emlé-
ktzsBtkor Umat készen á'l a vliág arra, hogy meg-
csúfolta,  arcul verje és megfeszítse  Ő>... 

Fekete fcuivét  ea. Sierte a világban saorooganak 
a lelkisk. A béke ücaepét ruegrootja t gyűlölet vak-
sága. Nigy leszámolások elélt áliuok. Éi ebben a pilla-
natban nincsen Bimm: egyéb biztos támaszunk, mint 
Krisztus... 

A húsvét előtti hHtitokzitos diplomáciai verseny-
futásának  erőfeszítéseit  senki s-?m l-m»rl. Aa örök 
Róaa és B e^ncr kfiiött  t u yos gondok s(ájuldoznak, 
a nagy hdtnek fellámadíat  váró hantu alábaa. É i min-
den arra mutat, hogy c-nuek a mozgásnak ebben a 
pillanatban nem lesz húsvétja... 

Ntgyok aa ellentétek. Ó -láal a fe'siámolásra  váró 
anyag. Ainak minőségében és mennyiségében o'yan 
robbanásra a'k^lmaa lahetőaegek léteznek, amelyet 
estik a fegyver  kíméletlen durvaságával lehel felaaá-
molnl. 

Csak Krlsztmaal hh^tne simán megoldani a dol-
gokat. A szeretetnek, a bekeaségnek, a testvéri meg-
bocsátást hirdető krlsz ud p.*r*zc;nak a szavával lehetne 
elczaod^alteoi aa «uróptl háborgó tengeri. D), — bol 
van Itt Krltz u j, hol van az igaztápiik, az öszetlen-
ségnak, a megbocsátásnak sseltd Krlsztuza a mai világ 
emberan^k lelkében. 

Ai amerikai Walles a mu't hé- szardaján vissza 
utazott hazájába, öaagiba szívta mindazt aa anyagot 
amelyből Amerika m.jd tájékoaódhat. Bsnne meg lo 
hítne iá'nl azoknak az ellentétüknek ördögi kavargását, 
amely födnünk  mlnd:n pillanatbanös^zscaipul kesaűl. 
VVa.ies mw lát|a, hogy az Ocláion most általa kureaa-
thl hajózó Eu-ópának lasz e húsvétja vagy örökös 
nagypéntek a sorsa. 

Nagy a kilátástalanság. A mu't bél eBeménvei 
nam vo.tak tisztázó jellegűek aem remányt ébreaatőek. 
Aa rurópti háború áll és ctodiuak kell történnie hogy 
a végső katasztrófa  rövid saen rá ne satkadjon a ma 
o yan neh'z hnavétot m-girt vén Earópára. 

Ö -veodetes jelenségképpen jegyeahetjűk fel,  bogy 
vonzó, fölemelő  pildaban sem *o't hiány. Akadt olyan, 
aki a tanácskozások hatása alatt visszavonta fellebbe-
zését. má-ok m«z önként kérték kepéjbk fölemelését. 
Ne nrégen >gy 6 csalá I ia (0 s aaegény z rdségáruz asszony, 
tlt fz  >geiysege miatt töröljek a lajstromból, megkér-
dhető a goodnetot: „Gondnok ur, miért nem jönnek 
hozzám kf  p4ért ?" A kérdizett megmoodta BB okot. 
— Tasst k csak kű denl hozaám kepéért. Ha 10 lejen-
ként IB ds tai vesen megfisetem  — hangzott az evan-
géliumi szegény aB zooy felelete.  Ugyanő a kath. nagy-
gyűlés előkéatlté«e alkalmából egy méjuBl vecsernyén 
oltárlerl'őre 100 lejt adott. Ez aa egyBaerü szegény 
asszony talán nem tanult semmit a mégis tndja a leg-
nagyobbat : a lóság, sz áldozat tudományát. Ei a sae-
Z*ny asszony rongyokban jár, ds színarany a szive.... 
Sokan nem hlBznek BZ egyaaerü jóság hősiességében, 
pcdlr, Ime, vannak Ilyen c-odák is. A kollektív, tehát 
a törneres á'doiatkésaBég megnyilatkozására ls van 
megkapópálda. A rnsgyarnépközösségfebruárban  végre-
haj'ott Begélymoaga'ma azt írutatja, bogy zok megértő, 
résztvevő és á'doiatoa lélek van Borainkban. 

Húsvét  ván. A Feltámadás  ünnepe. Támadjon 
fel  végre hit bennünk is az összefogás,  áldozat-
készség,  az igazi testvériség  szelleme e téren is 
és a szellem ereje repessze a még meglévő  kiosi-
nyes gondolkodás,  önző  elsárkóiás  bilincseit  s ta-
nítson  mt>g a mélyen öntudatos  vallási  és nemzeti 
érzés elemi parancsai értelmében  cselekedni.  Aa 
ilyen érzület éa cselek véBl világgal nemcsak a jelent 
«•zo'gáljut, hanem a legjobban építjük jövőnket és 
fenmuradásunkat. 

T hát egész gondolkodásunkat és felfogáanukat, 
mely îdaiţ talán bi-'nis kezimbösaégben, sőt ellenséges 
magatartásban njiUáiu't meg — gyökerében megvál-
toatatva, namcsak sa egyháztanács, hanem az egybiz-
község  mindenegyes  tsgje,  — áthatva a köaosaogi, 
leBtvéri érzéstői, egy emberként  Híjon  iikolija  is 
egybiza ügye mellé,  bogy ue bátralek legyen halha-
tatlan, b*mm annak emlékezete, bogy a mi nemzedé-
künk a legnehezebb Időkben hűséggel megtette a köte-
lességét. 

ALBERT VILMOS, eţyhâztauâcsos. 



IS. HáB. C S I K I L A P O K s-lk «Mal 

6y?rgyói {Iţt 
Jézust keresztre feszitik... 

Jénát, ai alázatosság, a aieratet éa jóiág köve 
tó|ét keresztre feszítik... 

A hitnek éa vallá'nak, a béke és szeretetnek 
úttörőjét, aa Isteni eszméknek hirdetőiét még akkor 
zem értették meg... 

Ezelőtt 18 ssásaddal történt. 
As uralmat féltők,  poginy hitükben tobzódó ha-

talmasok, megvetéssel, gyűlölettel és aok-sok Irigység-
gel fordultak  ellene. A farineusok  és tévelygők mindent 
elkövettek, hogy fellángoljon  sz ellenez anv. 

X  hatalmas téboly nem ismert határt. 
Ét követkesett az Idő, midőn Jézus még legked-

vezőbb tanítványához ls Igy kellett zniljon: ....mire a 
kakas megssőllal, háromssor tagadez meg engem.... 

Ét jött a vég, a kereszténység eredetének legszo-
morúbb dátnma, a Golgotha... 

A szenvedésnek, a haláltusának és a kiontott vér-
nek szlvbemarkolé emléke... 

A ssenvedések színterén követjük Krisstust, aki 
hurcolta, dpelte a fájdalmas  keresztet, hogy közben 
leköpjék, arcu'csapják, mint egy köaönzézez gonozstevői. 

A keretzt tövében, ml a szenvedő emberiség va-
gyunk a tacut... Akik, ha ssámot vetünk lelkllamar<>-
tönkkel, hsctak egy paránii igazsággal is mérlegeljük 
lelki életünket, egv irtóztató sikoly kell belénk hasítson 
asért a halálért, ami a golgotai kereszten bekövetkezett. 

Kiért? Iliért a szenved" u'Jt, mnlyet sz Ittenfla 
kereszttel a vállán tett meg Pilátus törvény hásától a 
Golgotáig? Mért? 

Tizennyolc ssásaddal később, ma 1940 et Írunk. 
Nagy Idő. 
E'kölcselnkben, szokásainkban mit változtunk ? 

Ui a külömbség as akkori és a mostani ember között? 
Samml I 

ROVATVBZ.ETO: C8IBY LAJOS. 

Judások éa tévelygők vagyuak, mint sokan ugyan-
akkor. Hiszen egy fáid  almas és szenvedő nagy Go'gota 
aa egéaa világ, tele Fariaeurokktl, képmutatókkal... 

B mintha mi vo'nánk aa a nemzedék, melynek 
mindazokért a bűnökért sz^nvedoünk, gyötrödaűak, 
pu»tu<nunk kell. Asát*os Ítélet bntejizedeit. As em-
ber pedig dacol Isten és az általa felépített  örök mye-
temeB hitte-, hogy eszét veszetten rohanjon Sodorna falé, 

„Vetkőzzetek kl a régi emberből és cselekedetei-
ből s öltözzetek fel  abba aa újba, aki m«guju't a te-
remtője képmás inak megfele'ő  Ismeretre."... 

Történhetnek-e csodák, melyek rom'ott ember' 
életűnkből a lélek költészetének a hit, aa erkölc; és 
beciü'eteszég magaslatért emelyen ? 

É etünk lelki és fltlkal  nagy komp'>x umil, mint a 
nagy világ egyetemes kormányzásának sarkala oi té 
nyesől nem-e fakadhatnának  egy eaebb, nemesebb val-
lásainkban gyökerező elgondoláiok alapján, mladan 
kicsinyeskedés, gyűlölködéz éz ármány nélkül ? 

Láss e már örö~a éi fal  támadd ezen a szomorú 
vllâţon, amit Iiten adhatna nekünk vezak'ő bűnösöknek ? 

Mart mi ez a földi  élet? Ecv fo'ytonos  előkészület 
a halálra, nap-n^p utáni közeledés a temető fa'é.  Le-
itven as P.ató, Arlsstótelesz, akár Ciceró elgondo'esá-
ban, da egy bU'onyos: a halál gondolata és annak bor-
z iimal fogják  essünk be juttatni öntudatos lelki életűak, 
vagy annak megtagadását.., 

.Jaj nektek, képmutató, Írástudók és farineusok  I' 
Olyanok vagytok, mint a bemeszelt sírok, malyek 

kívül esépoknek látszanak, bs'ül azonban t*lt*k ro'ha-
dáesal. Látszatra Igazak vagytok, de belsőtök c<upa 
hamisság éi bün... 

As élet számtalan változata, éraésvlláguok soka-
sága, melyek Inkább aa Istentelenség, an anyagiasság 
és a mindennapi élet közönségessége elé vonzanak. 
Többre becsüljük a jóllakottságot, minden más saép 
érzésnél.. Vaüásoi'águik cupái képmutatás, ami leg-
fennebb  a templomba járással merül kl 

MII gondolsz ró'un't U-am I Te, aki kereszted Ib 
haláloddal megváltottad e bűnös világot? Lehft  e még 
kűlömbséget tenni élőt és halottak köz itt? 

Tudza-e, látsz-e mindent ? Líhetas-e még továbbra 
iz életűnk kuiforráza? 

Lá'.od milyen vakmerők vagyunk ? Mi, akik nap 
nap u'án megtagadunk én megfeledkezünk  Rí Iad c*ele 
kedetelnkbsn éa képesek vagyunk ugyanakkor Tőled 
várni a Giadviselést és az E'eiet... DJ, Bklk a kálvária 
jirás fájó  és eemvedő óriiban keresztényi alázattal 
lássuk és érezzük Isteni tragédiád sslnhelyét, bogy 
uţyftnakkor  a mindennapi nagypéntek kesarval köze 
pette kérjünk Uram I Hagy jöjjön el a Ta országod éz 
legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben ugy 
Itt a földön  iz. Ctiby  Lajos. 

H Í R E K . 
— Ssfnbks.  A Kozna—Battyán sslolárau'at mult 

ssombaton kezdte meg, pár napos vendég Játékát váro-
sunkban. Aa előadások bizony kevéB közönség előtt 
folynak,  dacára a legújabb operetteknek... Bfj'ben, 
kivált a nagyhéten mind !g szerenceétlen vállalkozás itt 
a színjátszás, amit sslnlársulalalnkoak végrj éBBre 
kellene venni. 

— Bgy egészséges, fiatal  aaékely anya jelent 
kezlk, szoptatés didánik, aki bárhova elmenne kis 
gyermekével, ahol ssökiég lehat rá. Címe: Komsa 
Juliánná Péteré, Snienl (G;ergyóujfa'u.) 

Ls cd&aimüs, 
de jobban használható 
négy kerékkel., 

Igy van ez a 
• kávéval is, ha hiányzik be-
lőle a Franck-kávépótlék. 

— A Noszty fin  eeete Tóth Marival. A ref. 
NőaBövetRég folyó  hó 26-an, Hmvét másodnapján este 
a .Dáclá"-bao read«zl meg elBó aainhásl estje!, me y 
alkalommal ,A Nosz'y flu  eBete Tjth Marival c. ope-
rett kerül bemutatásra, a következő azsrepoiatáaaai: 
Perl — — — — — — — ZárugJioos 
Mari — — — — — — Hsiíágyi Maccl 
KoparecM — — — — — — Naţy Gergely 
Vilma — — — — — — Kitona Margit 
Tóthné — — — — — — GrűcwildJanőné 
Tóth — — — — — — Blénesay J kő 
Babacii _ _ _ — - — Hoffaann  Feri 
Kati — — — — — — Puúáj Mtrta 
Noszthy Pál — — — — — Mátjui Gyu'a 
Btrom — — — — — — Dr. Cidby Andor 
KoBnehub* — — — — — Polgár József 
Walkovicjné— — — — — Cíiamad a Bjzbl 
Roeál — — — — — — Bined k Juci 
kabuha — — — — — — Puskás Bala 
Aglnénl — — — — — — Faldíotő S.-né 
Marcel — — — — — — CMzmadla Gabi 
Ploc*r — — — — — — Ambrus Is.ván 

á darabot Ölön és zerekara klséil. 
— 81 kirándulás a Kelemen havasokra. A 

B K. B gytrgcól osatálya » tu-v9Í ünnepek alkalmá-
val al-klrándu^ést rendes a Knemen havasokra. Gloor-
henlről (Gyergyószentmlklósró ) i du'nak, MaroBhévIzig 
vonattal, oinan pedig EZ lp»rvacu tal tnennek a vég-
állomásig. J .lentkeinl lehet Zíiuj litvánnál, Gheor 
ghanl (Gyergyó isenlmkló1.) 

— Halalozaz Piridé Luca állomásfőnök  neje 
szűi. Dobos Anna folyó  hó 19 en este 7 órakor, agy-
véraés következtében egy pár órai saenvedés után meg-
halt. A tragikus körülmények köaött elhunyt urla -:zony 
Iránt vároaszarte nagy részvét nyilvánul meg. Temetés* 
folyb  hó 21-én csütörtökön volt a róm. kaih. teuietó 
kápo'nájából. 

— Évi rendes és tlsstnjltó közgyűlést tar-
tott városunk kereskedfll  köre Vásárnap tartotta 
m»g a Gh:orgbenl ((yer£yóbZanimlk;ó*i) Kareskedői 
K4r évi rendem éB tlsz'ujitó közgyűlését. F-rancsy Ár-
pád elnök nyitotta meg a gyűlést, majd Bienessy A'ajos 
titkár o'vasta fel  a mult évi közgyűlés jegytőMnyvói 
és tette meg jeentéaét, Ciffra  Ferenc pnnaláros a K?r 
anyagi helyzetét ismerteti, aztán aa 1940 évi költség 
vetési előirányzatot leijasztette elő. B-jna András f.  b. 
tag a felŰTyelőblzottság  jelentését o vasta fel,  majd 
felmentvényt  kér. As tnditváayok során elhatároztál, 
hogy a K<lr l»gd|át 50 leire emelik f-1  Továbbá a 
vldtkl kereBkedók bekapcsolásáról tárgyaltak, akik * 
tagsági díjnak csak felél  flielnék.  uiek után az uj 
tisztikar magválasstására került a sor. 

B i i m t i 
Megnyílt a alr, csak ugy magára, 
Erőazaknak semmi nyona. 
Bsent asssonyok már nem gyászolnak, 
Már elfeledve  áll a Gilgotha. 
I{y lett a bu dicső örömmé, 
Á gyászból lm már Alleluja lelt. 
Búiat, sírás nem hallszik többé. 
Dicsőség I Feltámadott aa E'et. 
Magnylit a sir, caak ugy magára, 
Büdös lelkekben megbáaás fogan. 
Terdre roskadnak a sir előtt, 
B akik nem hittek, — hlsinek most soksn. 

Baliiiyai fTaas  Olga. 

Egy Sibiu megyei magyar szórvány. 
Vámaier Qéaal „Baakadát* olmfl  könyve 

Nakilok, tflmBr  egységben élő ealkl székelyeknek, kissé 
laroain hangzik, ha szórvány magyarságot emlegetünk. Pedig 
a szórványok katstáainak ma már kQlön Irodalma van a Király-
hágón tal a csupán Itten, E-dályben nem fordítottak  különö-
sebb gondot • nemzetiségi vidékeken elszigetelten éli magyar 
testvéreinknek • msgyar tömeggel való megismertetésére. 
Padig szórványok megtanaréae, felkaro'ása  éa támogatása 
nagyon fontos.  Példa arra a nsgy német birodalom, amelynek 
kÖTnémelek atán katetó Intézető a legpontosabban nyilván-
tartja a birodalom testéből évszázadok óta kiszakadt fajteat-
véreket, a legkisebb baaaaiáblal telepQléatől aa afrikai  sivata-
gok olajkutató expadlolóllg. K4nyvtar, uaklolyólratok, taná-

csok éa lgen'sok>sotbenja népi öntudathoz való apeliláaaal 
összegyűjtött pénzsegélyek mennek a távoli faj  testvérek giOk-
ségleteinek a fedezésére,  kikben öiökös baazkeség és hálaéisat 
alakul Igy kl a fiairól  gonloBkodó birodalom Iránt. 

Nálunk, magyaroknál, osak az utolsó busz esitendóban 
kezdidött a tulajdonképpeni szétszóródás a ezzel együtt a 
szórvány-Irodalom felvirágzása  ls. Erdélyben ily természetű 
munkák alig jelentek meg s Így ugyszólva uttSrő munkának 
tekinthető Vámsiei Üéza helybeli róm katb. főgimnáziumi 
tanárnak „Szikadát* ólma mnnkája, mely az Erdélyi Enolklo-
pédia kiadásában most jelent meg s Így a hasvéti könyvplas 
legfrissebb  újdonsága. 

Hol ls vau tulajdonképpen Oltszakadát 3 kik lakják ezt 
a f a l u t A z  előbbiro könyil választ kapnunk, ha a néprajzi 
térképen Síbia (Szeben) megye magyar nyelvszigetet felé 
tekintünk. A kérdés második felére  azonban osak feltevések-
kel válaszolhatunk, mert Így válaszol maga a szerző ls. Olt-
szakadát lakói magyarok, valószínűleg a magyar királyok által 
a déli hutármesgyére odatolepltett határőrök Ivadékai, kik a 
szászok betelepülése után az őket körülvevő román-germán 
náptengerben is megtartották nemosak nyelvüket, da székely-
magyar népi szokásaikat ls mind a mai napig. Pedig az Idók 
folyamán  Oltszakadát népe sok vihart látott. Törfik-tatái 
dúlta, ősi hitéből kivetkőztette e refoimáotó  zűrzavara, da 
mlulvégig megmaradt a zengzetes m.gyar uyelv, az ősi szo-
kás s a nép ajkán élő ősi énekek, buszkén hirdetve ma Is, 
hogy Szakadat magyarsága öntudatosan megállotta halyét a 
nagy idegenségben Ösztönösen eltanulta a környezettől mind-
azt, kiU'. hasznos s meglepő józansággal alakította azt át saját 
népi szükség etelusk megfelelően.  A szászoktól szervezkedést, 
a románoktól népi öntudatot tanult Szakadá* magyarja a ez 
a vlhnverte, kUzdelmekbin megaoilosodoti kis magyar szi-
get minden tekintetben megérdemli, hogy életmódját a nagy 
nyilvánosság elé tárja a népkutató. 

Váicszer Géz» alapos munkát végzett Szakadák feltárá-
sával. Kikutatta, összegyűjtötte ennek a magyarságtól távol 
szakadt testvérszigetnek minden népi és történelmi vonatko-
zása adatát a székeiylöldl kutatásai során szerzett népkutató 
ismereteinek minden atomját felhasználta  e maroknyi magyar 
népcsoport nópl szokásainak, nyelvi és vallási hagyományai-
nak, valamint viseletének tanulmányozásában. Könyvében 
tömör összefoglalásba-),ide  mindenki által élvezhető módon 
tárja elénk a szikadáti magyarság néprajzi keresztmetszetét, 
melyet fordulatosán  filszerez  az laegen tengerbe szakait test-
véreinknek a történelembe való bekapcsolódásával. A könyvet 
még változato tabbá teszi a számtalan fénykép  és rajz, melyen 
szinte mege'.^venedik ennek a szakadátl magyar néposoportnok 
az élete a az olvasó számára élvezetes pihenést jelentanek 
ezek a kitűnően összeválogatott s a szövoggel tökéletes össz-
hangban levé felvételek, 

Szakadát leírása úttörő munka s Igy egyúttal figyel-
meztető is a magyar szórványa'nk életének, múltjának és 
jelenének fokozottabb  vizsgálatára s a kisebbségi sorsban 
élő magyarság tjstvéri érzésének szorosabbá tételére. A kisebb-
ségi sora arra kényszerít, bennünket, hogy mlndee egyes test-
vérünkkel számot vessünk. Ez pedig esak a szórvány-kutatás 
a a szórványokban élő magyarság népi öntudatának emelésé-
vel lehetséges. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár hírei. 
— A magyar exportiparok nagyaaabasu kiállítással 

vesznek resit a budapeati nemaetkősl vasáron. Az április 
26-tól májas 6-ig tarundó buia jesti nimzetközi vásárra eddig 
kb. 1200 kiállító jelentkezett. Az összes exportképes msgyar 
Iparágak nagyazabfcsu  csoportokkal vonulnak fii  a vásáron, 
Így a vas es gépipar, az élelmiszer, a textil és bútoripar. A 
textilipar kercteban külön érdekes kiállítással szerepelnek a 
hazai tananyagokat (len, kenter stb. feldolgozó  gyárak. — A 
könyvnyomtatás feltalálásának  500 éves fordulóján  — ezúttal 
először — a magyar nyomdák ls kiállítanak a vásáron. A nép-
művészet ezéV ben IH gizdog, színes anyagot fog  bemutatni. 

— Jetékkiállités és babjáték a budapeati nemaat-
kösi vásár „mese pa vüion'-jáDaa. Az április 26-án mag-
nyíló budapesti nemzetközi vásár keretében „Ueae Pavilion" 
készü1. amely kizárólag magyar háziiparosok és kisiparosok 
által készített játékokat fog  bemutatni a U.'klr. Háziipari 
Felügyelőség rendezésében. A kiállítással kaposolatban magyar 
bábjáték f  jgja szórakoztatni a vásár közönségét. 

— Nagyarányú idegenforgalmi  propaganda — film-
aslnhásaal a budapeati nemaetköal vásáron. A magyar Ide-
genforgalmi  szervez.tek nagyszabású propagandát fognak  ki-
fejteni  az április 26-tól május 6 lg megtartandó budapesti 
n mzttközi vásáron. Minden vásárlátogatónak fal  fog  tllnnl 
az O/szágos Magyar Idegenforgalmi  Hivatal felvidéki  stílus-
ban épült gyönyörű kis vadászháza, valamint a nagyar klr. 
államvasutak és az IBUSZ Impozáns együttes pavlllonja. A 
külföldi  fürdők  közül a tátrai gyógy- és spo thelyek, vala-
mint a bulgár tengeri fürdők  Igyekeznek a vásár nagy Idegen 
forgalmát  propagandájuk céljaira felhasználni.  A váaár nagy 
attrakoiója lesz ar Idegenforgalmi  moz1, ahol állandóan Ját-
szani fognak  ugy magyar, mint külföldi  Idegenforgalmi  pro-
paganda lilmeket. 

— A budapeati nemaetkősl vásáron kiállított gépe-
ket működeiben láthatja a vtsár közönsége. A váaár kö-
zönségét mindig a működésben lévő gépek érdeklik a leg-
jobban. Ezért a vásár vezstőségj rábírta a kiállítókat, hogy 
gépeiket lehetőleg működés közben matassák ba a folyó  évi 
budapesti nemzetközi vásáron. A közönségnek Igy módjában 
lesz meg ügyelni a vásáros, hogyan működnek a azOvő éa 
kötőgépek, a villamos kalapács, a vas- éa famegmunkálógépek, 
a szállítógépek éa számtalan más munka éa szartiámftép. 



4 lk oldal. C S I K I L A P O K IS.  mim 

A „Coreo" és .Royal" női éa férfi  fodrássat  tulaj-
donosai tisztelettel értesítik Merourea-Cluc (Calkasetede) 
és vidéke nagyérdemű közönségét, bogv f.  év április 
hé 1-tól üzleteiket egvesltlk és as o| nól és férfi  fodrászat 
„LUX" elnevezés alatt Ozv. Dr. Fejér Antalné házában 
(Cseh István mészáros üzletével izemben) április 1-én 
megnyílik. 

Uj ttsletünk kfllön  női éa férfl  tormek-
böl áll, a legmodernebb bátorokkal, hi-
deg és maleg vlaael. őrökhnllámoslto. 
motoros hajaaárltó atb. gépekkel ellátva. 
Fodrászatunknak ngy a nil, mint a féifioaztályán 

szakmánk legképzettebb munkaeriit alkalmaitok. Nagy 
gondol íoidltunk arra, hogy közönségünk bizalmát ki-
érdemeljük. 

Szíves pártfogást  kérünk: 
BABTHA GÉZA éa OBIOSB KABOLY 
a , l u " nil és férfi  fodrászat  tulajdonosai. 

1-
Vigyázat! 

Amikor a NépkösOsaég Bzervell kiépítette, eaen 
szervezettségnek célkitűzéseit a klsebhaégl lorabaa élé 
magyarság szociális érdnkeloek szolgálatéba állította. 
Aaon a helyea alapon ledőlt el, hogy mindenki mstryar, 
aki annak vallja magát. Ba aaonban caak egyoldalú 
bcállitottaág. Egyoldalú alaptétel, mert caak tételként 
egymagában állva erőtlen 6b csak akkor less 8sss°rejU. 
ha a magát magyarnak valló magyar, ennek a ténynek 
követkeaményelt vállalja Is és népe közösségének egy-
célú köteleaaágét és kötelezettségeit teljesíti. Ei ami 
a köaösség érdekében éppen ugy fontos,  mint egyéni 
érdekéra néave, aláveti magát ae Itt éld magyarság 
köaös akaratának. Ae Itt élö meevaraág a népesség 
vlssonylatában hat a'mas tömeg. Bőnek a tömegnek 
saját érdekében, saoelálls érdekében egyaksratueak 
kell lennie. As egy akarat fel  t artózhat at lan erő. As 
eró pedig a siker. A magyarságnak kétféle  értéket 
ismerik el ma mindenütt As erkölcsit, amely egy aka 
ratba tudja á lltán! stoclálla érdekel mellett a sselle-
mlt, amely a benne élö elhlvalottaágával e mttveltség 
és haladás elismert tényeiójévé tette és testi. 

A N'pköaösség ennek tudatában sorakostatta 
táborába népének tömegerelét, köaössége erejét, hogy 
célkitűzéseit a magyaréig érdekében értékes eredmé-
nyekkel valósíthassa meg. Bs a mnnka asonban n m 
csak idót és türelmet, de kitartást éa tökéletesen ki-
épített íz-rveaettaéget Ib követel és egyúttal a köaös-
ség tömegének megbonthatatlan egyakaratál, amely 
egynttal egység is. As egységnek Indító ereje pedig a 
népi öntudat és nlpi fegyelmezettség. 

Aa utóbbi idAibea ha elenyésaó aaérványosan Is, 
de értelmetlenül ts áilátssésn (afölött  olvan egyéni 
törekvéeek kezdtek felfakadni,  amelyek nemcsak bán 
lék aa egyetemes magyarságra nésve, de saéltő'«éges 
akcióikkal súlyosan érintik a magyarság egyetemes 
érdekelt. 

Bokát hallatott mostanában magáról egy Peélsö-
ségas demagóg csoport, amely felelőtlenül  olyan Istaté 
po'ltlkába kezdett, ame'y súlyos kárára lehet köaössé-
günk egységének. Blsonyos álmuokás veaetőV, akik a 
munka nlmbussáról rzivalnak. de notorlns dologkerü-
lők, blsonyos álértelmlségl vezetők, akik tartalmatlan 
politikai tanu'aágukat • söntés spriccer asatalánál sze-
rezték és hordóra állva a .magyar tömegek nevében* 
harsognak, követelőznek, bírálnak, gesstlkulálnak, tá-
madnak éB két könyökkel kísérletesnek ason, bogy as 
egaavséges Indu'áahan fefajiődő  magyar népi kösösség 
egységet megbontsák. 

fisek  aa egységbontók nemcsak a maguk és érdek-
cjoporijaik őassejöve*eleln tépik a szájukat, han<m 
befurakodnak  a komoly magyar Intézmények építeni 
és alkotni akaró gyűléseire ée mlnöellheilen hangon, 
erőszakos magatartásukkal öblöaen hangoskodva klaér 
letesnek kutmérgesö akcióikkal. 

N«ni tórődiek azzal, hogy mögöttük nincsen 
tömeg. Nim érdekli őket, hogy csak néhány önöse^n 
asstaltérsaaágl c'mbora harsog, tapsol ég könyököl 
körölöttük, ói caak mennek a maguk ntj&i, kárára a 
magyar közösség egységének ée lelketlenül bombáznák 
a magyarság egyakaratát Valahogy ugy érsl as ember, 
hoiy esek a törtetők vagy józan belátás nélkül do'goe 
nak vagv pedig tuditosan ellenségei a magyarságnak 
éa egyen! érdekeik igájába akarják béklyózni a Nép 
köaössjg cálkltOseaelt. Ety bizonyos, hogy mindet) 
akcióikat a felelőtlenség  jellemei és aavarkeltósben 
éa sgységbontáabaa élik kl önmagukat. 

Es prdig veszedelmes demagogia. Ssáodákos 
tévútra veit lés és vakmerő kutmérgezás. 

De céltalan ls mlndan báaté erőlködésük, mert 
látjuk, hogy a magyarság jelentős éB á<ütő erejű cso-
porlosu'ásAban döntő többség Borakosik fel  a népklsebh-
ségi veziiők céikitűsáael és akarata m«gV A kös simult 
magyar magmoidu'áial kétségbevonhatatlanul Igazo'ják 
azt, hogy a magyarság hatalmas tömege a.NépVösDs-
ség táborában áll. 

Iit van as O-szágos llagyar Iparos Bţylet alatu'ó 
közgyűlésének clnjl (kolozsvári) Impozáns megnyilat-
kozása, amellyel bitet tett a N p^Szöaség célkitűzésé-
nek essméj? mellet!. Vagy nsm-a hatalmas példa és 
tazu'ság a bukuresli tagosat a'aku'é közgyűlése, amely 
a magyar egység mellett foglalt  állást. A sok éa ha-
noiié megnyllatkosás tanúságtétel, amelyből mladen.l, 
aki magát magyarnak vallja éa érzi a kösöaségbe tar-
tozásának ssDk.4égs«rOBégét, le kell, hogy vonja Ueet-
kastotéselt. Ba kell, hogy lâiasa, hogy as egységbontás 
helyreboahatatlan bün a magyarság ellep. 

A jelek sserint aaonban a gyanuv és kétee ele 
mekből álló elszigetelt csoport a tényekből aem tamilt, 
mert aavartkoltéstt minduntalan felfakad,  gyenge sajtó' 

lukban vérsaegény érvekkel továbbra Is alá akarják 
aksáanl a magyar népi köaüstég egységét. Magatartá 
suk és mlrd?n megmovdulásuk egyenesen kirívó ée 
kihívó. Silnte az látrzlk, bogy aat akarják elérni, bogy 
a NépkösSssig egyaég -a magyar tömege, türelmét ve-
saltve olyan esakBaöket alkalmazzon velük saemben. 
amelyeket minden nţp jogosan Igénybe vehst és vess 
ha szt látja, bogy egy tébolyult társaság, hitvány szán-
dékú vezalői mlndan becsületes éB tiszta munka kész-
ségtől távol állva zavart keltenak éa ezzel tgaifo'ják 
aa*, hogy távol állanak mlndan jéaan magyar felfo-
gástól. 

A magyar egység a nemes tzándéku célkitűzés 
minden öntudatos magyar embernak kötaleaaégévé teszi 
aat, hogy a rendbontókkal saemben teljes erejével és 
erélyével felvegye  a harcot, minden öntudatoB magyar 
éltetője as egység, a cM elérésének küsdelmében a 
tömeg erő a dönlő s akik ebben nincsenek velünk nem 
ellenfelek,  bsnem alattomos és ádés ellenségek és 
kötelességünk ennek tudatában kiközösíteni soralnkbé' 
azokat, akiknek akciói aa egyzégbontás átkát akarják 
a magyaréig köaött kn'tarmérzesésként elhinteni. 

va 
tar 
zlua 

— Booletataa da Vaoatoore din Marourea-Olne l|l 
t ne .donarea genera'á aaaala ta zla» de 6 Aprilie a. a. 
la aazal cá adunarea nu va fi  ta nami», ea ae va flaa  ţa 

.._a de 13 Aprilie a. o. ou orlea namár intmbrl prazenft,  la 
ora '6 In looalal Cercului Oomerolai ţ'lor, cu următoarea 
ordine'de zi: 1 Deech'Herea adunării prin Preţedlnte. 2 Ha-
portnl Sdorelar'lui. 3 llaportol oomlslunvl de eoatrel. 4. În-
tocmire. hugetu'ul pi anal 1940. 5. i'pgerea undi membru 
tu (îonsllul de Admlnistraţ e. 6 P,opuneri (Ele se yer înainta 
tu sorls Dlrocţiunel ou 3 zile tnalnte de adunare.) Dlreoţlnea. 

— A Merourea-oiuoi Vadásztársaság folyó  évi április 
6-án, határozatképtelenség esetén folyó  évi április hó lXán 
16 órakor ta tja évi rendes közgyűlését a „Kereaktdól Kör 
helyiségében az alábbi tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
2 Titkári Jelentés. 3. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Az 
1940 évi költségvetés megállapítása. 5. Egy Igazgatósági tag 
megválasztása. 6. Indítványok. (Eek 3 nappal a gyűlés elótt 
Írásban benyújtandók az Igazgatósághoz) Az Igazgatóság. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazohnak, kik drága jó 
férjem,  illetve édesapánk: Welnhold Ágoston halálával éri 
veszteségünkben együttérzésükkel osztoztak és fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. M.-Ciuc, 1940 máic. 19 A gyásaoló osalád. 

— Mindazon barátaimnak és lameriaelmnek, kik felejt-
het- tlen férjem  elhunyta alkalmával mély bánoomban osz-oz-
tak s aton monáok hálás köszönetet özv. Jikab Lajosné. 

Gyáros Elemér szenátor beszéde a felirati  vitában. 
A jelenlegi törvényhozás máBodlk ülésszakának 

kezdetén mlodjárt B'Ukgégesn'-k tartjuk kijMenteni, 
hogy ml, a magyar nép képviselői eiu-tal Is meg-
győsődésüaknek megfelelően,  őssintén óhajtjuk as 
együltműködézt ««oknak a faladatoknak  megvalósítá-
sára, amelyeket Őfelsége  trónbeasédében a jelenlegi 
törvényhozás feladatévá  tűzött kl. 

Bz a lojális együttműködés ugyanakkor saját pé-
pünkkel saemben való kötelesség is, mivel mlrd-n 
törvény a ml népünk életére is befolyással  van Esi 
a feladatot  azonban csak ugy végezhetjük el, ha ó«lr-
tén és világosan rámutatunk népünk kívánságaira, 
érdekeire éa érséBeire. N«gy h ba volna a feladatunk 
elől való kitérés éa az volna, ba elrejtenénk ez*ket 
vagy nem hívnánk fel  a kormány figyelmét  rz>kre, 
mivel aa állam létkérdéseit caak ugy lehet mego'danl. 
ha e kérdések minden részletükben és minden oldalról 
megvilágítva állnak a törvényhozók előtt. 

Mlcdlg hangpulyostnk és EOBt ls leszögezzük, 
hogy nem akarjuk kisebbségi szempontjainkat klélesl-
tenl, hanem ellenkeiőleg, olyan helyset megteremtésér 
dolgosunk, amelyben nem lesz szükzég a kisebbségi 
érdekelak védelméért és elismeréséért való hucra, 
hanem minden erőnket latba vethetjük aa általános 
érdekek mego dására, amelyek népünket egyaránt érlo-
tlk. Népünk sorsa ugyanis a román nép sorsához szo-
rosan éa oldhatatlBtuI hozsá van kötve. Etek a szem-
pontok vezettek bernünket skker, «mikor eleget téve 
ez elhunyt Armand Callnescu miniszterelnök meghí-
vásának, bejelentettük egységes belépésünket a Nem-
zeti Újjászületés Frontjába és ezael egyidejűleg as 
akkori legégetőbb kérdéseinket óz kívánalmainkat olyan 
mérsékelten fejtetiük  kl, hogy CVin ŝcu mltieztera'nök 
blsloaitott bennünket arró1, hogy kívánságaink kielégí-
tést nyernek. És tényleg, aránylag rövid 1 o mán; z^sa 
alatt ezeknek egy részét valóban m g ls o'dotta, más, 
Igen jelentŐB részének mefţo'dâsât  p'dlg — essk fcőaá 
tartozott a helyi közigazgatásban éB a Nemzeti Újjá-
születés Frontjának szervezeteiben való részvéte ttok — 
részletesen előkészítette. 

Hinni akarjuk, hogy az elhunvt miniszterelnök 
kormányzásénak sielleme a jövőben la érvényesülni fog. 

A magyar klsebbBég kép^;«elől annak as óhajuk-
nak adnak kifejezést,  bogy Őfelsége  itult évi trón-
beszédében a kormány résa r̂a adott utaMtásalnak as 
aióta felmerült  fontoa  kérdések kielégítő megoldásában 
ls ntmutaté astrepük less a jövőben és a kormány 
segítségünk lesz abban, hogy jóakaratú én megértő 
légkör alsln jon kl kérdéseink mego'dáaára, hozy a 
jövőben nj nehézségek keletkeséeét el lehessen kerülni 

Megelégedéssel állrpitjuk meg, bogy a kisebbségi 
minisztériumban n kérdések tatulmányonásában va'ó 
"ImerBlést és a tösvet'en érintkezésen alapuló mun'ta 
módosért láthatjuk ÓB óhajtásunk, hogy ez a módszer 
a jövőre is megmaradjon. 

B ít"s'ijuk a kermányt, a lirztelt Fz^náiust és a 
román közvéleményt, hogy áll&pontonk teklot?tbe-
vétele nemcsak a magyar klfebbK^g  lelki li->ngesite. 
l'̂ eét, hanem az ország migasabbrendd érdekelt Is elő 
fogja  segíteni. 

Ocolul Silvic Ciucul-de-sus. 
No. 367 din 19 Martie 1940. 

Pubticaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că In ziua 

de 12 Aprilie 1940, orele 8 dimineaţa se va (ine lici-
taţie publică orală in localul primăriei comunci Dăneşti, 
jud. Ciuc, pentru vânzarea a 5650 58 m. c, in 78 loturi 
cu un volum de câte 45, 93 —110,50 m. c. şi 300—700 
m. liniari manele material lemnos provenit din 6958 
arbori şi 35544 ni. liniari manele, esenfă  molid şi 
181 arbori iag in cantitate de 106 m. steri, ce urmează 
a se exploata din pădurea »llo«, parchetul No. 4, 
proprietatea composcsoratului Dăneşti. 

Dispoziţiunile cuprinse sub art. 88 — 110, din 
Legea Contabilităţii Publice, regulamentul Oficiului 
Central de licitaţii şi condi(iunile generale de vânzarea 
pădurilor Stalului publicată in Monit. Oficial  No. 106— 
1912, sunt aplicabile accstei licitaţii 

Persoanele care vor lua parte la licitaţie, vor 
depune pe lângă sumele la care s-a adjudecat licitaţia 
şi o garanţie provizorie de 10'7o, din valoare de adju-
ducare, care suma se va depune la caseria compose-
soraiului Dăneşti. După adjudecarea definitivă,  garanţia 
se va consemna la Administraţia Financiară Ciuc. 

Licita(ia sc va tine in conlormilale cu Legea 
Contabilităţii publice, $i cu caietul de sarcini care 
poate fi  văzut în fiecare  zi in orele oficiale  la Ocolul 
silvic Ciucul-de-sus in Mercurea-Ciuc. 

In lipsă de concurenţi, a dotia licitaţie se va ţine 
la data de 22 Aprilie 1940, in acelaşi condifuni  ca 
prima. 

Şeful  O c o l u l u i 
Inginer subinsp. silvic 

Terenţlu Cucer. 
Primăria Comunei Ciceu, Jud. Ciuc. 

No. 433-1940. 
Pubticaţiune de licitaţie. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că în ziua de 6 
Aprilie 1940 ora 10 a. m. se va (ine licitaţie publică 
la primăria comunei Ciceu, jud. Ciuc pentru arendarea 
drepturilor izvorite din exploatarea Stafiunei  balneo-
climatice Harghita, proprietatea comunei Ciceu, jud 
Ciuc, pe termen de 3 ani, adecă dela dala arendării 
până la 31 Martie 1943. 

Licitafia  se va ţine in conformitate  cu disp. art. 
88—110 din legea contabilităţii publice; art. 31—53 
din regulamentul de funcţionare  al Oficiului  Central de 
Licitaţii şi normele generale pentru ţinerea licitaţiilor 
la administraţiile publice, publ. în M. Of.  No. 127/1931. 

Concurenţii vor depune odată cu ofertele  lor o 
garanţie provizorică de 100-'0. 

Caietul de sarcini sc pot vedea la primăria comunei 
Ciceu in fiecare  zi în orele dc birou. 

In caz dacă prima licitaţie nu va da rezultat favora-
bil, se va ţine o a doua licitaţie în ziua de 17 Aprilie 
1940 in acelaş local şi aceaş oră. 

Ciceu, la 15 Martie 1940. 
Primar: Nolar: 

Ludovic Györfl.  Petru Benedek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— É etbelépett a Budapesti Mevögazdaségi 

Kiállitáa ée Tenyesaállatvaaar utaaáa de viaam-
kedvozménye. A n?g? vasa i vizűm, vásárlási és 
d'vlBakrdvezm*nyek o'yan hnla'meB u'.aiáii kedvet 
váltottak kl az idén tavasaeal. hogy jogosan feltételre 
betJOk, elvárhaijuV, hogy tényé: zillománjusk komoly 
értékekkel fog  gyarapodni. A háborús szenvedélyei 
cslllopodiával azt blssaük kevés olyan útlevéllel bíró 
ember les*, aki szét ne nézne egy k'c?it a vl'.ágban. 
Ili kell megjegyezi Unk, hogy kollektív u'levél nlrc<, 
csakis egyéni u'levéllel l«hít u asnl — Zildó vallású 
román ál'ampo'garok nyújtsák be sUrgősen vlrum iránti 
kéréstlkol (neljb-n pontosan fqltür.tetendő  *g u ozáe 
cVjx). mert a kocsu'átuaon Igen feltorlódik  a munka. 
A kéréshez útlevél, kiállítási lgnaolváoy és revízión 
átment állampolgára ági bizonyítvány szükséges. Beér 
dán. 20-áo életbel'p'.ek a vasúti, vízum, — devlzakrd 
vezmények z április 13 ig tartanak. A kiállítási Iga-
aolváoy (melynek alapján a kedveamények Igénybe 
vehetők) bármely menetjegy Irodában baszereaheiő 
BSvebb felvilágosítással  készséggel szolgál as EMGE 
Cin], Bir. Regala 16. Telefon  21-68 

Transsylvania étterem és kerthelyiaég 
k i a d ó , esetleg azonnal átadó. i_3 

KIADÓ  iprilia  1-től  egy fildaiiotei  6tat  ooafortoB 
(vízvezeték, fürdőszoba,  atb) 4 szobás laiis 
mallékbeiyiségekkel.  — Felvilágosítás  Vákár-
oyomdt  Oyőnősaél.  i_ 

Uriláoyt  karosok  kisgyerek  mellé.  — Cím  a kiadó-
hivatalban  1—2 

18 hónapos tenyészigazolványos bika eladó. 
Nagy írre Jtgodin—Zsögöd. 2 - s 

Eladó egy 11 poros, hengeres vetógép. 
Oim a kiadóhivatalban. 

Egy komplet háló, ebédló és konyha-
berendezés eladó. Cim a kiadóhi-
vatalban. 1 - 2 

Egy 7 hónapos f a j k a n  eladó. Cim a 
Vákár-nyomdéban. 

csefeg  ţ & â BeeeHSivCta 




