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Magjalaalk minden vaitinaf 

Krisztussal a keresztúton. 
Bovatveaetö: P. B-thy Apoliinár. 

1. Első állomás: Jézust elitélik. 
A nagyböjtnek komoly méltóságát Krisztus 

szenvedése adja meg, a szeretet szelleme hatja 
át. Hogyne, mikor meggondoljuk, hogy Iiten 
Fiát küldi a földre,  hogy érettünk és heiyet 
tünk szenvedjen, hogy a nagy adósságunkat 
letörleesze. E j a tudat őnkrntelenül viezont-
szeretelet vait ki a lelkekból, mely őszinte 
bünb&natban nyilatkozik meg. Azért a nagyböjt 
alap ODUsa a csend, hallgatás, emélyüles, ma-
gunkba szállás, büubenat. A végbkkord a szív-
ből tör elö: A keresztfához  megyek, mert 
máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. 

Hit menjUnk a kereszihez, hogy Krisztus 
sal megindu junk a keresztúton. Ketten a 
Mesterrel. Mert a mai élet is keservte, ntluz 
keresztu'. L gaiább igy megfontoljuk  a laiot-
takat s beismerjük, hogy életüDket mi teltük 
keresztu'tá, nam szabad elegedetlenkedDOnk. 

Piiatue J^iutt hüiá ra itéli. Kiceidt? Ki. ? 
Éa mién? Emb r Istent felelembői.  A csocjb 
lek aljas kívánságáért. Nem futja  el arcunkat 
a jogos felháborodás  pírja ekkora igazság 
talanság láttára? Oh nem! M~gszokiuk aar 
ezt, közönyösen hat reánk. Igen, mert mi is 
elítéljük Jéíust. Tanait idÓ6zerüiltBDek minő-
sítjük, a szabad gondolatot megköti; parancsait 
modern ember nem tarthatja be, mivel felvi-
lágosult egyént szBbsd akaratában gátolja. A 
pöt̂ tkorban mrgfelelt,  de ma a civilizáció 
XX. századában, a haladás, technika cscdae 
komban már nem. Ul vele! Komolyan ntm 
veszik az istenes embert, butának, bigot;nak, 
bolondnak minősítik. Vallásukat nem gyako 
roljak, akármilyen kicsi földi  előnyért meg a 
keresztlevelüket is megn<ásiiják, elveiket ad-
ják, veszik, cserélik. E-zel halálra ítéltek 
Krisz ust s Birrabást, BZ ellentelét ju'tatiák 
diadalra, üjz a mai emder tragédiája. Eiszaktd 
Istentől. Nem veszi észre, hogy ez a veszte. 
Nincs su'ypon'ja. Liba alatt meginog a föld, 
feje  felett  b>borul ez ég.. . roh»n a biztos 
veszedelembe. Aki életéből kikt pĉ olja Inent, 
olyan, mintha levegő nélkül akarna flni.  Ha 
életeddel halálra ítéled J f̂ust,  ezzel magad 
felett  is halálos jtélptpt honul. 

Helyreigazítás 
a „tragikus szántás" kérdésében. 

A .C-iki L pok* február  hó 4-iki B?ámaban 
Dr Buzáa G-rő ur megtámad eng»m. m°rt Bzerinte 
Nyíró Józsefet  szántani kü dtem. „T a?ilus Bzántáb" 
cimli cikkemet állítja ugy oda a Caiki L pok közön-
sége elé, mintba én abban a cikkben Nyírével sze-
mélveskedt' m volna éa őt .feudális  fóuri  gőggel* a 
testi munkára akarnám utasítani. „Csak ne kényes-
kedjék Niirő" — mondatja vnlt-m Búzás. 

Abban a cikkben én Nyírének egy elbeszélése 
alka'mából általában írtam arról, hogy az egykori 
szellemi munkások mind gyakrabban kényszerűinek 
testi munkára. Erre mondottam, bogy ez még nem 
tragikus, hanem tragikus az, ha valaki olyan öregen, 
mint pé'dául én, ezt az átszerelést megcsinálni nem 
tudja. „Dj — írtam tovább — mégis még a magam-
ftjtának  la gondolni kell aa olyan munkához va'é 
azokásra, mely közvetlen küzdelem lesz a természettel 
a kenyér'rt. És amint jobban-jobban beleszokom az 
Ilyen munka-átváltásba, ugy en>hűl egyre jobban az 
az egyéni tragédia, mely a szellemi nu"l« jelentősé-
gének eltúlzása miatt neb»z'dett reám. D- nemcsak 
reám. hanem kortársaimra is, egész tárcádul mi osz-
tályomra, az én nemzedékidőm egész folyamatára  éa 
m'ndan megszokására*. 

B sorokból világosan kitűnik, hogy nem mást, 
hanem elsősorban magamat és a velem egysorsuakat 
biztattam a testi munka gondolatával való kibekíilesre. 
Cikkemet aztán a testi munka társadalmi, erlö csl es 
egyéb \o latkozásbeli nagy jelentősegének a méltatá-
sával folytattam.  Éi aatan Igy végeztem: 

.Mi pedig ne Biraasuk azokat, akik a szellemi 
munkáról atkenyszerültek a testi munkába.. Sajnaim 
valók c-*ak azok, akik néptUebbBegl Borsban rangos 
szellemi munkáról ábrándoznák, vagy azt hiszik, hogy 
ezt a múltbeli rangot tarthatják. A mi tarBuda.munk-
ban bizony az az irigyelt vezérigazgató ÍB klveszó 
peideny. De ez nem baj. Az ő világuk csak irreális 
tavo Bftgot  jelentett abhoa a sorthoz képebt, Bmi egy-
szerUségeben vár reánk"... 

Aki ezt a cikkbt érte meaen elolvaBaa, ez caak 
azt veheti ki belőle, bogy a KB ti éB szellemi munka 
attmbmallásának a problémáját igyekBzem a keacrü-
*«-gől megszabadítani. A testi munka gondotatavai 
valú megbarátlozetra biztal jk mindi nkit. meg a magam 
más munkához Bzokott öregségéi ÍP. ÉI intem ntp-
kiBebbBégi sorsba jutott iár*uímat, jeit iiies jötőnem-
zidle t , bogy rangos Bzel.emi munkában ntm leu» 
részünk. Egy leegyBzerbtödó. Bze^ecyts, de titzia tár-
sadéiról allapoiba való bei njugvafcBt.1  beszelek. De 
senki ae olvashatja irsBomnóI azt, bogy en Nyirót, 
vsgy akárki maBt ls f.-udaiÍB  gőgösaegu alábeCjleBoei 
akarom illetni. 

BuzáB ur mégis ezt ciondja rólam. És mondja 
azért — ma-t nem tehetek fei  róla — boxy a Sajai 
maga ráfogasaiert  végig pökJoabeBHen rujt°m. Potrohos-
nak, érelmeszesedellnek ia kinevez. K Caufoi  azért IB, 
bogy csak a tennisz-pályán szerezi* m »z eletkbzdn-
lemhez való gyakorlatomat V^gül arra is oktat, hogy 
testvéri hangon kellett \clna sajnálkoznom N>irón, 
mint a „társadalmi rendszer" áldozatán. 

Stjaalloiom azon a k-nköves aárgaságu Iobrgá-
JO", amivel Búzás ur minc^zt kitaialta elltoem. A 
Crlki Lipok közönsége irai i tiszteletből a fant;  norok-
ub" n»;yreblll;otlt>ui in»g«dtiúi. cikLum igazi ci<eiiüdt. 
A Búzás ur kü:ön címere pedig meg kell jegyeznem, 
hogy bála Istennek meg az erelmeszesedeB es a poiro 
oaság nem kezdett ki B aztan tenmszezni se íuduk. 

Ellenben tizenöteveB kistbbsegi sortunk óta, de az 
"lőtti időben íb volt soz testi en lelki nanyarusagban 
rész>m, hrrtonökben is muokaneikü isegben ÍB. szekelj 
azüiőfö  demrői va ó azomoru ea kinos elsodródasb»! 
's Hsttagu csalrdommal e^jliit a rorgjoei-ag ea ke-
nvériel -n-iég rejtelmeit is tapasztalaiból Umerem. M -t 
i'jdom bec-lilnl tebat a munkai, a kínját ÍB, a véri-
tekét is... 

Buzáa ur persze nem ismerhet engem. Éa Be 
Urneam ót. cak most lattm » maga kentöveB tobo-
gâBân»k a m gvilagitéi-ában. Taian azzal t>kart feltű-
nést telteni, bogy igy belem kötött? Azzal nkara 
magát ismeretesbe lenti ? . Bjh-jtv» gondolok rá, bog> 
'Z"gény SíAkehföldünk  aze i< mi nuotéf-bi  igy akar-
nak előre jutni l Az ilyen ezellemi n unka m e g i B csak 
tragikusabb a azantánnál... £)r, Paál Árpád. 

Márton Ferenc ujabb nagysikerei. 
Eteléit 22—24 "vvol, mint a C îki Ltpok szer 

kesztójn, sokszor beezamoitam Bzokról a nagy művé-
szeti eseményekről, amelyek egy egyszerű, de kemény 
köté-ü, ő-lebetsegü es acélos akaratú székely flu  orszá-
gos diadalát jelentették. 

Márton Ferenc festómüvésr,néhBÍ  CBÍksBentgyörgy 
Márton Z<kariáa birokos fia,  mint egészen flitai  mU 
véBZ, akkoriban aratta eleó nagy diadalait, amelyek 
egyszerre M «gyarország legelső művészéi közé emelték. 

Márton Ferencet a szekely őstehetség éa az aka-
dályt nem iamerő hihetetlen akar trró tm-lte a ma-
gasba. A csiksomlyói főgimnázium  pxdjaiban már ki-
tűnő raj> os volt, pedig a jó öreg Sípon Sándor rajz-
tanár ur bizonyára nem tartozott a modernek ób a 
nagyvonalúak kővé. 

Da Msrton F T»CC tokát do'gozott és még többet 
tanult. Mikor 3ud*peBien kitették a .Csíki székely 
gitkő'őket',  majd valamivel később i-z „Erdőirtás 
Csikországban'  cimü hatalmas vásznát, a kritika at 
őszinte csodálat és a bámulat hangján emlékezeti 
meg róla. 

KeBzler József  és Malonyal D *ZBŐ, a régi Magyar-
ország legnagyobb uúeritikusai ugy iriak Marton Fo-
renc'ől, mint egy égő meteorról, mely bevilágította es 

(Underfennyel  övezte a nagy magyar égboltot. Akkor 
a Coui Lafiot-ban  ezorgaimaüan lekózoittm eleket a 
eoaai jMeniő n̂ úariUMaatti, amelyek nemcsak BZ ifjú 
mű tresa diCeOaegei, hanem es lóként a szekely nep 
iBieUkdta tehetseget ea nagyrahlvatottságát jelentették. 

Huezouoi ev Out aoasaor írtam a CulkJ Lupok-ha 
Marion Foreucroi, ki iskoiaiaraam es kenyuretpajiaBom 
»yit eb ma la a legjoob barátom. Utobo mar nem la 
iru»m egy-egy nagy diadala alaaimavai, nehogy elfo-
nu.mannai vadoijun valaki. Pedig aiutom, hogy vele 
ouembcu nem vuiiam ea nem vag) ou mont Bem eifo-
6u,i. H.szeu mindig uz arra íueiekeB legeiókelöbb 
oxukkuruk veieuibuyet ea kriukajat, klthntetebeil es 
oitÓ dijoli, aranyérmeit  kozoilem. 

Marton Fereuciói azonban nem lehet eleget Írni. 
Kuionusen nem nea<.m, ukl (olan Ol a legközelebbiéi 
ea a legjuubau ismerem. 

Bt íme reazkei a toll a kelemben, mikor közlöm, 
hogy cz a Mortuu ForeüC, kl a naeKeiy nepnek egyik 
ie^bag)Obb erieke, uieg uia ia Bkcgeoy ember. Lom 
Ivaru.y, BaíiCzur U^u.a, Dudiia Auuur, Laaiio Fuiop, 
Zj.b GJ  urjj , KmloiUiiy ö.ruDi nemcaak a magaaua 
.urtok, Ue o magyar aiiaui es a legeiOkeiÓbb kOlkO-
»oiinou>ck neveitobkekel eitiaimozkhk a legjobban Oija-
lOtl lUogreudeloBUkkei eB toniegUiUnkakkal. 

Manou Feienc nyen megreLdaibsektl, amelyek 
további uiuiiUiiiobiaiiB aiautocua ietreliOkat>aliOB ctgi-
lottek VUlUa, bOüa BtUl kbpUkt. Ma 1b Ott Vannak IkÚ-
termebeu a csíki gatkOtOk ea az erdoirtok. Magyor-
wrazagun eaekuek az órókettekekuek  nem akadt 
ţaiuajuk ea az anum bciu vetie lueg. Aa eidoirtokat 
egyaaer a avedek veitek uieg, Ue nagysága miall ntm 
maiak bevagguuiroKUl. 

Ly koiu.mcnyek között goha helyre nem hoiható 
veBktcsege a magyar kcpkoiLÚ.ssftetnek  aa, üugy Marion 
Farcttcuck uern ad.ak ktketie eieg an>agl tiot, bugy 
<.z a Csupa eiO es akaratú.Ú.ecB további HMOlaWa 
u.ÚvcBKi aikOlasukkai ganUagiten a magyar nemieMI. 
Qajuus, enuek egyik Oaa abban kereaeitUO, hogy bar 
a iLÚtaezi leire u<.m ismertek. Marion Karenc lalg-
verig u.Ú>eBz, akiuek ouerzeleB, BZOkluiULdO, BBUaj 
tiruiooície beiku.oz mmdtn uzieu trseekbi. K.eg bzo-
uiuiu, nogy a mai vi.agban e.sotorban ez uiobbi er 
Coiüo» es uem az igám ILÚ^osaei. 

Nu, de letjűuk vistza Marion Ferenc ujabb Bike-
rcire. Meni lenci mm Imi to.a, meri Marton F«reuc 
— tăiau az fcpp^u  uiuoi ennieii okokboi — uj utakat 
jar, amelyHkbü ippeu oiyan otíbonos, mim a rajában 
os a fesiomuveskDtbtn  Caak nem regeu emtekbaiunk 
uibg arroi, uogy a Beugedi birea togadaimi leuip.omban 
miiyeu oroabiCtU ireskbkat BB moaauokai CB.lbiI. 
Ajuta mcgnytrtb a ktcskemell Katoi>a Joasei tmiekltú-
paiyaaal elsO Uljal es Uitg is BikOttak ö l k l o d y v a l 
aa (.miokiLÚ-el, Kokbbu skt>mos bagyslkbiu oititbgOB 
paiyazaiun veli resai, ameiyvken rn.ut azobra»zau ea 
epneazeti OaioHuiaog mu.atkO^uil be ea ameiyakea 
maga uiogotl nagyia Mag^arursaag ibgbtsó iLÚiesablt 
o saakUiaoan. 

Mű/eszkorökben bihetetien nagy volt a meglepe-
tés, uiikor Mar>un Ferenc — a lestö — bg^masUtaü 
uyerle el a iegeinó szuorasa- el epitesabti pályadíja-
kat. L Igdtouu a rakOdkeresziuri UOjI emiek eisO dijai 
oyerio oi egyedül.  A gyönyörű euiieku.ú—66 mewr 
magas — mat uti all uzeunyoicezbr hősi Daion teieme 
teleti. Aa emiekuiü fdiavaioaa  e nemben Magyarorsaag 
legnagyobb ünnepe volt ea csak az imént zajioti le. 
Eu be sem szamonam a „Cniki Lapuk"-nak orról a 
uú/eszesemenyrói nagy BZekeiy síkéiról. Az emibkKiü 
cpi.eszeti aú, llarioa  Foreao  egyedül  alkotta s 
luuor készen voit, Mariun Fjreucuek egy epueBi-
strohmant kellett formailag  magához vegyen, hogy ai 
ip^riörveny rendeikezesenbk eleget legyen. Kell-e 
ennél ekesebb bizonyíték egy ilyen sokoldaiu teheueg 
igazolásara?! A uiú ciodaa, de Miriou Forenc ezen w 
ailg kereseti valamit, pedig a fóvaros  aiutiatia a 
müvet. 

Most pedig Márton Ferencnek egy ujabb nagy 
diadaiarói emiekezhotttnk meg, amelyről a budapesti 
Magyarság igy Ír: 

Aa országos katonai emlékpályázaton Márton 
Ferenc, a hírneves feiiómúresa  es Stklűdy Lőrinci 
szobrasziLÚveBz pályaműve nyerte el az oibő dijat. 
Annál is nagyobb eaemeny ei, mert a pályázaton aa 
ország legjobb aiobrási nevei vonultak fel  igen flgye-
lemrd meitO eB igen eróa alkotásokkal, melyeket a 
külföld  éa a belföld  egyaránt itmer éB nagyra becBÜl 

Fcbrúár bó 11-12-13-ái): „JáooS Vitéz", 
A Dalárda és Oltáregyesület rendezésében. '»*»»'*mnm"»"u'm»«imwiH»»»»»M*i«»im— 
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a hogy ebből a versenyből M irton F^rejc került kl 
győztesen, az tnl haladja a pályázat kereteit 8 élesen 
mutat rá egy olyan erős műrészt egyéniségre, amely 
mindinkább a monumentalitásban talalja meg önmaga 
kifejeződését,  a megnyilatkozásban — bentő kényszer-
től hajtva — tul tör a saját anyagán 8 kőben, beton-
ban éB bronzban álmodja és valósítja meg a maga 
nagyszerű elképzeléseit. Nem véletlen műve az, bogy 
Márton F-renc immár a harmadik szobrász- és közben 
egy tisztán építészeti pályadíjat nyeri meg, hanem 
egyéniségének, látásának és művészi ereje kttiönöe 
R«játos*ágB'nak természetes következménye. Márton 
Ferencból festői  sikerei után ki kell törnie a szobrász-
nak, mert benső ereje, művészi feszültségei,  eiképze 
léseinek súlya mind a nagy dinamikára éB a tuyoa 
anyag átlelkeBltésére predesztinálják. 

Áa emlékmű. 
A háború műszaki katonainak hősi emlékmUvét 

Budap»st legszebb helyére a Gellért-hegyre tervezték. 
A Citadella és a Gellért-kápolna nagy keresztje közé 
aa első hajlásba, fronttal  a Dunának éa PeBtnek f 
Budapest egyik legszebb művészi alkotása lesz. Eb 
Marton Ferencnek Is egyik legszebb alkotása. 

Hitalmas, impozáns ób tiszta. Eiergikus, kemény 
és fétflas,  nincs rajta semmi ellágjuláe, semmi lira. 
egyetlen zengő akkord az egésa, melyet nem bont 
meg a legkisebb dlaszonáncia Bem B nem mond mást, 
mint erőt, hitet és az eBzme győzhetetlenségét. Htlott 
katonák tisztességére álmodta meg Márton Ferenc ezt 
az emlékművet B amit csinált, as a katona lelkének 
kőbe fogott  máBa. Egy örök eszme harsogó profilja 
kőbő! a Gillért hegy hajlatán. A magyar lélek vigyázz 
állása a magyar hegyen, B nehéz köteleEBégek fölött. 
Egbe szökő, apotheotlzált tisztelgés, kemény fegyver-
fogás  és vezényszó. Azoknak az emléke, akik a bor-
zalomban ásóval, csákánnyal és logarléccel küzdöttek 
a kommandóra. 

HuszonOt méter magaB, felzúgó  négyszögű oszlop, 
tetején a magyar kettős kereszttel, két kőkockából 
nőve kl a szimboilkuB háimaB halom karcén éa feltörő 
vetülete. E ól az oszlop frontján  roham-daakos, mezí-
telen melitt, előre dobbanó magyar katona hatalmas 
broozalakja áll a támadás és a védőiem kemény feszü-
lésében (battlmns mozgási); kezében a néma és gör-
nyeaztő harci eszköz: az asó. Az elmúlt vérvilág mű-
szaki katonájának fegyvere.  Az egész alak engározza 
az erőt éa a fér  fi  »8 bátorságot. Szobor a javából. Az 
obeliszk talapzatán a műszaki szolgálatot jelképező 
nagyazerU reliefek  szintén bronzból. 

Ei aa egész, de egyszerűségével, remek arányai-
val, hatalmas dinamikájával éB kifejező  erejével meg-
döbbentően nagy alkotáB. Maradéktalan hatású s egyet-
len markolással tiszta. Az ember érzi: nú'éBz és 
alkotása száz százalékig megtalálták egymást. 

Külön érdekeaaége leaz az emlékműnek a meg-
világítás. Az obeliszk ceucsán álló hat méter magas 
kereszt (melyet hat vaskar tart az obellsrk teatehez), 
keresztazáraiban refliktorok  ieBtnek elrejtve, melyek 
felülről  dobják az emlékműre, különŐBen a figurára  a 
fényt,  hogy éjszaka is látható lesz. A kettős kereaztbe 
neoncsöveket vezetnek m jd, melyek egész éjszak* 
égni fognak,  jelezvén, hogy a kettős kereszt vlg> áz a 
magyar élet felett. 

Mit mond Márton Fereno? 
Es hirtelen első hatásában, csak rövid Bzavakkal 

Márton Ferenc alkotása. Beszéltünk a mesteirel D m 
janich uccat műtermében. Most is munkában találtuk, 
mert örökösen do'gozik. Ezeket mondta a pályázatról: 

— Nigyon szép a pályázat eredménye, ez anyag, 
ami összejött (számszerűleg ia több mint hetven) B ugy 
mondjáv, hogy az Erzsébet-szobor pályázat óta nem 
igen volt iiyea művészi verseny. A magam részéről 
igen szeretem, ha műrészemberttk összemérik erejűket, 
pláne azonos körülmények között, mint most Is. I yen-
kor ismerjük meg egymást istenigazában. Az emlék-
művet Sklódyvai együtt csináltuk a bizony birkóztunk 
egymással, de hát az ilyen nagyarányú munkáoak a 
létrehozásánál már igy van. A szobrot lehelettel kifor-
málni mégBe lehet. Ami aztán a komponálást illeti, ez 
mir mgyobb ügy; legfontosabb  volt, persz*, az ará-
nyok öaazeípitése éa a teljes d menaioná'ás. Egy 
hóncpit dolgoztunk ezenl 

Azt kérdezzük, hallotta-e, bogy féltik  az emlék-
műtől a Gallért-hegy monumentális egyeégét? 

— Hogvne hallottam vo'na I — mondja — Féltll 1 
Hát én nem féltem?  A hegy monumentális tömegét 
csak egy nagyobb tömeggel lehet megbontani, r.em 
egy elegáns, magasba törő dologgal, ami csak diaze 
lehet. Ifazáo  hatol ciak kontrasztokkal lehet, akár 
szinek, akár formák  azok. 

— HtlloUam én olyaimit Is — folyta'ja  — hogy 
tul előkelő le-z a Gallért hegy egy hősi emlékműnek. 
Nos, én Gtlíciától Szerbiáig és a Djb<rdóig és a Piavéfg 
ismertem a harcteret, iamertem a magyar katonát s 
aat mondom: a magyar vitézség megörökítésére és 
megdlcBŐltéBére nincsen a világon elég előke'ő h 'ly. 
A Gellért-hegy hatásának megrontására vonatkozólag 
még csak aat jegyzem meg, hogy kivitelezéB előtt 
kipróbáljuk ml Siklódyval a teljes hatást a fotográfián 
léptek sserlnt s ott nem lesz semmi hiba. Ezt művészi 
reputációnk követeli igy első sorban. 

— Él az épltéBzek? 
— H»lom — moBolyog — hogv ők nem szíve-

sén vették, hogy iámét ml nyertünk. Erre as a tiszte-
letteljes megjegyzésem, hogy lehet as építészetet a 
műegyetemen tanítani, de a diploma még nem kvalifi-
kál művéasaé senkit sem. A múltkor is kaptam egyik 
épitisa barátomtól olyanforma  nyllvácoa támadást, 

hory most festő.  legközelebb azonban már zongorista 
Is pályázhatlk. H-tt mért ne és mért ne nyerhetne IB, 
ha művészi elgoDdo'ással jön? Hinzcn minden pályá-
zaton ott van, hogy azon minden magyar hon o 9 művész 
résstvehet. 

Ezeket mondja Márton Ferenc, aztán bucauzik. 
Kikísér B ahogy as ablakból visszanézek, látom, már 
megint önfeledten  aa aszta'ja föl  A haj'lk: dolgozik. 
R'jzol. Tusnádi  Éltbes  (7vuia dr. 

János  Vitéz  előadásai: 
A Csíkszeredai  Dal- és Zeneegylet  és az 

Oltáregyesület  együttes  rendezésében  elérkezett 
Knosób  Pongráoz  örökszép  operettjének  a János 
Vitéznek  bemutatója. 

A rendkívül  nagy érdeklődisre  tekínteHel, 
a darab  3 előadásban  megy, a Vigadó  színpadán. 

Február  11-én, vasárnap este 9 órakor. 
Február  12-én, héttön délután  5 órakor. 
Február  bó 13 án, húshagyókedden  este 9 órakor. 

Eien előadás  után tánc reggelig. 
Igyekeztünk  beteken  keresztül  ébren tartani 

az érdeklődést  városunk  e nagvszerü  kultur-
teljesitméu.ye  iránt. A János  Vitézben szerep-
lőkkel,  korútokkal  és nagy zenekarral  közel 
100 személy működik  közre.  A díszletek  ujak. 
a ruhák  eredetiek  és a rendező-égnek  óriási 
áldozatokat  kellett  botni a darab mesébe ringató 
hatásainak  eléréséért.  — Minden  készen van. 
Tudjuk,  bogy városunk  és vidéke  közönsége 
bálás lesz azért  a művészi szépért,  amit a János 
Vitéz  előadásával  kapni fog, 

A vidéki  közönségünket  különösen  kérjük 
találjon  módot  arra, hogy minden  körülménvek 
között  megnézze ezt a csodálatos  és a rendezés 
ötleteivel  fővárosi  követelmények  nívójáig  foko 
zott  előadásunkat. 

Visszhang a „tragikus szántásra". 
A Paál Árpái helyre'ĝ Z't&s&val egy. 

ldejUlrg közlüi.k egy hasonló oélu, hely 
bell hozzászólást la. 

Nylrő Józaef,  a kiváló pzékely Író a Kileti U ság 
egyik vaBárnapi Fzámában ,A mi kenyerünk" c men 
novellát Irt, melyben tragikus felfogáBBal  r?j?o ja az 
állásából elbocsátott írónak szántóvető embtrre való 
i^nytzerü átlendülését. A tragikus beállítás miatt Paál 
Árpád, aa Erdé'yi Lipok főszerkesztője  .Tragikus 
szántás* cimtt vezércikkében — nrm minden bunor 
nélkül — vitába ereszkedett a novellával; szerintünk 
egy minden tekintetben tárgyilagos okos, magas azin-
vonalu, kihatáaál-an jótékony vitába, melyet maga 
Nyirő is bizonyán bosszankodás nélkül s bizonyos 
d-trüvel az arcán — olvaBott D;ae eszmecsere nem 
mindenkinek ny ne meg a tetszőét. N>-m, főt  bos'zu* 
hangulatot váltott li, mart a Cslkl Lipok február  4 iki 
számának veze'ő helyén megjelent cikk irója — némi 
Don Kihot-'l komorsággal — nekiront nemcsak a vitá-
nak, hanem Paál Árpádnak la, S >m a vita. sem a 
azerrője nem érdemelte meg ezt a támadáBt. Dr. Paál 
ArpAdot lam»rjűk: kimagasló pub'iclsta, a azékely faj 
»gyik kiválósága; a migyar újságírás egyik vezér 
egyénisége, kiben ai őstehetség alapos tanultBággal, 
azéleB látókörrel és mily koocpciókkal egyesül, kinek 
egy-egy szárnyaló, világító gondolata felér  szószátyár, 
felületes,  újságok egész betüóc-tánjával. Ő bizonyára 
n> m szorul a védVmünkre. De a világosságnak,  az 
igazságnak  B egészen köz«lrő' önnönmaíUTlra vonat-
koztatva fújunk  kiválóságait  megbecsülő  érzület-
nek  teszünk szolgálatot, mikor ezt az igénjtalen vissz-
hangot útjára bocsátjuk. 

Na nehezteljen mag a fenti  cikknek irója, kit 
különben jóakaratú, ideális gondolkod^eu embernek 
i'merünk. ha azt mondjuk, bogy Paál Árpád ugy járt 
vele, mint H -gel azzal a bizonyos tanítványával, aki 
megértette őt, de — f é l r e é r t e t t e . 

Hogv tisztán láthasFunk, id ;zünk rgy-két rész-
letet a „Tragltua szánttá"-ból. Minden' k előtt Ismer-
teti a novella tartalmát; elmondja, hogy a jóakaró 
falusiak  segítenek a cset'ő botló „tekintetes* szántó-
nak, de mindhiába: n>m m a ív a munka, Az iam->rte-
téat ekként zárja: Az uj szántóvető m'ndan dUhrfve' 
belenyomta az ekét a rögökbe, nek'mnnt saját fft'djén 
tul az eiéaz határnak, sziklának, mlrd n akadálynak. 
Elkeseredése megőrjítette, a két tt h>n 1B kidőlt a vad 
hajszában, maga ia ösBieesett. A réazvevő falusiak 
felemelték,  szekerébe fektették  s helyette elvégezték 
földjén  a szántáivet^at; mindsnlk húzott egy baráz-
dát s Így együtt elkészültek az egésa fö'dmunkával. 

„F-jda'mas éa BBép volt — mordja az tró. — 
Némán fogtam  be a teheneket, hogy htiamanjek. Kü-
•önben d*l volt. A nap békésen sütött a a fű  reggel 
óta ia nagyot zsendült*.. — (Mégis csak — a tragikum 
mellett ia — bizonyos megnyugvást, harmóniát lehel-
nek e sorok. Az a zaendülő fű,  a békés napaugár a 
fa'u  egyszerű lelkeinek jóságából fakadvd  nevet as 
Író felé...) 

Könnyen meglehet, hogy ez aa egéfz  szántás a 
valóságban meg sem történt (tml a költői művészet 
szempontjából nem számit), vagy legalább nem Í g y , 
s annak jórésze az Iró fantáziájában  perdült le. De 
igy 1B mély értelmű szimbólum : sz iró kenyérgondhír 
vergődő s e miatt a megbomlás határára sodródott 
lelkének megrésó k'pe. Nem Is vette azt a azántáat 
kéttpénzoek  Paál Árpád i n , s mikor a .szántás 

ügyben" — a személyeskedésnek a legha'vácvabb 
megvillanása nélkül — ÖBSzeakadt ekéje a Nyirőével, 
ez nem annyira Nvlrőért, mint inkább no-'ellAjanak 
esetleg nem kellőképpen  tájékozott  olvasoiert  tör-
tént (kik netalán nyers valóságnak veszik azt is, aroi 
benne költéssel), amint as alábbiakból kitetszik. Ezt 
mondja: 

— Nem kritizálni akarok, se Irodalmi méltatást 
adal erről az elbeszélésről, mi közbevethetjük van 
»bben költői szfp^ég,  aminthogy Nyirő izmos tehat'ége 
kűiöncs?n a novellákban remekel) csak ennek az alkal-
mából jónak látom, hogy vitatkozzam. Az elbeszélés 
érzékenységeket  támaszt,  amik elgyöngitő  sírá-
sokra  teszik  hajlamosokká  az embereket.  A siria 
annak airáreágát gyászolná, hogy ime a szellemi munka 
kiválói la testi muokára, azántáara kényszerülnek. Ez 
az Igaz Da — azt mondom — mégis ez az, Bmi nem 
siratni való, n»m fájdilrnas  éa nem tragédia, hanem 
az élet ujabb összhangjának a bontakozása. 

Lényeges az aláhúzott gondo'at: Paál Árpád 
félti  azokat az o'vaaókat, akik talán félreérthetnék  a 
novel'át. akikben érzékenységeket  témaazt. amik 
elgyöngitő  sírásokra  vpz»t'hetnek. Amint cltke továhbl 
részéből m g inkább kitűnik, át akarja hidalni a ré 
g°bbi nemzedék gondolatvilágában még liBér'ő a traci-
knanak tetsző ellentétet a Fzelletrl és testi munka 
között és odamutat a mi életűnk  uj ritmusára, m e l y -
ben nem leaz többé a régi gangos rangoa Bzel'> mi 
pozíció, dn lesz igaz egyszerűség s írlrd a mellett 
szellem erkö'csl értékekben gazdagabb benBŐFég, 

N' mes szándékú, mélyen kerepztény gondolata, 
melv nem lát tragHuTot a munkaátváltésban — • rra 
feszül:  hogv az átvá'tókban, az átváltásra kényazerü-
lőkben ne verjen tanyát a caügtredéB reményt* Ifnaég, 
kétségbeesés, hanem hogy áradjon beUjiik biea'om, 
remény, háloraég, a szűk körtől kipattanni tudó erő. 
(E Borok írójának la volt része ifféle  munkaváltás-
han: Szibériában, metsző novemberi »z4lben egv ko'e-
ráa kórház ablakait taVaritotta. n*pl 26 ubelért; ezért 
meg kapott 1 font  (''b. 40 deka) krryeret, de nem 
talá't ebben semmi trngéd át; nagy szomorúság volt 
abban, ba a világítás hirinyn miatt a hosszú léli esté-
ken tétlenségre voltunk kárhóztatva). 

Paál Arp^d mélyen együtt érez a novella-Íróval 
a a hozzá hasonló sorauakkal, da helvz"tükb»n nem 
siró sugdosáaaal, szentimentális ellágyu'áaBal akar 
s-igttenl, hanem a kézügybe eső munkának f'rfi-iB 
megfogásával.  A cikkírótól elképzelt ama bizonyra 
.rnegjivu'l" társadalom messze v«n; miből fognak 
»ddlg a szellemi k^pz^ttsóg s a fizikai  munka — az 
ő szemében — tragikus örvényébe sodort szegény 
lelkek megélni? 

Arra Is gondolunk, hogv Paál Árpád biztató. m*g-
vá'táat jalen'ő Bzép elgordoláaába, me'yet december-
ben 5 egymásután következő cikkben (á jövő nemze-
dék kenyérgoidja) a ti-ztán látó elme fényével  fejte-
getett: önkormányzat  a népek ottbonterületén,  ahol 
a testi muika nagvobb teret nyer éa ahol n szellemi 
muikáao'< tu'zaufoltságának  mindenütt klrobbanáasai 
fenyege'ő  vá'sága akként volna mego'dva, hozy ezek 
sz4ma — a legjobbak kiválogatásával — azorosan al-
ka'mazkodnék az Illető n^pl szükségletekhez — mon-
dom, ebhs az e'gtndo'ásba nehezen tudta beleilleszteni 
Nyirő novellájának szántását a esetleg e szántás nyo-
mán igazoló hajlamokat. Ez is egyik o't lehetett, hogy 
megírta a „'ragikus szántást*. 

Di most kérdhetjük: hol i-t mind ebben a rövid 
látás, szűkkeblűség, hol itt a f>udália  gőg. amiket a 
cikkíró mind ráolvas a P«ál Árpid f-jér>-?  Hiába fe-
szítjük a figyelmünket:  . ff  lét nem tudunk felfedezni. 
Da igen, könnyen fe'fedozűok,  könnyen látunk ebtől 
az iráaából ia, a többiből is valamit: azt, hogy ő 
egvUe a legmesszebblátó  és IegRnzdagt,bb  lelkű 
íróinknak,  kinik élete épp >n nem feulális,  főúri,  ha-
n m magi a puritán egyszerűség  B akinek minden 
sora a mély lélek egy-egy m^leg Bzava kicsiny nem-
zete ügyének előbbr^vitelébcn s a kereaztényrég ma-
gasztos eszmevilágának diadalra juttatása érdedében. 

Aztán a társadilom j avi táp? A ir-gyaraág szel-
lemi életének lrányitói között alig akad más, aki tár-
sadalmi kérdéseket tárgyaló, mély n ízántó cikkek 
hosazu sorozatával mélyrehatóbban farsdozna  egy jobb, 
nemesebb társadalom kialakításán. 

Végezetül: megnyugtató és örvendetes,hogy ama 
cikk deréklelkü iróji — aki egyike vo t kedvsB tanít-
ványaimnak — nagy lendülettel do'gozik a táraadalom 
ujraépit-Bép. Kir volt — ha rövid időre la — ezt a 
társada'omj «vito munkát a Paál Árpád megjavításáért 
fé'beBzakitania.  Albert  Vilmos. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
— A román parlamentben  még nrndtg a man-

dátumok IgazolaM vitája folyik.  A M gyar P»rt nevé-
ben Bíthlen György dr. tárta fel  a magyarság sé-
relmeit. 

Orosz—magyar megegyezés.  Az egész világon 
feltűnést  kelt, hogy Rómában Magyarország tB 0~OFZ-
orBzág aláírták a diplomáciai vistony felvételéről  szóló 
szerződést. Ezzel Magyarország la elismerte a szovjetet. 

Teljesíteni  kell  • német követeléseket.  Az 
angol kűiügymlnlBztc-r bz angol alsóházban nsgyjelec-
tőségü beazédet mondott a leazereléeről. Lényege az, 
hogy a német követeléseket teljesíteni bell, mert a 
világbéke el sem képzelhető, ha olyan hatalmaB oraiá-
got mint Németország a megalázottság és alacsony-
r.ndUaég mai helysetében tartunk. 
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A frencia  események.  Február 6 in ójial Páris 
uccáln vér folyt.  A háborgó és tüntatő ucca el'en 
kivezényelt karhatalmi erők fegyvert  halnálak. H-
vataloa jelentés szerint 7 ba'ott és 400 «ebet ültje van 
a páriái eseményeknek. — B 'szélnek 50 halottról és 
700—800 sebesültről. A tüntetéseknek közvetlen otai 
azok a sorozatos csaláeok ÓB közéleti tolrajságok. 
«melyek az utóbbi Időben kipattantak Frane:»orBzég-
ban. Eaek a visszaéléFek nagy összegek!el lárosltot-
ták meg a háború utáni Bvcnkban elpénzerede t fr  DC'a 
kispolgárok töm-'geit. A francia  polgár a viieg egyik 
legtakarékosabb nép», am-hnek összegyűjtött tőkéit 
vitte el a Stavisky-féle  és azu'in kirobbant milliárdos 
lopások sorozata. Közéleti nagyságok, miniszterek is 
kompromit'álva voltak BZ ügyben. Ez a magyarázatl-
annak. hogy a francia  nép nz uccára vonult és óriási 
arányú tüntetéseket rendez. Teiurszetrsen a helyretel 
kihasználják a legkülönbözőbb irán> u akarások, amelyet 
szeretnék a zavaró* hangulatot a maguk javára gjü-
mö'csöztftii.  Igy a frarcia  fasisták,  a klrálypártiak, a 
I ommunls'ák valamennyien usritói azoknak a véres 
eseményeknek, amely ket a S'avisky féle  csnlások 
robbantottak ki s araelveket igen sokan a köztársasági 
furraa  megdöntésére Is szeretnécek most felhaszrálri 

A magyar dal. 
A Riuánial Magyar Dalosszövetség ezévben ismét' 
megrendezi a szokásos kerületi veraenţeit, amelyek 
n magyar dal fej  őd'Bének szcp bemutatói szoktak 
lenni. 

Magyar  dal  az elemi iskolákban. 
A Dalosszövetség a közepi-bolai versenyek után 

elhatározta, hogy az elemi iskolákkal ÍB dalosverse-
nyeket r jndz. Egye ó-e csak a kolozsvári elemi i-ko-
laíst nivta mjg a mijm vsgéa Koozsvároa megtar-
tandó gyermek dalosversenyre. A Dalosszövetség célja, 
bogy a dalos lelkületet és a nvmzeti da'uik iráoli 
az irat itit mir a gyarmekbo kezdje oltogatni. I<y gon-
do ja kialakítani a magyar dal iránt lelkeBebb, meg-
értőbb jövő társadalmát. 

A segesvári ifjúsági  dalosrerseny. 
Amint ismeretes, a mult évben, közbejött aka-

dályok miatt elmaradt a segesvári III. ifjúsági  daloa-
versany. A Dalosszövetség most ehaiarost», hogy ezt 
az ifjúsági  dtiOBversenyt az id-*n má;us 5 eb 6. ntpjiin 
tartja meg S igesvaroa. A veraeoyen a caikszeredai 
róm. kath gimnázium ifjúsági  enekkars is résztvesa 
Sarkadi Eiek éaektanár vezetésével. 

A Caikszeredai  Dal- éa Zeneegylet 
karácsony masodaapi hangversenyei, amint közismert, 
a közönségünk nem ntţy erdsklődéssel fogadiaJAnnyira 
nem, bogy arra az egyesült alaposan réfizeiett.  A 
Da- és Z ins-gvesiilei az O társgy-«üietiel karöltve 
recdizi meg 1934 februar  11—12—13 napjain a János 
vitéz cimü oderetiet, hisszük, hogy a város éa vidéke 
kulturköiönsege pótolni fogja  ezúttal a múltkori mu 
Usztást és zsúfolt  hazak fogják  végig gyönyörködni 
imod-tn a!ka!omtnal a János vitéz örök szop mesejet. 

Prometheus. 
A böjti időre készül városunk következő 

nagy ku'tur eseménye: a Prometheus elő-
adása. Dr. Hirsch Hu;óné rendezi ezt a 
nagyrzabáeu irodalmi ertékü darabot. Ezzel 
azt is megmondtuk, hogy a szürke hétköz-
napoktól magasan kiemelkedő művészi 
élményt és komoly Bzórakozást is hoz szá-
munkra a Prometheus. Leginkább ugy tud-
juk a darab külsőséges méreteit érzékeltetni, 
ba azt a mindenki által ismert nagyszerű 
Bizánc hoz hasonlítjuk. A Prometheus szintén 
hatalmas éB csodaszép alkotás, amely 

amannál ia mélyebb értékeket hoa felsiinre 
s különösen elképzelhetetlen rendelői ráter-
mettséget és leleményességet igényel. A 
darabnak ei a rendezői munkája ai, amely 
közönségünk minden képzeletét meghaladja 
és csodálkozással fogja  eltölteni. Március 
elejére készül a Prometheus, amely már is 
legaprólékosabb kidolgozásban megoldott 
miodan nehézséget és ugy VÍBIÍ síinpadra, 
hogy a műnek minden siépsége, mélysége 
és szárnyalása a rendezés müvésietével 
párosulva a gondolatok hűséges kifejezője, 
tolmácsolója és az eszmei tartalomnak mű-
vészi értékű közvetítője legyen. 

10.000 leit ér az Ön véleményei 

UJ PIAN A PÁLYÁZAT 
Az első DIANA sósborszesz-p&ly&zatra beérkezett 24 legjobb pályamunka e 

napokban művészi kivit* lü füzetben  a nagyközönség rendelkezésére áll minden DIANA 
Rrtsborszesz elárusi'óhe'yen, gyógyszertárban, drogériában, újságok kiadóhivatalában stb. 
Kívánságra a DIANâ r.-t. T misoara, bárkinek póstán megküldi a füzetet. 

Az uj közönaégpály&zat feladata:  T a l á l j a el a zsűri döntéséti Melyik 
az a négy pá yamunka, melyet a zsűri legjobbnak talált és milyen a sorrendjük ? 

Azok köiött, akik a zsűri döntését eltalálják, vagy azt legjobban megközelítik, dijakat 
osztunk ki és ped>g: 

I. díj: 10 0 0 0 lei 
II., III. és IV. díj ervenként 1 0 0 0 - 1 0 0 0 lei, 
V, VI, VII, VIII, IX és X. díj egyenként 6 0 0 - 6 0 0 lei, 

ezenkívül 60 vigaszdíj 1 
Vagja ki az alanti szelvényt és küldje be egy DIANA sósborszese használati utasí-

tással a címünkre : 

DIANA r.-t. Timişoara. 
Beküldés határideje: 1934 március 10. Mindkét pályázat végleges eredményét 

1914 márc ius 31 én közöljük. 

Kedvezm nyes utazás a Mezöpdasáiii Kiállításra. 
A m. kir kereskedik m"gvi minisztérium az 

OMGE kérésére a márc us bó 22—26. n»pjaln tartardó 
orezugos mezőgazdasági kiállítás m"g ekintesére fel-
utazó közönség részére 50°/o oa kedvezményt  bizto-
sított  a M  Kir.  Allamvasutakon  éa a k"ZeleB8ben 
lévő helyiérdekű  vtsueakon.Unanezt a kedvezményt 
megadialr az önálló  igazgatással  biró hazai vasutak 
és hajózási vállalatok  is. A ,ktdvezroen>es utazáera 
j igosí'ó igazolvány éra a MAV. éa az összea többi 
közleted-'Si tártula'ok vonalaira Bzólóan egységesen 
1.— P. ngő, az igazolványt entek az összegnek poBta-
b Regben való bekü d»Be ellenében, az igénybevevő 
ccvÁnek és a kiirdu'ó áilomáfn»k  a közlése mellett, 
HZ  Országos Mjzőg"?d»sági Kiállítás Reodezőbizott-
sigatól,  (Budap -st. IX., Köztelek ucca 8) -ell igényelni, 
du hesz->rezbe1ők az igazolványok az U'azáBi irodák, 
gazdasagi egyesületek, gazdaköiök éa Eiövetkezetek 
utján is. 

A kedveîm^nyes ntazásra jogosiió igazolvány a 
Bulapeetre utazaera 1934 évi március hó 10-tól  26 'g, 
a visazi-utazáBra március hó 22 tói április ho 1 ig 
bezáróan érvényeB es ha<»7náb*tó; bármelyik LOCBI-
osztályban f-ljogoBÍt  az 50°/, os kedvezmén\re. 

A külföldi  látogatok r-sz T» a szomszéd államok 
vasutai szinten jelentós utazási kedvezményeket  en 
gedelyeztek, a m. kir. küiligymlniszierium pedig lehe-
tővé tette, bogy vízum  nélkül  lehet a kiállítás idő-
pontjában Magyarországra u'aznl éB azt utólag a kiállí-
tás színhelyen díjmentesen  lehet megszerezni, ctekély 
kezelési költség lerovásával. 

Ili levágandó és a fenti  címre beküldendő. 
No. 37. 

Szelvény a második DIANA közönségpályázathoz: 
Véleményem Bzerint a zsűri a dijakat a következő pályamunkáknak Ítélte oda: 

As I dijat a aa. muokanak A beküldő neve: 
. II 

T T T foglalkozása: 
> ^ a 
. IV. „ n . n pontos olme: 

11 nden adatot téntával, nyomtatott betűkkel kérünk beírni. Egy pályázó több véleménnyel li réaat 
vehet, de mindegyikhez egy külön DIANA használati utBBitáB csatolandó. 

Tóhb azonos pá'yazatnál so shuzáa dönt. 
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MODELL KALAPOK * 
tli aaponként aj formák  oloió V 
árbaa, xB.«vt*lda. t l i«tâlK ^ 

VBNCZEL TANÁRNÉNÁL g 
Ugyanott kéiafllnek  mindem- | J 
nemű nfli  kalapok elaörendü | f 
anyag boiaáadáaával. K i M 
italakltáaa a legrövidebb Idő alatt, y 

Calksaereda, I. C. Bratlann (Oimná- W 
ilxim)-nooaIia.Bi., a Sörhál köielében. y 

I aütUIOICTCTOfr  y ^ w T n m m « i Q i Q i Q i » 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Polgár bal húshagyókedden. A városi 

polgárság februir  hó 13 an, huBbag>okedden a közbir-
tokosság nagyt- rmeben lárccal egyhetötöit CBaládisB 
eBtét r 'cdez, amelyre lapunk uiján 1b szivesen látja 
városunk közönségét 

— Mégis áthelyezik az ositályznérnökaéget 
A csíkszeredai o*ziálytoérnbkBéget 1934 évi áprllix 
bó 30 val áthelyezték S>psÍBzentg\örg) re. Az évek óta 
kísértő veszedelem ezz^i betHljfts«d«tt.  Elviszik innen 
ezt a hivatalt is, sm'lv annyi existerclát köt ide. — 
Kérjük a vármegye főispánját  valamint parlamenti 
képviseletét, bogy akadá!\07zák meg a vármegyénk 
teljea megsemmisítésére törő Igyekezeteket. 

— A Mag' ar Part elnöke a miniszterelnök 
előtt B * hlen Gvörgv dr. az Országos M gv^r Párt 
«Inöke folyó  hó 6-en Tatar-scu minlszterelpöknal tett 
látogatást, akivei hosszasabb beszélgetést folytatott  a 
rotiánlal magyar nemzeti kls"bb»ég panaszairól. A 
Magyar Párt elnöke elsősorban ismertette a választási 
visaza^léaeliet majd az általános kls°bba<>gl kérdésekre 
vonatkozólag tett • lAterjesateft.  Tatare-cu miniszter-
elnök kijelentette, hogy alapos tanu'mány tárgyává 
teszi az előadottakat és aaokr* vonatkozólag állandó 
kapcsolatot kíván fenntartani  a M tgyar Párttal. Minden 
terméazetü panaB'át a magyar kisebbségnek együtt 
akarja letárgyalni a magyar vezetőkkel. A miniszter-
elnök blz'onltotta Bethlen Györgyöt, hogv a magyar-
ság létkérdéseiben hajlandó elmenni a jóindulat legvégső 
határáig, mert caak aa a h»lyes kormány politika, amely 
a kisebbségek számára az ország határain belül való 
nyogodt életet kívánja blztoBltanl Is a r» törekBzlk, 
hogy a kisebbségek Itt jól érezzék magukat. 

— A Magvar Par t lépóaei a tulmagai beteg 
segély Járulekok miat t A M<gyar Párt nevében 
Bzentkereszti B->la képviselő Ch'rcu'etcu betegsegélyző 
bizottsági elnököt kereste fel,  hngv tiltakozzon a be t e í 
segélyzőjárulékok kibírhatatlan felemelése  miatt K fej 
tette, hogy különösen a kisiparosságot tökéletesen 
tönkreteszi ea aa állami adó ÖB°z*gét la meghaladó 
betegieeély járulék. Bzentkeresiti képvlse'ő Tatarescu 
miniszterelnök előtt ls megismételte a betegsegélyző 
panaszokat éB mind°n remény megvan arra, hogy a 
társadalomblBtositó átsierveaéaélg lg mérsékelni fogják 
a kibírhatatlan blitoaitáil dijakat. 

— A maroavaaarhelyi iparkamara leépí-
tésé ellen. A Magyar Part ugyancsak megtette a lé-
péseket. Éppen Bzentkereszti képviselő járt el el ügy-
ben Tatarescu miniszterelnöknél, aki támogatását he-
lyezte kilétásha. 

— Kérelem  a* Országos Magyar  Párthoz. 
Elismeréssel  latjuk,  hogy a Mogytr  Part  minden-
kor  megfelelő  súllyal  és komolyaággal  képviaeli  a 
mngyarság  panaszait. Jól  tudjuk  azt is, hogy Dr. 
Pál Oábor körültekintését  nem kerüli  el soha az 
erdélyi  hadirokkantakkal  való igazságtalan  elbá-
nás aem. Az általa  szerkesztett  általános  tenniva-
lók  között  mindenkor  ott vau ez a mindmáig  meg-
o d-tlan  szomorú kérdéa  ia. Dr. Oyárfás  Elemér  és 
Sándor  József  magyar szenátorok  pedig  ketten 
többet tettek  a román, magvar és száaz erdélyi 
rokkantat  egyformán  érdeklő  kérdéa  rendezéaéért, 
mint az összes erdélyi  román ós szász képviselők 
együttvéve.  akiknek  soba egyetlen  szavuk nem 
volt  az erdélyi  hadirokkdatakért.  Elismerve  azt, 
hogv az erdélyi  mind  három nemzetiségű  rokkant-
tak  ügyéért  legtöbbet  a Magvar  Párt  tett,  arra 
kérjük,  hogy tovább ae feledkezzenek  meg arről 
a nagyon fájdnímaa  ügyről  Hiszen  máig sincs ren-
dezve  az. Tudjuk,  bogy a romániai magyar kisebb-
ségnek  sokkal  több fontrsabb  rendetnivalója  van 
ennél. Jol  esnék azonban azt látni  éa olvasni, bogy 
Taturescu  miniszterelnök  előtt  például  Szentkereszti 
képviselő  a sepsiszentgyörgyi  betegsegélyző  köz-
pont visazahelyezéaével  egyrangban  megemlíti  ezt 
a véresen komoly  éa 16 év alatt  soha meg nem 
oldott  rokkant  kérdést  ia. — Hálásak  lennénk,  ha 
Bethlen György dr.  éaWiller  József  dr.  együttes 
kihallgatása  alkalmával  kiemelik  a minisztereinők 
előtt  ezt a rendezésre  váró kérdést  is, amelyet 
sokezer  rokkant  és hadiözvegy  vár. — Arra kér-
jük a Magvar  Pártot,  bogy a minisztereinők  előtt 
való legközelebbi  megjelenéskor  ne mulasszák 
el jóindulatát  biztosítani  Erdély  hadirokkant  és 
hadiözvegyei  iránt se. 

— Vasár Qvergyósientmiklóaon. Gyergyó-
Bzen'miklós város február  hó 15 és 16-áo pólállatvásárt, 
február  hó 17-én klrakóváBárt tart. 

— Kérelem. György Imre marosvásárhelyi ta-
nárnak taaárl oklevele 1916 ban Caiksieredában elve-
aaett, akinek birtokában van, Illó jutalom ellenében 
kiadóhivatalunkba iiolgáltaua ba. 
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— Küldöttség a kereik. éa iparügyi minlai-
tor előtt. A marosvásárhelyi iparkamara feloszlatása 
ügyében február  hó 6 én aa érdekelt vármegyék bói 
népes küldöttség j-lent meg Assan Ipar éB kereak. 
mioisiter előtt. A küldöttséget a marosvásárhelyi ipar-
kamara szervezte s abban a calki iparosságot Biró 
József  Ipart, elnök, a kereskedőket Nurldsány Márton 
képviselte. A miniszter elismeréssel emiitette meg, 
hogy lBmeri az Iparkamara főtitkárának  Biró J izsefnek 
muqkásaágát és tudja, hogy a marosvásárhelyi kamara 
a legpéldásabban teljesítette kötelességét az ipar és 
kereskedelem szolgálatában. Megnyugtatta a miniszter 
a küldöttséget, hogy nincs szándékában a feloezlatés. 
Arról lehet szó a tervek megvalÓBitása során, hogy 
takarékossági szempontok miatt ösBsébb fogják  és 
leredukálják aa admlnlsatrációs apparátus eddigi mére-
teit. A marosvásárhelyi Iparkamara megmarad teljeBen 
külön és önálló vagyonkezelésben, de valószínű, hogy 
nem kerülhető el annak klrendeltségszerü leegyszerű-
sítése. A kü'dottaég tagjai nívós felszólalásokban  Igye-
keztek a mlnl«stert meggyőzni a marosvásárhelyi ipar-
kamara különleges helyzetéről, fontos  Bzerepéről éa 
annak a további szükségéről Egyébként aa érdekelt 
vármegyék érdekképviseletei felkérték  a parlamenti 
képviselőiket is, hogy a minisztert tájékoztassák e 
kérdésben és minden lehetőt kövessenek el, hogy a 
marosvásárhelyi ipar éa kereskedelmi kamarát továbbra 
IB meghagyják azon a helyén, ahonnan annyi hozzáér-
téssel szolgálta ez ország ipari és kereskede'mi életét. 

— Caikvármegye fakereskeddl  köaöa fron 
tot végnak aa elbírhatatlan adóterhekkel aaem 
ben. Ninca tovább A kíméletlen adóteher kivégzett 
minden adófizető  polgárt. Leállo't az egész caiki gaz-
dasági élet. Még caupán az adóvégrehajtás tómból. 
Kíméletlenül, tájékozatlanul a szakmájában és önké-
nyesen. R'nd-zor nélkül általános elkeseredést okozva 
mindenki között. Az oka mindennek ezer és egyszer 
elmondva az. hogy nincs honnan fizetni  éB ezt nem 
veszik sehol figyelembe.  — Calkvármegye fakereske-
dől, akik elsősorban voltak kitéve az Bdólerror mérhe-
tetlen igazságtalanságainak elhatározták, bogy érdekeik 
védőmére egyesületbe tömörülnek. Február hó 6 án 
est« Dr. D'bu Ilarle calksz-redai ügyvédnél tartották 
meg alakuló megbeszélésül et, amelyen réaztvett Csik-
vármegye minden fetermnlője.  Az adórendszer és a 
végrehajtása körüli hozzáazóllások megdöbbentő kíp -t 
festettek  arról, hogy Igenis szervezetten kell fellépni 
éa nem ssabad az adózó közegek részérő' történt ed-
digi kiszolgáltatottságot tűrni. Egyelőre az értekezlet 
Dr. D»bu Ugvvéd elnökletével Dr. Ksrda Ferenc, B'ül'er 
Hermann, Dobál József  és Gorovitz f«kereskedőkbői 
álló bizottságot bízta meg arra, hogy a c-dki adósérel-
meket memorandumba foglalva,  azt a calki képviselő-
kön keresztül az illetékes minlBztrrek elé terjesszen. 
— Ugyan ez a bizottság készíti elő a csíki fakereake-
dők egyesületének alapszabályait és aa alakuló köz-
gyűlését. 

— Tanának Bem érdemea lenni. A Magyar 
Párt csíkszeredai irodájában panaszt tettek Ambrus 
István, Kosa Márton éa felesége  caik°?enttamáai; Áb-
rahám Ferenc és G«gő Mtrton jenőfalvl  lakósok a 
csendőrség ellen. Mint tanuk február  hó 5 re a törvény-
székre voltak Idézve elővezetés mellett. Február 3-án, 
Bzóval 48 órával előtte megjelent a csend^rjárőr «"b 
karc a fal  vára szállította az összes tárukat. Héba volt 
minden ígéret, hogy február  hó 6 én jelentkeznek a 
törvényen. A tanuk a karczfalvl  csendőrömön maradtak 
éa eatlg fát  vágtak. Innen Madarasra, majd Madéfalvára 
kisérték. A madéfalvl  csendőrörsön a favágás  megis-
métlődött. Vasárnap este Sz-redáha érkeztek. Itt la 
volt felvágni  való fa.  Amikor zúgolódni kendtek meg-
verték. Hétfőn  reggel az aa f»bruár  hó 5 én végre 
megérkeztek rendeltetési helyükre. A törvényszékre. 
Csendőri kísérettel. M!után a kitűzött tárgyalást elna-
polták, a tanukat szabadon bccsátották. Még szerencse, 
hogy nem őrsről őrsre kisérték vissza. 

— Felmentő Ítélet Dr. Oal Endre btin-
perében. Dr O tál Endrének, a caikl .Magárjavak' 
volt igazgatójának bűnügyét tárgyalta febrnAr  1 én a 
marosvásárhelyi tábla. Az ügy előzményei négy évre 
nyúlnak viasza. — 1930 ban a csíkszeredai ügvés?ség 
bűnvádi eljárást Irditott Dr. Gsál ell-n és azz»l vá-
dolta, bogy a ditrói közbirtokosság által reá bízott 
értékpapírok beváltásánál su'yos viBBza^léseket köve-
tett e<. A vád alapján letartóztatták és tizenkét n pig 
vizsgálati fogságban  tartották. Dr. Gsál a let«rtézta-
táa ellen felfolyamodással  élt a táblához, mely eny-
hébben Ítélte mag a helyzetet és szabadlábra helyezte. 
Az első tárgyalást ebben az ügyben a mult év őszén 
tartották meg a csíkszeredai törvényszéken. A tárgya-
láson belgazolást nyert, hogy Dr G «ál Endre szabály-
sserűen Járt el, a kapo't megbízatás határait nem 
lépte tul és megbízójának a dltról közbirtokosságnak 
minden felhívás  nélkül elszámolt, az általa felvett 
értékeket pedig beszolgáltatta a közbirtokosságnak 
A felsorolt  tények alapján n törvényssék felmentő 
Ítéletet hoiott, de felebbezza  fo'ytán  az Ugy a maros-
vásárhelyi táblához került. A tábla teljes egészében 
jóváhagyta a törvéryszék ítéletét, em<t az Ucyéez la 
tudomásul vett és ezzel jogerőre emelkedett Dr Q<ál 
Endre felmentése. 

— Törlik aa adó ntáni kéaedelml kamatot 
A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, hogv törlik az 
adóhátralékhoz hozzácsapott késedelmi kamatokat, ba 
ai adózó folyó  év áprillB hó 1 lg kiegyenlíti minden 
adóhátralékát. 

— Figyelmeztetés. Somlyón, fo'yó  hó 3 án. a 
Nőegvlet teaeatélyén „véletlenül* egy Ismert egyén 
egy fiiom  uj fVfl  a»ptcát elvitt, e'cerélt. Felhívjuk, 
hogv a sapkát juttassa vissza tulajdonosához, bogy 
kellemetlensége ne legyen. Jelen volt. 

— A házi cselédek betegsegély biztosítása. 
A központi munkásbiztoBitó pénztár vezérigazgatósága 
folyó  év január bó 15 én kelt 96821 sz. rendeletével 
ugy intézkedett, hogy a házi cieledek betegaegélyzői 
biztositáai kötelezettsége a törvényben irt 1933 október 
hó 8 ika helyett 1934 évi április hó 1-vel kezdődjék. 
Ujabb teher következik tehát, amellyel ismét nehéz 
milliókat szed ki a b e t e g s e g é l y s ő a köziin 
aég zsebéből, azért, hogy 17 millió lejeket c?Bk ugy 
odaadogasson a pénzügjm nlazternek, amint azt a kö-
zel múltban tette. 

— Borzalmak éjjele a oaikszentgyörgyi 
osendőrsegen. Sztojka Lajos bánkfalvi  kovácsot feb-
ruár hó 3 án a cs'kszentgyörgyl caendórőrsre kisérték, 
orvgazdaaág bűnössége miatt. Hitekkel ezelőtt B°dő 
Józsefoé  bánkfalvl  lakÓB házát feltörték.  A csendőrség 
most lefogta  Simon Dines és Kánya B rtalan Bzintén 
bánkfalvi  lakótokat, altik bevallották, hogy a lopott 
holmi'rat Sztojka Lajos lakására Bzállitották. Igy került 
Sztojka Lajos a csikszentgyörgyi caendőraégre, ahol 
vallatni kezdték. M után R <du Bucur őrmester nem 
volt otthon, a szarecc «étlen embert egy továbbszolgáló 
cserdőr szakasavaze'ő vette munkába. Ami a c^ndór 
öraön történt, azt maga a kórházi ágyon fekvő  Sztojka 
mondja el és borzalmas aebeival bizonyítja. A csend-
őrök lebuiták Szto'ka c izmált és nrz'-elen lábakkal 
több rendben negy> d órákig sétáltatták 30 f  ikoa hid^g 
ben a cs°ndőrsé{ udvarán. Majd a csizmákat a lábára 
húzták éa február  h4 3 áa éjj *1 összekötött kezekkel 
hideg zárkába lettek. Az ember megfagyott  lábai az 
éj folyamán  dagadni kezdtek a csizmáktan. am Íveket 
az összekötözött kezű emb< r leVu:nl aem tudott R kép-
zelhetetlen klnj .ban reggelig ordított és a zár-a falát 
rágta. 8-*nll ornim ki nem eng-d'e. R ggel a cserd-
őrök lehúzták Sz'oika lábairól a csizmátat s maguk ia 
megdöbbentek attól a borzalmas látványtól, »m°lyet 
Sztojka feketére  dagadt és kihasadnzntt lábfejei  nyuj 
tottak. Azonra' szánra ültettek és henzállltották a csík-
szeredai szárnypiranc nolBágra. Ott termé-zetesen az1 

állitották, hogy Sztojka éjjel megszökni. Mezítláb szö-
kött. Több kl'ómétert kellett a csendőröket k utána 
sza'adni. Amire e'foz'ák  lefagtoit  a pzrgénv Sttojka 
lába. A csendőrpar«ncarokaíg atom»' kcrhásba utalta 
Sztojka L'joa bovác- mestert, aki D'. Pítner Á'pád 
ügyvéd utján feljelentést  tett a szentgvörgyl csendőr 
parancsnok ellen. — Urak, SztnjVának 8 gvermeke van. 
A családfenntartónak,  a fa'ual  kovácsnak c<ak Isten 
mentheti meg a két lábát. L fegytsk.  Hit lehet ezt 
tovább ugy csinálni ? 

— Aa utaaaai köny veo-kek érvényeBitése. 
A hadirokkantak, özvrgytk és álrml nyugdíjasok 
utazási könyvicrtléinek érvényesítiBe a caitszeredal 
állomáafőnökség  á'tal foljó  év má'cu* l-ig tart. 

Eufroniu,  állomásfőnck. 
— A közönség figyelmébe.  A p<nzügylgaz-

gatóságtól kaptuk a következőket: A honol kai va'ó 
adófizetés  tekintetében egy tévea közlemény lá'ott 
napvilágot a helyi lapok valamelyikében, amely alkal-
mas a közönség megtévesztésére. M e'őtt ennek hehre-
igazitását kérné a péuztttyigazgatÓBág, eg* úttal fel-
kérjük, Bziveakfdjék  nuinden néven nevezendő, ugy a 
kincstárt, mint az adózókat érdeklő tájékoztató közle-
mény leedáaa e ő t velünk az érintkes'Bt fölvenni, 
mert elsősorban mi vagyunk IlletékeB-k a rerdeletek-
nek he)y»s értelmezést adni, a p°nzfígym''n'Bzter  út-
mutatása alapján. A CB'ki N plep legutóbbi számában 
azt hozta a közörBég tudomására, hogy az adóbonnk 
kai mlcde néven nevezerdő hsgyatéki illeték, tehát a 
folyó  évi IB fizethető,  ami nem felel  meg a tényleges 
viszonyoknak. Az adAbocoklal c ak az 1930 év előtti 
bogystékl illetékek fi""h-tök,  valamint azok. amelyek-
nél az örökösödés 1929 év ju'lua hó l-e előtt nvilt 
meg, d* az 1 leték egy későbbi Időpontban állapítta-
tott meg, lehntaéíes tehát, bogy 1933 ban. Azok az 
Illetékek tehát, melyeknél a h°gvaték 1930 év u'án 
nyílt meg, az illeték is ezen Időpont után Baabatott 
ki, adóbonokkal va'ó fizetésnek  hehe nircs. 

Dr. Györry. pénzügylgazgató. 
— Műsoros tea-e»t Cflikaomlyon.  A caik-

aomlyói K<th. Nőegylet folvó  hó 3-án ml'soros tea-
estélyt rendezett özv. Pup Andrásré vezet/Bével A 
inü*or első szamát az .Anyóa virtu'" c'mü vigje'enet 
képnzte J»tsro'tét Wéger M rci B«kó Juci D"mo-
koa Erzsi, Petrea Dorro'os. C-oroortAol Antal. Bálint 
Tibor Utána groteszk feraant'  táncot iártak C omor-
táni T'-réz é" DomoVcs Imre. A „Betörő* c. komo'vabb 
jeleretet elriadták Balogh M rglt, Csomortánl Antal 
és Petres Domokos. A szereplők mind kitűnően ala-
kítottak, a jArészt Intelligens közönség sürü tapsai 
jutalmazta. Z4rípont gyanánt hatásossn szavalt Do-
mokos Erzsike. Mü°or után meleg ban(u'athan folyt 
a mulatság. A rendezés oroszlánrésze özv. H. Pap 
Andrásné vállaira nebezidett; hathatósan segítették 
Márkos Sándorné és Viráth Lőrlrcné. 

— FOCIETATEA VANáTOBlLOR DIN MEHCDREA-
CIUC va tine adunarea gener 1» <n z'aa de 24 Feb na le 1934 
91 la ORZ de neprezentare a iiiemb llor 'n nnmBr arflolont.  tn 
zlaa de 3 Martie a o. la ora 3 p. m„ la loerlal ' ercnlnl Co-
merclar(ltor, oa nrmltoarea ordine de zl: 1. Deachlde-ea adn-
t&r'i prlu preşedinte 2 Riportul aeo etarnl"l. 3. Raportnl 
oomltetalnl de oontml. 4. P oieoial de hnget pe *nnl 1934 
5 Alegerea a doi membri In Direct nne. 6 Proennerl. (Aoeslaa 
trebuie Înaintate Dlreoţlnnel on 3 zile toalnte de adunarea 
generált 'n eorle. 

— A Celkeaeredal Vadáiitáriaaág 1°34 évi íabrnir 
hó ?4-én. hat4rozKtk^ptelrn<ég eeetin folyó  évi március 3-án. 
délntAn 3 órakor tartia évi renlea köz yülését a K»íeekfdál 
KAr helylségébin. a bövetkerá tá gy«orozaital: 1 Elnöki meg-
nyitó. 2. Titkári jelentés 3. A számvizsgáló bizottság Jelen-
tése. 4. Az 1934 4vl kOltaégvt tésl torvezet. 5 Két Igazgató-
sági tag nigválasztáaa. 6 Indítványok. (Izek 3 nappal a 
gyOléa elótt Iráaban benynjUndók az igazgatósághoz) 

A vadásztársaság Igazgatósága. 

Hazajárok. 
Néma p^rcskben, ha elfog  a vágy, 
Szemem lehunyom a képzeletben 
Hazamegyek; 
Üdvözlöm kis fe!um  szép határát, 
B-ijárorc újra eok kedves táját, 
S rajtuk eimi rengek. 
Házunk tájára érve caerdben, 
A knpufélfát  előbb megölelve 
Az udvarra lépek; 
Megigazítom a rozzant vlakót, 
Megetetem a jámbort, fickót, 
S bokrétának virágot tépek. 

Mielőtt falumnak  bucsut Int-k, 
A templom e'őtt még m°gállok, 
Merítve ott uj reményt, bitet; 
A temetőbe 1b betérek 
S könnyes szí mmel átölelek 
E 'v sírkeresztet. 

Paris, 1933 Nov. 1. Biliath József. 

I g e n jó é r d é i s z é n a rakásokban is 
eladó. Dr. Ozikó Istvfln,  Mindszent. 

y m i l l i ó t n y e r t 
a IV. osztálynál a 
16228 sz. sorsjegy. 

Ismételten betizoryo^odott. bogy a legszerencsé-
sebb, a Csík—Miroatorda főárusitási  ircda, 

Mtaodsznr jon ki C-ik és MaroBtordáb^n az 1 m l ift 
főnyer  m4ny. A mult játéknál a 20981 Bzámu 

sorsjegy nyerte az 1 millió fónvereményt. 

T. osztály hozása l ü M \ l 1934 február  hó 22-fn. 
Siesaen mind nki sorsjegyet megújítani, mert aki 
sorsjegyét búzás előtt 1 nappal ki nem fiieti. 

nem tarthat igényt nyereményre. 
Osstálysorsjegyek Osiki Intezösége 

Smilovits Márton 
Merourea-Ciuc, I C Bratianu-ucca 118 ss. 

Elköltözés miatt eladó: 
1 sntik női azalon (művészies klvetelben, 
1 vörörréz ebédlő csillár lámpa, 
1 vitrin, 1 antik tűker. 
1 eredeti n^gy antik perzsa szőnyeg, 
1 ut*zó bunda (tnosómedve szőrmével) és több 

ingóság. 
Cím a kiadóhivatalbap. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysserübbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

B s l f e a  U i a i l l l t c t t m k k t l 
b e s s e r e s h e t ö k : 

Naţy Q Joszef  asztalosnál, Zsögöd. 
. Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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Primăria comunei Casinul-Nou, judeţul Ciuc. 

Nr. 122—1934. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă, că în /lua de 6 Martie 

1934 ora 9 a. m , in localul priniânui comunală la 
Casinul-Nou se va da in arândă prin licitaţie publică, 
cu respectarea art. 88—110 din Legea Contab. Publ. 
atelierul de făcut  ţiglă — proprietatea comunei — cu 
preţul de strigare Lei 10.000. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunile se pot vedea la Primăria comunei. 
Casinul-Nou, la 5 Februarie 1934. 

Primftrla. 

A r i n h n n n k bármilyenmennyiseg-M a o p o n o K b e n m J g v e t e t n e
J

k c ? m 

mag udti-tto a kiadóhivatalban. 8 - 1 0 

HEGEDUORAKAT 
oonservatorinmi módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda 
Str. Cap. Vuloflol  (Hargtta-aooa) 28. 

KiadÓ l a k á S A Bulevardul R'gele F rdinánd 
uccában egy 4 szoba és 1 konyhából 

anó lakás november hó 1-től kiadó. Tud ilozódnl 
lehet a kiadóhivatalban. 0 -

•ymafett  VáMr lt CWfcmcMfca» 




