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4. Jéius talalkozik édesanyjával. IV s XIII. illomás. 
Szenvedéskor érzi legjobban az ember, 

hogy egyedül van. Ha npm áll senki mellette, 
magára haeyottan kell a kínokat; elvifielni:  ez 
is motező fájdalom,  tetézi a szenved; st. Ki ért 
meg legjobban a pzenvfdő'?  Ki osztozkodik 
leginkább a fájdalomban?  A? édesanya. Ő ha 
lehetne, szívesen megváltaná gjeimekét, c u k 
szenvedni ne lássa. Mi mindenre kép j8 uz 
anyai meretet, ha szive magzatának fp.jdí»!om-
enyhitésérfll  van szó. Nincs áldozat, melyet 
na lenne ki'p-s meghozni. Még életét is oda 
adja, ha azzal gyermekét mrgmrn'lirii Hí 
ilyen a földi  anyák szive, mii jen lehetett az 
lítea Fia anyjának a szive?! A lf  g ökéietese.bb 
nőnek a szive is a legtökéletesebb remekmű. 
S;Uz M i m találkozik Fiival a kfresz'uton. 
Hullotta, látta elesését. Nem engedik hozzája. 
Az édesanya jóságosan tekint Piára, de ez elég 
J^usnak. Szűz Mária szeméből erő, vigasz, 
szeretet sugárzik ki. N>m gondolta ez a jó 
anya, hogy a legközelebbi, második tnlálkozáp 
még fájóbb  lesz. Jézusnak csak kihtllt holt 
tetemét tarthatja ölében. Csókolgatja, könnyei-
vel áztatja, hátha életre keltheti. 

Az életuton kereszthordozó ember is talál 
kőzik az anyjával. Neircsak azzal, ki életet 
adott neki, hanem azzal, ki túléli öt: egy-
házával. vallása szent letéteményesével Ez is 
anya, de még milyen! Párját ritkítja. Nap\ 
megtAíaódtaiÁdoii idején az ar>yaazrníegyliáF 
felkeresi  övéit. Csak a gyermek el ne zárkóz-
zék előle. M^njpn eléje, m;nt Jézus. Mer» 
lelkünk ez édes, jóságos rnyja is vigasz'alni, 
erősíteni, bátorítani akar. Boldog, ba ilyenkor 
egymásra lelnek: bz «Dya elveszednek hitt 
gyermekire. Az egyház senkit sem üldöz, min 
dinkit boldogít. Szomorú, ha az anya csak a 
halálbtn találkozik gyermekéve', mert akkor 
nem segíthet raj^. Ne zárkózzék el senki az 
anyaszentegyház elől, mert add;g nincs veszve 
el örök boldogsága. 

= A Mnytjar  Párt  kéj>vinelői  felhívják  a 
rncgyarság  figyelmét,  bogy panaszaikat  a köz 
érdekű  és jogos magánérdekű  ügyeiknek  intézé-
sit c-ak akkor  váHulják.  ha azoíret az illetékre 
megyei magyar párti tagozatok  utján juttatják  el, 
a tagozati  elnökök  ajánlásával.  — Erre  azért  van 
szűkség,  mert a magyar képviselőket  lehetetlen 
ügyekkel  halmozzák  el. Ügyvédi  megbízásokkal 
éj a legkép'elenebb  természetű  kérések  tömegével 
zsúfoljak  tul. 

= Képviselő  éa Szenátor  urak!  Nemtrón-
beszrJ, ami következik.  Csak  kérés  Alázatos  és 
tiszteletteljef.  4z erdélyi  hadirokkantak,  H  b borus 
csonkák  nevében. Kérjük  essen meg a srivük  eze-
ken, akik  megcsonkítva 16 ik esztendeje  c'pehk 
a véres idők  emlékét.  Sem oldják  meg, nem ren-
dezik  az életűket  Pedig  az idő  rohan. Az ampu-
tált  harcosok  vénülnek  és egyre nehezebb az élet 
terbe. Nem  sokat  kérünk  hát. Csupán egy erélyes, 
férfias,  bátorbangu  felszólalást  az ország színe 
előtt,  a költségvetés  letárgyalása  előtt.  Szólítsák 
fel  a kormányt,  hogy rendezze  az erdélyi  rokkant 
tinztek  és legénység  nyugdiját.  Miután  ezideig 
évenként  felülvizsgállak  minden  rokkantat,  de  ennél 
soha előbbre  nem jutott  ez ügy. kérjék  meg a 
kormányt,  hogy többször ne vizsgáltassa  felül 
legalább  azon rokkantjait,  akik  csonkák  s akiknek 
végtagjai ki  nem nőhetnek. 

- Betiltottak 8 napra a i Erdélyi Lapok at. 
Az Erdélyt Lipok m gjelenését a VI hxdtent parancs-
noksága, Bárközi Oerő: „Erü'lyl ének" cimü költe-
ménye miatt, nyolc napra betiltotta. 

— Meggyilkoltak Bukarestben egy képvi-
selőt. Bu («restben február  26 án éjjel meggyilkolták 
Popoviciu Eusebin kormánypárti képviae'őt A fóvároBl 
sajtó a bukaresti rendőrfőnök  elmozdítását követeli, 
mintán most már sürü egymásutánban ez as ötödik 
gyilkosság, amelyet a fővárosi  rendőrség nem tud fel-
deríteni. 

március ho 5-én i liéi k'íh; este 8 órakor, 
március 6-án (kedden délután 5 órakor, 
március 9-én i péntekem délután 5 órakor, 

Csíkszeredában a „Vigadó" nagytermében 
Dr. Hirsch Hugóno 

rendezésében szirc kerül 

P R 0 M E T H E U 5 
dráma 5 felvonásban  Irta Eftlmlu  Viktor. 

S z e r e p l ő k : 
Protm-tliiMis liráu — — — llj. Sz. Cscli Niván 
KrmntMHH Xitnla, a felnőj;»»  Adorján (íizi 
Tln-mis. a7. igazság istenin-j*» 

IVomellfUH  anyja — K. Iíiir<"> Manci 
ẐUH, a f'fiistvii  — — llódossy Kálmán 
HH'aistus, a ti'iv. fire.  a ko\áes.jk 

istene — — Hiró Zoltán 
Apollón. a hmI» isIt-ue S»*ivartli László 
Herakl»'s hérosz — IMIwig A'ilniOü 
Than ( , , . 1 .. — IVrhár .lános . . barlanglakok . .. ţ , . Li ' ° — -- .s. Baruocz irtna 
Afrodité.  a 87i'pség istennője (>ondos (iyárfásné 
Hera, Zeus felesége,  a családi 

élet védője — — — KÖsztler Baba 
Pallas Athone, a tudomá'iy 

ibteniKÍje — — Kovác9 Hanna 
Ariemis, a hold és vndászftt 

istennője —- — •— Veress Magda 
Ceros, a termőföld  istonni je Húzás Hoci 
Árts. a bábuin ist>;ue — Kn^eleiter Károly 
ilerrur, a Itir és kereskedeU ui 

istene — Szentpétery Háliut 
Kai lan l̂akúk és pásztorok I >ávid (iáhor. (iáspár (íábor, 

líancz Sanyi. 
H.ulan l̂akó núk és pásztorok: Harcsa Annus, lueze 

Kató, Nagy Annus, Szabó Piri, Gáspár Klárika. 
Katonák I)rócsa Imre, Simó Kereng, Sprencz Pali. 
A Prometheus több jelenete (kereszt, sziklajele-
nei) világhírű festmények  alapján van beállítva. 

Az előadások pontosan kezdődnek. 
Kérjük a közönséget a kitűzött Időre, a szokás-
tól eltérően pontosan megjelenjen, hogy ajtó 

csapkodásalval ne zavarja az előadást. 

Xántus János. 
A az k-ly ak^rit-rő feltm^lően  az'p és minden 

dő'tön át aoht el nem halványuló példája csiktaploczai 
Xántus  János  él >t", Ingy oku juok ba'őle a megtaru'-
juk ab' ól azt, hogy a visakarit előtt nincs akadály 8 
a becaületeB munka semmi körülmények közö'.t fem 
szégyen, hanem nemesiiő s végül is bo'doguUsboz 
vezet. 

Caaládja görög eredetű, de már Mátyás király 
idejében a székely nemesség soraiban harcolt. 

Ó <-i előbb fío*S2uaszón,  majd Csiktaploczán 
Altek a ez utóbbi halyen született apja ia, aki kéBŐbb 
Somoeym^gyébe távozott, hol a Beécbenyl grófok 
jószág*ormányzója lett. 

Fi<), J tnos, Csokonyán  1825 október hó 5 én 
oztt'elett. A jómódban élő szülök nagy gondot fordí-
tottak gyermekük neveltetésén, minek eredményetép 
p»n már fltta'on  hét nyelvet başzMt s gyönyörűen 
rajzolt és zongorázott. 

Jogi tinu'mányainak bífi-jezése  u'án, 1847-ben 
Pesten tette le a köz- és váltóügyvédi vizagát, de már 
"k!>or vármegyei aljegyző volt Somogyban. 1848 ban 
a toU helyett ő is kardot ragadott B mint honvéd tiBzt 
kürdötte végig a szahadság-h' rcot, minek .iutalmául" 
elfogták  B a könlgri-zi börtönbe zárták, honnan családja 
cnak tetemes költségek fejében  tudta kiszabadítani. 

D • azután si m tudott meghajolni az osztrák ön-
kényuralom előtt s hogy iámét el ne fogják,  menekül-
nie kellett. Sok viszontagság és kalandozás után, Német-
országon, N^metalfö'dön,  Belgiumon és Frarczlaorszá-
gon keresztül Londonig vergődött s onnan — 1851 ben 
— Amerikába bajózott át. 

Partra szállásakor, Ntw Yorkban, CBak 7 dollár 
volt a zsebében, de azért nem rettent mrg as élettől, 
mert nem szégyelte a munkát. Mint ujaágárus, hordár, 
vasúti munkás, matrós, kereskedő segéd, gyógyszerész, 
rajzoló, songora-tanltó és közönaégea napszámos kereste 
a mindennapit s mint naplójában büsskén említi: elő-
fordult,  hogy övig érő lssapos vízben napokig ásta a 
csatornát, de nem henyélt soha és nem azoiult a má-
sok kegyelem kenyerére egyízsr sem. 

Xántus János. 
Két munkás kezével ez^reate uieg maganak a 

mind'anapi betevő falatot  s azzal együtt a megbfCBÜ-
iést éi barátekat íe !! 

E'ek íruUán, az egyik honfitársához  intézett leve-
lébtn, a következőket írj»: „Élelem ezen szakaszára 
— noha (hig)je ön e;!) korum-ntét volt — Liiazken 
fogok  műdig visszaemlekezni. Kimor,dhi ht;r.D FfcU'b-
faCk  omra KKo'gá't, am n! er-n lavaazen, Wnehitgtou-
ban ln.véc fnlrándultam  a á'utt.ztam azoo (fc r̂  évek óla 
késr) csatornán, hol egykor én is izzadva aaUm. Több 
nagy tekintetű fétfiik  voltak velim jelen e — a h-lyet 
mut tva — elbeszéltem nekik n történetet 8 mutattam 
tárcámból az ott FZ'rretl dollárok elptjit. Aióta tzen 
fe  fiik  AoVknl melrgebb barátaim, mint voltak ezelőtt." 

1858 h.n már PjI w irt»nibc-rti herceg meliett 
találjuí. mint utimaisalt, kétóbb pidig e;y nagy vasút-
építő társaaágcál, m'nt r. jzo'ót. Pá'yája ezzel uj irányt 
vett g mprVz lcndületU'l iveit fel  a megérdemelt di-
C'ŐBég felé.  T-rképaző rtiunkáhttaival már biztoaitva 
volt számára a napi 2 do'lár. 

Szabad idejét az indiánuaok életének .megfigyelé-
sével, az állat- és növényvilág taEu'máryozáeával töl-
tötte. U >flgveléai'inek  rr' dményeit pedig azqrgalmasBn 
jegyergHte f->l  s küldötte be a wishingtoni és pbila-
gephi:.i tudományom intézeteihez 

F^ridbatatlanul gyűjtött minden ritkát .-.tot, miit 
az állat-, növény-, ve.gy ásványvilágban múzeumba 
méltónak talált. QoGdoss^ga folytán  az amerikai és 
pesti mu-cumok folytán  gyarapodtak értékes ritkasá-
gokban. 

Gondja volt — tehát — a magyr-r tudományos 
intézetekro ia I 8 m faradasgnt,  Bem köitseget nem 
Bzámitott, ha alkalma volt valamit hazájának használni. 

N^ve egyszerre ismertté, eőt h reasé vált ugy az 
„ó*, mint az „uj világ" tudományos köreiben. 

Munkásságáról B életének folyásáról  pedig csak-
nem minden posta-Bzáliltmány gyöngéd, szí retettel 
irott leveleket röpített haza a szeretett édesanyjának, 
testvéreknek és barátainak. 

A vaBut-társaság megbízásának eleget téve, a 
kjöbenbhweni muzeum igazgatójának, Krager grófnak, 
kiaéretében tar u'mányozza Mvx'kó partvidékeit Ekkorra 
már oiy négy hírneve voit. hogy a tudományos intéze-
tek valósággal versenyeztek abban, hogy értékes mun-
kásságát a maguk Bzámára biztosíthassák. 

Az Egyesült Á'lamok kormányának megbízásából 
— 1856 ban — Sierra-Nevada környékének és Kalifor-
niának első  térképezésén do'gozott. Közben polgárjogot 
kipott az „Uolo* ban s a katonai mérnöki karba is 
bekerült, mint tengerész mérnök-kari kapitány. 

1857-ben egy nagy rxpeditló vezetésével bizták 
meg. Cel: a Csendes Óceán ismeretlen részeinek tanul-
mányozása meteorologiei szempontból, dagály-, apály-
viszonyok megállapítása, mélységek és as előforduló 
tengerifolyamok  megfigyelése  Btb., stb. 

E munkát 1861 év augusztus hó 1-én végeste el. 
Megfigyeléseiről  és tudományos megállapításairól 

bt számoló munkál angol nyelven jelentek meg s sze-
reztek ntvének soha el nem halványuló dlcEŐséget. 

De huulról szakadatlanul érkeztek — édesany-
jától — a könyörgő levelek, melyekben hazatérését 
sürgeti... s a hívó anyai sióra, dicsősége tetőfokán, 
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már 1861 ben ott hagyja Ameriká', hogy visszatérhes-
sen a hazába, melyért oly hevesen dobogott a aaíve. 

Nem üres káaael jött, mort több mint 20000 Igen 
értikea muieumi tárgyat, köztük 6000 drb kitömött 
madarat hozott. Mindezeken fölül  még 1000 kötetre 
menő tudományos munkákból álló könyvtárral la meg-
lepte a Nemzeti Muzeum veaetőaégét. 

Tiszteletére nagy Unnepaégeket rendeztek a az 
akadémiai aaékfoglaló  felolvasása,  melyet 1862 január 
27-én tartott meg, eaemény számba ment. Február hó 
6 án id. KuMoyl Ferenc egy remek dlsakarddal lepte 
meg a a tiszteletére adott díszlakomán, a jelen volt 
hölgyek mlrtuia koszorúval kedveskedtek neki. 

Szabadaágboz szokott természete — azonban — 
nem aokálg bírta az oaztrák zsarnoki uralom nehéz 
levegőjét a azért rövidesen újra viaszatért Amerikába, 
hol ezúttal, mint mxlkól konzul szerepel, de csak 
addig, mlg Miksa osztrák herceget M' xtkó császári 
trónjára ültették, akkor már onnan Is — véglegesen — 
hazatért s nagy burgilommal fogott  hozzá a budapesti 
állatkert megszervezéséhez; de amikor felajánlják  neki 
aa Igazgatói állást, Igazi székely módra, azzal tér kl 
e megtiszteltetés elől, hogy .sokan azt hinnék és kép-
zelnék, hogy az állatkertet magam azámára és anyagi 
érdekből indítványoztam...", végül kifejezésre  juttatja, 
hogy a társulat érdekében — flaetés  nélkül és Ingyen 
— mindent megtenni mindig köteleaBégnek fogja  tartani. 

1869 ben, moBt már a magyar kormány megbizi-
aából, mint a .Novara' kutató társaság tagja ju-ott el 
Khluába éa Hongkongba s Innen — nemsokára — 
önálló tanulmányaira ment. Bejárta Azaia nagy szige-
teit a ezen útja közben 89 szigetet éa zátonyt fedezett 
fal  B Ismertetett a tudományos világgal. 

F<9lfHdaző,ntja  befejeztével  visszatérve, az általa 
alapított Néprajzi Muaeum őre, a Magyar Fö'drajzi 
Társaságnak alelnöke, majd elnöke, a Tudományos 
Akadémiának pedig Igen munkás tagja lett. 

Egészsége azonban már a 80 aa években roha-
mosan kezditt hanyatlani, de azért állandóan dolgozott 
mindaddig, mig a 90 es évek elején, 1694 dectmber 
13-án meghalt. 

Hagyatékában 200 irott kötetre mfnő  útinapló 
maradi aa utódokra, melyet több mint 1000 reji tesz 
még értékesebbé. Ö>szesen 82 tartalmas, tudományos 
munkája jelent meg (Ezeken kívül 3 kéziratban); köz-
tük 15 angol, 9 spanyol, 1 német és 2 latin nyelvű. 

11 Biakdolgozatban Írták le az általa gyűjtött 
muaeuml anyagot B ai újonnan felfedezett  fajokból  24 
állatot és 2 növényt kereszteltek el aa ő nevétől. 

Xántus  János megérdemli, hogy emlékét kegye 
lettel őrizzük, mert .egyike ó la azon számosoknak, 
kik a balszerencse állal a honból kizavartatva, a kül-
fild  távol országaiban, Idegen viszonyok és nehéz küz-
delmek között, nemcsak maguk azámára voltak képe-
Bak hatáskört és tisztes állást.teremteni, hanem mind 
Bzellemi, mind erkö'cM tekintetben hazájoknak ia hevü-
letére váltak." 

(Életrajzát B a vele foglalkozó  irodalmat részle-
tesen ismerteti Mocaáry Sándor a Tudományos Aka-
démia Bmlékbeszédeinek IX. kötetében, 1899 ) 

Oaál Sándor. 

A csiki magyar képviselők 
fontos  közérdekű közleményei. 

Gyárfás  Elemér szenátor és Pál Gábor orsz. 
képviBelS az alábbiak azivea közlését kérik: 

1. A pénzügyminisztérium .'177.140—1984 szám alatt 
mai napon kelt intézkedésével a csikmegyei összes közbir-
tokosságok ellen illetékegyenérték iimpozit echivalent' bátra-
iékok behajtása iránt folyamatban  levő végrehajtásokat 
májas hó végéig felfüggesztette  és elrendelte, hogy a pénzügy-
igazgatóság tegyen sürgŐB jelentést arra nézve, hogy minő 
alapon vetette ki ezt az adót az 1933 évre, amelyet a 
pénzügyminisztérium kebelében működő Comisiunea Centrala 
a Timbrului még 1932 év december bó 0-én hozott határo-
zatával a közbirtokosságokkal szemben törvényellenesnek 
nyilvánitott. Az a kérdés, hogy a közbirtokosságok terhére 
ezen adó cimen az Hl'dí'2 év végéig kivetett és behajtott 
összegek viaazatérittetnek-e, illetve máa köztartozásokba be 
fognak-e  számíttatni, még nem nyert végleges eldöntést. A 
pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályának vezetője azon 
álláspontjának adott kifejezést,  hogy a lent említett batá 
rozat nem bir visszaható erővel éa igy a folyó  adókba való 
beBzámitáanak ninca helye. Ezzel szemben az 1927 év 
májas hó 1-én életbelépett bélyegtöivény azt a rendelkezést 
tartalmazza, hogy a törvény hibás értelmezésével kivetett és 
behajtott összegek visszatérítendők és az érdekeltek eziránt 
jogaikat a bíróság előtt keresettel is érvényesíthetik, ha 
előbb a visszatérítést a pénzügyminisztériumnál kérelmezték 
és a minisztérium a kérést elutasítja, vagy pedig arra vá-
laazt nem ad. Ezen jog érvényesítése iránt teendő lépések 
egyelSre tüggőben tartandók, amig a pénzügyminisztérium-
ban a további közbenjárások még folyamatban  vannak, 
amelyek eredményérSl hírlapi uton tájékoztatást togunk 
nyújtani. Az 1933 évre kivetett adó törlését a minisztérium 
minden valószínűség szerint el fogja  rendelni. 

2. Simionescu vezérigazgató a pénzügyminisztériumban 
azt a felvilágosítást  adta, hogy a megye székhelyére Április 
hó 1-ével visszahelyeztetik a pénzügyigazgatóság adókivetési 
osztálya, mely az előző évben a szomBzéd megye székhelyére 
helyeztetett át. Ez az elhatározás véglegeB és valamennyi 
megyére vonatkozik, ahol a szétválasztás keresztülvitetett. 

3. Sokan panaszolták, hogy a kibocsátott bon-ok na-
gyobb öaazegrOl állíttattak ki és ezért kisebb köztartozások 
kiegyenlítésére nem hssználhatók fel  és hogy a hatóságok 
megtagadják a többletnek bon-okban való visszaadását. A 
panaszok orvoaláaa végett a közbenjárás hiábavalónak bizo-

nyult és ezért Gyárfás  szenátor a szenátusba l'ogja azokat 
elStárni. (Gyárfás  Elemér ezirányu lelszólalása a Szenátus-
ban már megtörtént. Szerb.) 

4. Több közös birtokosságnál előfordult,  hogy az állami 
felügyeleti  jogot gyakorló Oficiul  Naţional al Cooperaţiei 
Romana (Nemzeti Szövetkezeti hivatal illetve az ez által 
kiküldött közegek a közgyűlés által szabályszerűen megsza-
vazott költségvetésből törültek különböző összegeket. Ez 
önkényes eljárást előtártuk ama Hivatal élén álló igazgató-
nak és reámutattunk arra, hogy a közös birtokoeság vagyona 
magánvagyont képez, melynek jövedelmeivel a kőtelező 
kiadáaokon leiül — szabadon rendelkezhetik. Kzért kértük 
a jogtalan beavatkozásoknak megszüntetését, amit az igaz-
gató megígért. Felhívjuk tehát a közbirtokosságok elnöksé-
geit, hogy közöljék velünk az eaetlegea hasonló jogtalansá-
gok elöforduláaál,  hogy orvoslás végett illetékeB helyen 
előterjesztheaaUk. 

Előtártuk azt is, hogy a közbirtokosságokat az u. n. 
kettős könyvvitel elrendelésével szükségtelen kiadáaokra 
kényszeritik. Erre azt a válaazt adta, hogy nagy értékű kö-
zös vagyonok kellő ellenőrzése megköveteli a kettős könyv-
vitel bevezetését, de a szükséges nyomtatványok rendelke-
zéare bocsátásával megkönyiti a teladat elvégzését, mely 
célbői megfelelő  utasításokat dolgoztat ki. 

A közbirtokosságok igazgatóságának elmozdítására 
vonatkozóan azt közölte, hogy ezen jogot caak komoly szük-
ség esetén veszi igénybe az erre hatáskörrel bíró bizottság, 
amely a legfelső  bíróság egyik tagjának elnöklete alatt 
működik és amelynek a Caíkmegye területén megbízott 
Mandache inspector teszi meg javaalatait. 

5. A csikmegyei tanfelügyelőség  azt az intézkedést 
adta ki, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával a hitvallásos 
iskolák tanulói kötelesek a hivatalos (gör. keleti) istentisz-
teleteken részt venni. A közoktatásügyi minisztériumba elő-
adtuk, hogy ez az intézkedés a kultnsztörvény, valamint a 
Konkordátum rendelkezéseibe ütközik és a vallásszabadság 
megsértését jelenti. A minisztériumban azt a felvilágosítást 
nyertük, hogy ez ügyben általános érvényű rendelet adatott 
ki, amelynek értelmében bármely nemzeti ünnepen a feleke-
zeti iskolák tanulói csak a saját templomukban tartandó 
iatentiazteleteken kötelesek megjelenni. 

Bucitresti, 1934 évi február  hó 28-áu. 

A modern társadalom három nagy baja. 
Egy böjti pásztorlevélból. 

Serédi Jusztinián magyar hercegprímás uagyböjti 
pásztorlevelében rámutat a modern társadalom három rák-
fenéjére,  melyekben összepontosul — a gazdasági válsággal 
egyidejűleg — a kor erkölcsi' válsága s amelyek a legbiz-
tosabban viszik a mai nemzedéket a puaztulás örvénye telé. 
ezek a családi élet rozzantaága, az erkölcsi érzék elképesztő 
hiánya s a testkultusz őrülete. 

A főpásztor  a családról, mint a társadalom alapjáról 
emlékezik meg s hangsúlyozza, hogy mennyi rettenetes tra-
gédia, a gyermekek mily irtózatos züllöttsége és mennyi 
bűntény a következménye annak a vétkes (elfogásnak,  amely 
közönséges és tetszésszerint felbontható  szerződésnek tekinti 
csupán a házasságot. 

Az erkölcsi érzék csaknem teljes hiánya jellemzi ma 
a társadalmat minden vonatkozásban, Egyre jobban ritkul-
nak a nemes elvek mellett kitartó, tenkölt egyéniségek. — 
Tisztes ós előkelő állás, tiszteletet parancsoló és megnyerő 
külső gyakran hitvány, csak a aaját haaznát kereBŐ lelket 
takar. Hány ország tiszteletben álló emberei folytatnak  bűnös 
üzelmeket, elfeledve,  hogy minden aranynál becsesebb 
az önzetlen és tiszta lelkület. Nagy vigyázattal áll-
junk a mai élet közepén, amelyet olyan egészségtelen légkör 
fertőz  meg és amelyben olyan sok a bűnre hivő alkalom. 
Ne engedjük, hogy a színházakkal, mozikkal és egyéb lát-
ványosságokkal a lelkünket fertőzzék  meg. 

Korlátlan testkultuszt űznek az egész vonalon, test-
kultuszt, amely az érzékiség és nem az igazság szolgála-
tában áll. Szemérmetlenül keverik össze a kétféle  nemet és 
az egészséges üdülés helyét az érzékiség vásárává, kiáltá-
aává teszik. Sikamlós olvaamányok százezreivel árasztják el 
az ujságokat és lopják a lelkekbe a léha felfogáat.  Csak az 
üzleti hasznot nézik s nem szólal meg a lelkiismeretük, 
hogy azzal, amit írnak, amit nyomtatnak, esetleg másokat 
megölnek. 

— Hát élet ez, vagy halál? — folytatja  a pásztor-
levél. — Bizonyára halál: festetté  meszelt sirok rothadása. 

A kivezető ut ? A családi életnek élő hittel, mélyen 
vallásos szellemmel, férfias  fegyelmezettséggel,  az Isten 
törvénye szerint való megszentelése; nem leszerelés, hsnem 
telfegyverkezés  az érzékiség iparlovagjaival szemben: az 
egyénnek, a társadalomnak, államnak kérlelhetetlen harca 
az olyan lap, kép, könyv, mozi, színház, vagy egyéb ellen, 
ami a tiszta lelkületnek, a tiszta életnek ellensége. Es a 
test hóbortig űzött kultuszával szemben a lélek kultusza: 
a nemesen, finoman  kialakított lélek még a nyomorék teatet 
ia azéppé teszi. 

Tehát több az Égből, mint a földből.  Az Égre fe-
szülő szem és élet átváltoztatja a nyomorult föld  színét: 
a siralom völgyéből otthon lesz — a virágos, dalos, derült, 
bízó, remélő léleknek 'otthona, mely könnyen ivei át az 
örök élet végtelenBégébe. I—t i 

A szélsőségesek  ellen.  Bogdán Du'ci ejjetrra: 
tanár azóvá tette a parlamentben, bogy a kolozsvári 
egyetemen tanárok iB hívei a Bzélfő  jobboldali törek-
véseknek. Követeli, hogy az ifjúság  bolonditói ellen 
eljárjon a kormány. 

Nagy  veszedelemben...  Egyik cuzlsta képviselő 
Bzóvá tette, hogy a C. F. R. nél (vasút) a fontoaabb 
állások 50 százalékát idegenek, kisebbsígiek, de főleg 
zsidók töltik be. Különösen háború Idején óriási vesze-
delmet jelent ezen helyzet, amiért IB a kormány sür-
gős Intézkedését kéri. 

Titulescu  Moszkvába  készül.  Titulescu román 
külügyminiszter közelebbről Mosrkvába utazik, ebol a 
kisantant gazdasági kapcsolatait fogja  rendezni Szovjet-
oroszországgal. 

Titulescu  azonnal mozgásit..  AB osztrák-magyar 
monarchia terve rlasztgatja a túlfűtött  középeurópai 
helyzetet. Az angol lapok foglalkozva  a H>bsburg 
restiurációval azt irják, miszerint Ti'u'eseu a kisantant 
nevében kijelentette, hogy a monsrebiaa tervek komoly 
valóra váláaa esetén azonnal mozgósít. — Ez még 
hiányzott. 

A parlament  ülésszakát  április hó l-ig meg-
hosszabbítják. A költségvetést valószínűleg csrk junius 
havában szavazzák meg, aiFikorra rendkívüli Ülésszakra 
hívják ösaze a parlamentet. 

A független  Mandzsúria.  Márc us bó 1-én csá-
szárrá koronázták M 'ndzsurlában, a kínai trónról 
száműzött Pujit. Ezzel japán véglegesen keresztül erő-
pzako'ta Urveit és Kína—SzovjetorOreorBzég lözé 
beékelte ezt sz uj császárságot, mint a japán nagy-
hatalmi törekvéseknek távolkeleti előretolt állását. — 
Nagy esemény, amely a közel jövőre véres idők árnyé-
kát vetíti. 

— Fot,  francia  volt  balügyminiszter  ellen a 
frarcía  diákok titkos szövetsége merénvlotet akart 
elkövetni. A merényletet Időben megakadályozták és 
egy 15 éves gvermeket, aki a merénylet végrehajtá-
sával volt megbízva — letartóztatták. 

Helyreigazítás. 
A „ C s i k i L a p o k " 1934 évi február  hó 

25 iWl szánéban „Egy szegény csángó kálváriája" cím 
alatt magjelent hírre vonatkozólag, mint érdekelt fél, 

tisztelettel kérem a sajtó törvény 20 § a értelmében 
ialábbi helyreigazító Boraim közzétételét: 
| 1. Nem iga?, bogy én. Deménv Lajos 1928 évi en 
! adtam volna el Bilibók Péternek 400,000 leiért egy 
'erdei kas/álós területet. 

2. N-m Igaz, hogy a csángó mielőtt a vásárt 
megkötötte volna, megnézte a telekkönyvet éB az tiszta, 
tehermenteB volt. 

Ezzel szemben Igaz, hogy 
1. A kaszáló 1929 márc us 21 ikán kelt Ideigle-

nes adásvételi szerződés szerint 450 000 leiért le-t 
eladva, mMyhől még BEOO év őszén 50000 leit vevő 
kérésére elengedtem. 

2. A kérdéses telekkönyvben C. 2 alatt 8369/1912 
c. f.  szám alatt 6000 korona máig Bem törölt, de tör-
lési nyugtám szerint 1925 ovi junius hó 22 én kifizetett 
tehertétel, továbbá C 9. alatt a brassói Albina Bank-
fiók  javára 3255/1927 c f.  szám alatt bekebelezett 
tehertétel állott f-nn  már a vásárkor b, me'y utóbbi-
ból 172000 lei mai napig is fennáll,  azaz B telekkönyv 
nem volt tehermentes. 

A többi, a f*nti«kkel  együtt ál itólag 600000 leit, 
azerntem helyben 526000 'eit k tevő tehertétel közül 
a Transs-lvanla Bank követelése egészhen, a többiek 
részben ki vannak egyenlítve és közülUk az ujabbak 
ugy kerültek a kérdéses kaszálóra, bogv különféle 
kezeraégvállalásaim miatt összes ingatlanaimra, köztük 
erre a kaszálóra is ujabb terhek lettek bekebelezve, 
miután Bilihók a hátr.nléVos véte'érat mai napig sem 
fizette  kl. miután egyáltalán nem <ud fizetni  s Így vég-
leges szerződés' Bem adhattam neki. 

Jlgodín, 1934 évi február  hó 28. 
Kiváló tisztelettel: 

Demény Lajos, birtokos. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
— Az állami költségvetést  márclua havában 

nem lehetséges elkészíteni. Törvényhozás u'ján fogják 
a jelenlegi költségvetés egy-egy 12 ed részét áprlllB 
és májúi hónapokra mrgszavsznl, eddig is amíg aa 
1934-35 évi költségvetést végérvényesen össaeállltják. 

A belföldi  ipar támogatása.  A minisztertanács 
foglalkozott  a belföldi  Ipar támogatásával. Intézkedés 
fog  történni, bogy a kereskedelmi éB Iparvállalatoknál 
a román alkalmazottak saáma, a Bzázalék fránya  emel-
tessék. — Igy Igen, meg len mentve a baaai ipar. 

Nagyböjti gondolatok. 
Bfinbhnat 

A bűnben va'ó megátalkoiottság  sz egyedüli, 
amit az Ur nem boc'át meg. 

Szent  Jeromos. 
Szent Péter caak egyszer  vétkezett éB ezért 

mindig  airt. Mi gyakran  vétkezünk és sohase sirunk. 
Szent  Ágoston. 

Hi az összes szentek imádkoznának ls a bücöeért, 
ez keveaet használ, ba ő maga nem imidtozlk. 

Szent  Chrysostome. 
Lemondás. 

A lemondásnak és Imának, mint két testvérnek, 
támogatatok kell egymást. 

Páli Szent  Vincze. 
Az, aki nem tnd lemondani semmi élvezetről, 

ami meg van engedve — nagyon közel áll ahhoz, 
hogy beleegyezzék olyanodba ls, amik meg vannak 
tl'tva. 

Szent Ágoston. 
U<y kell keaelni a testünket, mint kezelni szokás 

egy beteget; t. 1. megtagadni tőle Bok dolgot, amit 
kíván, pedig baBBontalanok; viszont alávetni őt — bér-
mennyire kapálózik ia — annak, ami rá nézve üdvös. 

Sger.t  Bernát. 
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Dr. Gyárfás  Elemér beszédei 
a házi cselédek kötelező beteg-
ség elleni biztosítása tárgyában 
tartotta a szenátus 1934 évi 
február  hó 23 iki ülésén. 

Aa 1933 évben a Monitorul Oficial  83 számában 
közzétett uj társadalom-biztosítási törvény 1. § sa vilá 
gosBn kimondja, hogy ez a törvény kizárólag csak az 
ipari es kereskedelmi  alkalmazottakra vonatkozik. 

Iga?, hogy a törvény 4 i sa megengedi, hogy a 
pínztár közgyűlése, a minisztertanács hozzájárulásával 
s aa e szakaszban irt egyéb korlátozásokkal as alkal-
mazottak  aj kategóriáit  is bevonhassa a kötelező 
biztosításba. 

E őre látva, hogy milyen bonyrdslmBk szármáz 
httnak ebből a szakaszból, kö'eleKségemnek tartottam 
megtámadni ezt a rendelkezést már a törvény általá-
nos vitájában, a szenátus 1933 március hó 18 ifai  Ulé 
aén, kifejezve  azt az aggodalmat, nehogy ennek alrp-
ján iámét bevonhassák a kötelező blztositásba a mező-
gazdasági alkalmarottakat, vagy éppen a házi oselé-
deket. 

Az akkori munkaügyi miniszter, D. R. Ioanitescu 
sietett megnyugtatni engem, kijelentve közbeszólás for-
májában, hogy a törvényhozó nem gondol ilyesmire, 
c'upán az Ipari vagy kereskedelmi alkalmazottak egyes 
olyan kategóriára, kiknek jelenleg önálló pénztáruk van. 

Ennek dacára a aegeavárl nunkásbiztositó pénz-
tár 1933 november hó 10-én 5585 ezám alatt kibocsá-
tott nyomtatott körlevelében határozottan  kijelenti, 
bogy a háztartásban  alkalmazott  szolgák  és szol-
gálók  ebbe a kategóriába eBnek és erélyesen felhívja 
n gizdákat, hogy ezeket biztosításra jelentsék be, szi-
gorú hüntetéssel fenyegetve  őket. 

É'teaüléaem Bzerint ugyanígy járnak el más erdélyi 
munká«blztoMtó pénztárak Íj. 

Minthogy ez a rendelkezés egyenes ellenmondáB-
ban áll a törvény céljával és szövegével, mely kizáró-
lag csuk az ipari és kereskedelmi  alkalmazottakra 
vonatkozik,  ellentétben áll azzal a miniszteri nyilat-
kozattal, mely e szenátus előtt 1933 márc'us hó 18-án 
tétetett b minthogy ez aránytalan megterbeltetést jelen-
tene ai összes gazdákra nézve, kérem a munkaügyi 
éa népjóléti miniszter urat. szíveskedjék tájékoztatni 
minket, hogy van-e neki tudomáaa ezekről a törvény-
telen körlevelekről és hogy hajlandó-e megfelelő  Intéz-
kedéseket tenal, hogy véget veBRen ezeknek a visasa-
n'éseknek, melyek nagy zaVlatéat jelenten* k minden-
kire nézve, akiknek a háztartásában csak egyetlen 
szolga vagy ssolgáló van alkalmazva. 

A magyar postatakarékpénztári 
betetek kifizetése  ügyeben el 
mondotta a szenátus 1934 évi 
február  hó 23-iki ülésén. 

A Bzenátus 1930f  brnár hó 13 iki ülésén kérdést 
intéztem a közlekedési miniszter úrhoz a román állam-
polgároknak a budip sti postatakarékpénztárral szem-
ben fennálló  követelései rendezése tárgyában. 

A miniszter ur 1980 március 6 ác 8726 az. alatt 
kelt válaszában rendelkezés'mre bocsátotta a poBta-
i{AzgatÓBág 34,699 - 1930 számú jelentését, mely rész-
letes ad ttokkal kitruatja, hogy ösazesen 130 651.236 
aranv korona követelésről van szó, mely 63.455 tétel-
től áll, tehát több mint hatvanezer román B'lampol-
e^rt érdekel. A jeltntéa kimutatja továbbá, hogy a 
postaigazgatóság öeszrgyűjtötte már az össze? betét-
könyveket, melyeket az erdélyi postahivatalok beszed-
tek a betevőktől éa várja az 1922 november hó 7 én 
megkötött nemzetközt egyezmény ratifikálását,  mely e 
követelések likvidálásának módját azt.bíhozza. Végül 
j wsso'ja a postaigazgatóság, hogy megfontolás  tárgyává 
teendő, vájjon nem tellene-e nemzetközi nton Interve-
niálni a fenti  egyezmény ratifikálása  érdekében. 

Minthogy négy év telt már el azóta, hogy ezt a 
választ ksptsm s azóta négyszer vo't már kormány-, 
vagy helyesebben rendszerváltozás anélkül, hogy ez a 
hatvanozer szegény károsult egy WpésBel fs  köselebb 
jutott volna jogos követeléséhez, mely amúgy is már 
i'O^ban "rtékc-iökkenést szenvedett, térem a közleke-
dési miniazter urat, szíveskedjék tájékoztatni, hogy 
milyen Intézkedésekkel óhajtja megoldani ezt a kér-
dést éa eleget tenni érdekelt hocfltársaink  jogos kíván-
ságainak ? 

T Ü D Ö - B E T E G E K ! 
Prof.  Dr. P á t e r tüdöteája 
erösiti és gyógyítja a tüdőt, 

a tttiős*.övet sebe'nek elmesiesedéaét kedvezően befolyásol)*, 
megssfintetl  aa éjssakal iziadáat, ősökként! a köhögési 
Ingert és s köpetést, a tea ét-ágygerjesatö, testsúlyt nBvel 

és erisltt a test ellenálló képenógét. 
T ü J n k n t n n n b a PTOÍ. Dr. Páter-fAle  tüdótea rend-
I UOODoIBgBK szeres használata az egésuigi álla-
potban nagy Javulást idéz elö s ennek nemesak külsőleg 
lesznek látható jelel, hanem sok esetben tartós gyógyulást hoz. 

Eziek dlosérlk ezen gyógytea kiváló hatáaát. 
Prof.  Dr. P á t e r t ü d ő t e á j a 

a megyesiókhelyek legtöbb gyógyszertárában és drogé-
riájában kapható azonnal, ahol nem lenne, ott a gyógysie-
réss kifejezett  kívánságra ax eredeti osom'golás? teát néhány 
napon beltl megssersl. Minden eredeti esomagon a {eltaláló 
törvényileg védett fényképe  és alá'rá«a látható. Levelező-lap 
utján a tea „Csillag" gyógyszertár Braţo v, Hossza-uoos 5. sz. 

alatti lerakattól rendelhetló. 
3 Kapható minden gyógyszertárban és drogériában 
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anyag hoaaáadásával. Kalapek 
£ átalakítása a legrövidebb idő alatt. 

S
C e l k e a e r e d a , I . C . B r a t i a a u ( G l m n a -

aitun)-nooa 111. sa., a Sörház köselébea. 

Országos Hezöiazdasáií Kiállítás és Vásár Budapesten. 
Pengő ellenabenl kiviteli kedves-
menyek aa országos mesőgaadasági 
kiállítás alkalmabol. 

Kolfö'dre  Irányuló áruforgalmunk  fejlesztése,  va-
lamint az országos mezőgazdasági kiállítás vásári for-
galmának előmozdítása érdekében a rendező blzottBág 
es évben 1B megszerezte a Magyar Nemzeti Banktól 
aa engedélyt arra, bogy a kiállítás tartama alatt kötöt 
ügyletekből kifolyóan  különböző mezőgasdasági ter-
mények és cikkek, nem különben tenyészállatok a 
külföldre  kivihetők lesznek 3 millió pengő értékhatárig 
külföldi  cigek áruforgalmi  pengő  számláján jóváírt 
pengő  követelések,  vagy a Magyar Nemzeti Bank 
esetenklnt törtéi ő elbírálása mellett elismert  deviza-
igénylések  tőrlése  ellenében;  valamint egyes olyan 
cikkek, amalyeknek kivitele az Illető viszonylatban 
egyéb kedvezményben nem részééül, kivételesen és 
esetről-esetre külön történő elbírálás szerint finánc 
pengő  (rövid lejáratú külföldi  hitelek kamataiból éa 
5'1,-oa  tőketörlesztéseiből származó pengő) ellenében 
1b exportálhatók lesznek. 

Tenyész-  és haszonállatokat  külföldi  személyek 
Igazoltan külföldről  behozott  pengő  bankjegye 
ellenében IB ki lehet vinni. 

Ezak a kiviteli kedvezmények általában c?ak 
olyan államokba irányuló kivitelre érvényesek, amely 
államokkal Magyarországnak áruüzleti fizetéBl  forga-
lomra vonatkozóan kötelező (klíring) megállapodna 
nincsen, azonban cseh, román, bolgár és jugoszláv 
viszonylatban ez a kiviteli kedvezmény lgénvbevehető, 
ha ahhoz as Illető jegybankok hozzájárulnak. 

A r̂ Bzletes igénybevételi feltételek  megtudhatók 
az OrBzágos Metőgazdaaágl KlállitáB R ndezőbizott-
aágánál, Budapest, IX . Közte'ek-ucca 8. szám. Tele-
fon:  Aut. 886—85, 666- 01 és 866-05). 

Bőséges, sokoldalú anyaga lesa a 
Meaőgaidaságl Kiállításnak. 

Az országos mezőgazdasági kiállítás rendező 
bizottsága gyüléBt tartott, Bmalyen Jeszenszky Pál 
udvari tanácsos elnöki megnyitójában köszönetet mon-
dott a magyar sajtónak a kiállítási előkészületek meleg 
támogatásáért. Konkoly Tbege Bárdor dr. főtitkár 
beszámolt a kiállítás tddigl bejelentéseinek minden 
várakozást felü'mu'ó  krdvező eredményeiről éB a vár-
ható kilátásokról. Közölte, hogv a tenyészállat csoport-
ban olyan negyazáncu bejelentés történt, hogy a ki-
állítható állatok számát megfelelő  értékesítési lehető 
ségek biztoaitéaa érdekében korlátozni kellett. A ki-
állítandó állatok száma Igy is lényegesen meg fogja 
haladni az utolsó évek kiállításának anyagát. Termé 
azetes. hogy a korlátozás folytán  a kiállítandó állatok 
minősége még emelkedni fog,  hiszen mindenki a leg-
jobb anyagát fogja  kiválaBBtanl a kiállításra. 

Az értékesítés .a biztosított nagy kedvezmények 
folytán  előreláthatóan kedvezően fog  a'at uln>; a tenyész-
állat beszerzési hitelt Igénylők részéről igen n°gy 
érdeklődés nyilvánul meg. 

Kiviteli forgalmunk  fejlesztése  érdekében a ki-
állítás alkalmából jelentős deviza kedvezmények állnak 
az exportőrök rendelkezésére. 

A kiállítás keretiben ez évben IB értékes anvag-
ral vonulnak fel  a szakoktatási intézetek, az Országos 
Mezőgazdasági Kamara, a Külkereskedelmi Hivata', a 
dohány ÓB erdészeti csoport, a tejtermékipar, a házi 
ipar, stb. A vetőmagklállitás keretében kiállítják a 
kanadai nemzetközi buzakiállltáson I dijat nyert 
bánkutl búzákat, 

nem különben az ősz folyamán  tar-
tott szolnoki és békéscsabai buzaklállitáaok kiváló 
minőségi buza anvagát. A borkiállítás és élelmiszer-
kiállítás csarnokait ez évben jelentősen tóvltenl kellett. 

Érd ikes uj csoport IPBZ a zöldmezőkiállitás. 
amely ujízerü keretek között fogja  elvezetni a kiállítás 
látogatóit a rossz legelők megjavításának szemlélteté-
séi ól kezdődően, hatásait szakszerű fokozatban  bemu-
tatva a végeredményig, amely argllal vajexportunkban 
kulminál. 

A kiállítási napokon minden délután legnevesebb 
ur'ovasaink részvétéével concours-t fognak  rendezni, 
amelyen kivül különböző lovaB-attralclók fognak  még 
bemutatásra kerülni. 

Jeszenszky Pál elnök a tenyésztők nevében kö-
szönetet monditt a földművelésügyi  miniszternek min-
den irányban megnyilvánuló hathatós támogatáséért 
és felkérte  a jelenlevő Plósz Béla h. államtitkárt, bogy 
a tenyésztőknek ÓB a renderőblzotteégnek est a kö-
szönetét tolmácsolja. 

Ezután előadó bejelentette, hogy a kormányzó ur 
a kiállítást es évben ls személyesen fogja  megnyitni. 

A bejelentések tudomásul vétele után a rendező-
ség megalakította a bíráló bizottságokat és elintézte 
a még függőben  lévő rendezési kérdéseket. 

És sírra, sikoltva csörömpölt a lánc... 
— Nagyenyedre  vitték  Barabas dr-1  és társait,  — 

A csikorgó hideg, havas éjszakában lehajtott fejű, 
szomorú emberek baktatnak as uccán aa állomás felé... 
A köddel birkóaó villanylámpák fenykörében  a Bzánal-
mas manet elén és hátánál ijeBstően csillan meg két 
késben tartott szuronyos fegyver...  Előhang nincs, cBak 
frisB  hó nyikorog panaszosan a lépesek alatt... Ezt 
azonban túlszárnyalja, az idegeket felborzolja,  a saj-
nálat ea szánalom szárnyára kerülő, emberi érzéseket 
megmozgató Bikolt&Bt, jajgatást üvöltő ütemes lánc-
csörgés: rabokat kisérnek  a vonathoz... 

Az egyik uccai lampa fenyőnél  ismerőst fedezünk 
fel  közöttük. B irány bőr sapkás, bőrkabátos, sápadt, 
meggörnyedt alak az egyik: a gyergyól bombarobba-
násaal végrehajtott borzalmaB gyilkosságra való fel-
bujtás miatt tizenöt évre jogerősen elitéit B a r a b á a 
János dr., volt gyergyóaifalvi  ügyvéd az. Két keze 
oőrkabátjanak ÖBazedugós zaebébe van sülyesztve, két 
lábán minden lépesre ütemesen csörömpöl a bilincs... 

P á l Djnes, a gyilkosság végrehajtója a másik. 
Szintén tizenöt esztendőre van kiközösítve a társada-
lomból. Nem látásik megtörtnek. Cinikus hetykeBéggel 
félrecsapott  sapkában, felszegett  fejjel,  tüntetőleg zör-
geti a láncait... 

A megdöbbentő tragédia harmadik szereplője, 
A m b r u s Lajos ia ott baktat a sorban, öi esztendőt 
kapott, mint bűnrészes. Szőke bajusza alatt erŐBen 
összeszorított ajkai az öntudatos bűnhődést és meg-
bánást sejtetik.., Hiába, vege minden bírói jogorvos-
latnak, meg kell kezdeni a fegyházi  életet... A vonat-
tal viszik Nagyenyedre. 

Emberek siutése megtorpan a fu:csa,  szomorú 
menet láttára... Szánalmas sajnálkozással a sugdolóaók 
egész kiB hada követi már őket... 

— Vájjon tényleg akkora bünös-e Barabáa, hogy 
tizenötévi fegyházra,  erkölcsi és anyagi teljes össze-
omlásra kellett kárhóztatni ? Lehet 1 

— Ejárt a szája Janosnak, de nem volt rosss 
ember alapjában véve...' 

— Akkor mlert akart megvesztegetett tanukkal 
operálni ? 

— Ml lesz moBt a feleségével  és egyéves kis-
lányával. 

Ilyen és hasonló sajnálkozások hangzanakel útköz-
ben, miközben Idegrontóan tovább csörömpöl a bilincs. 

Az állomáson a harmadik osztályú váróterembe 
viszik őket. A kíváncsi és szánakozó tömeg az ablakon 
át leai őket.. Szánalma már nem elég erős ahhoz, 
hogy bántóaa ne érdeklődjék utánuk. 

Barabás Időnkent felveti  a fejét  éa égő fekete 
szempárja roaazalóan méllyed a tolakodó tekintetekbe... 

Jön a vonat, ismét csörömpölnek a láncok... 
MeBBse elkerüljük a menetet... A hosszú kocdisor vegén 
racBOB rabBzáliitó vasúti kocsi sötétlik... Kattogó zar 
pattan éa Bzuronyos fegyőr  nyitja ki a nehéz ajtót... 
Rövid hivatalos szóváltás, Barabás éa Társai nehéz-
kesen felmásznak  a kocsiba és elnyeli őket a sötét 
mozgó zárka. 

A vonat lassan kigördül as állomásról... Elgon-
dolkodva nézünk utána, mig vöröB lámpaszemeit el 
nem nyeli az Olt Bürü köde... 

— Nagyenyed, három perc I — kiáltja a vasúti 
kalauz hajnalban, miközben lekapcsolják a sötét kocsit. 

— Mit három perc ? — sziszegi fogai  között a 
moBt 1B cinikus Pál DéneB akasztófahumorral  — tizenöt 
év, tizenöt év, nem háiom perc és engedelmesen beáll 
a sorba, bogy néhány pillanat múlva bezáruljanak 
mögöttük az enyedi fagybás  hatalmas bortönkrpui 

Albert  István. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. B. G. A beküldött válasz voltaképpen fenntartja 

és megismétli az első cikk állításait, amelyeknek folyománya 
volt a P. A. dr. helyreigazítása és A. V. csíki visszhangja. 
Erre utóbbiak nem tehetnének mást, mint még nagyobb 
nyomatékkal rámutatnának a vitás cikk értelmére és lénye-
gére. Nagyobb baj az, hogy a válaaz tenntartja a személyes 
élü kifejezéseket  is, sflt  bizonyítani igyekszik azokat. Hiszen 
a dolog érdemi részén kivül éppen ezek volţak amelyek ki-
hívták P. A. élesebb hangját s A. V.-nak. P. A. irói és emberi 
egyéniségére rámutató észrevételeit. Azt hisszük, nem volna 
célszerű a vitát tolytatni, mert csak ártana az ügynek, 
amelynek végeredményben Plébános ur is, P. A. is és A. V. 
ÍB szolgálatában állanak. 8 aunak sincs értelme, hogy máso-
kat is bevonjunk ebbe a vitába akkor, amikor az illetflk 
csak a békességet óhajtják. 

Uj cipész-mühelyl 
Tisztelettel értesitem Csíkszereda közön-
Bégét, hogy a Bratiann-ucca 68 sz alatt 
(Löffler  Marczell gyógyszertár udvarán) 

CIPÉSZ-MŰHELYT NYITOTT Aty. 
Kí Bzitek mindenfdjtacipőket,  a megrendelő 
kívánsága szerinti kivitelben valamint javí-
tásokat a lehető legBzolidabbb árak mellett. 

Minden igyekezetem arra Irányul, hogy 
a mélyen tiBztelt közönség bizalmát Jó 
munkával és pontossággal kiérdemeljem. 

Sport-cipők készítése a legjobb anyagból. 
SzlveB pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 



S P O R T . 
„A sportért". 

A liiincia nyelvii I, indepeiulanee liounianie évi., 
17li?ii. száma vezető helyen foglalkozik  a roman sporttal. 
Lelkesedéssel ir amil, hogy a világon egyre előlibietörő 
sikereket aratnak a román atléták. Atlétikában, télispnrtok-
ban, boxban, footballban,  tenniszben minden vonabin 11 leg-
reinényteljrsebb sikerekről érkeznek hirek. Itüszkeséggel és 
első helyen említi meg tiall nevét, aki másodszor szerzi 
meg Uomániának a marat honi futás  győzelmét; elismeréssel 
ír Covaci-iól Kovács < a hoxolóról, aki 1'árisban szerez győ-
zelmet a román szilieknek : idézi a milánói jégkorong világ-
toruát, ahol Vákár szerez Itelgiuinmal szemben értékes pon-
tot a román jégkorongcsapéinak dicséri a nagyváradi l'oot-
ball küllöldi túráját, amely szintén előljár az ország jóne-
vének propagálásában. Leszögezi, bogy ezek a sikerek nagyon 
hasznosak a külföldi  román propaganda szempontjából is. 
A kormány lraneia télhivatalosa nagyon jól látja, lingv ebben 
a szerinte is olyan fontos  épitő munkában a magyar nevek 
első helyen állanak, (iái, Kovács, Vákár, a nagyváradiak 
tekintélyes része a magyar kisebbséghez tartoznak. — Ebből 
az annyi bizalmatlanságot szenvedő népnek a gyermekeiből 
tehát tekintélyes számmal kijut a román nemzeti sport kilelé 
való megosillogtatásáia is. Bár ez a tény, a sportnak egész-
séges lelkületre, szeretetre nevelő természete elég eiős volna 
arra, hogy a rom.nn közvéleményt és politikát a megértés, a 
jóindulatú közeledés Htjaira irányítsa azon népek közölt, 
amelynek fiai  a sport világában már egymásra találtuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lelkigyakorlat a osikszeredai róm kath. 

főgimnazamban.  Fögironáíiumutik i'ju-ágp a tanári 
karral együtt 3 mpon lelkigyakorlatot ti.rtott; kfzdő-
döit február  28 án és végződött március 4 ín közbe 
azdntáldozáasal. A nagyobb fiuk  lelki vezetője várme-
gyénk születte, az intézet egykori növendéke, Adorján 
Károly, a kath. elemi iskolák egyházi fótinfeiügyelője 
volt, aki mély megg". őződéB erejéve1, a BoVat látott és 
tapasztalt férfilélek  komoly, hathatós szavával hirdette 
az öröii igazságok fönséget,  bent a lélekben a Unt az 
élet egíaz voralán uj világot teremtő hat Imát. Ha 
valaha, uţy napjainkban a ami nvomoruságunkban, 
árvaságunkban százszoros^o fontos  az élő bit, BE 
erkölcs Bzentsége • ?z ebből folyó  áldozatkész, önzet-
len, egyszeri!, megbízható, becsületes élet. A retdIl-
letlen hit a az ebből f.-tkadó  tiszta erkölcs a fentartója 
éa megőrzője kicsiny és nagy nemzeteknek egyaránt. 
Az élet Igéi mély hatáBt tettek az ifjúságra. 

A kisebbeknél az elmélkedéseket a gyirrpstükki 
plébános, György L>jo< tartotta, aki Szent F renc 
d"rUs lelkére emlékeztető 9 a 1 is fiuk  szivét megértő 
egyéniség egyszeri], közvetlen, meleg szagával —mint 
valami jótékony mngres — vonzotté, hívta a Viselb 
diákokat az istenes, oko-i, bölcs, sz-'p élet fe'é.  A O nd 
viselés nagy kegyelme, hogy if  u lágunk mieden évhrri 
rásztvehet lelkigyakor'atolon. a mirderl i ck annyira 
BzOkséges nagv lelkifürdőn.  Azért az ifjúság  a tanári 
testület a az egéez kath társsda'cm mély bálája száll 
Erdély Főpásztor-, t r f  M-ilátb pü'pö'-r Dr felé,  aki 
minden évben megszerzi nekünk a jobb u'ra térés, a 
m^gignzulás feledhetett  n szép nspjiit. (A ) 

— Doktorráavatás a nagyváradi jogi fakul-
táson. A „Ragele C*rol I I ' jogi fakultáson  Csrdó 
Bálát, vizsgálnak sikeres letétele után, jogi doktorrá 
avatták. 

— ítéletek sajtóperekben. Krenrer Mil'óst. 
a to'oz«vári .Eilerzok^h^n megjelent .Kisebbségi 
haraniFzó" cimii vezérei'-te mhtt a törvényszék 1 hó-
napi fogházra  és az újságírói működéstől vt»!ó 3 évi 
eltiltásra ité'te. 

— A nagyváradi törvényszék H-gcdü-t N indort 
Ítélte el 3 napi fogházra  egv vezércikkéért, amelyben 
a székelyföldi  Utalasérelmekkel fog'albozott. 

— A marosvásárhelyi lábla F-tfccz  Bélának 
8 hónapi fogház  és 16 ezer lej pénzbüntetését hagyta 
jóvá .Advent—Urjöiet" e'mü cikkéért s ugyancsak 
helyben hagyta Péter Fenne nyomdatu^jtforoscak 
szintén ezen ciki miatti egv esztrd i fogház  ÓB 
20 ezer lejes bün'eteFét. — A tuyos ítéleteket a 
Mirz?tcu törvény alapján hozták meg. 

— A csikaze edai Kereskedői Kór XXXVI 
évi recd'R közgyűlését 1934 évi márc'u* hó 18 án. 
határozatképtelenség esetén március hó 25-én délután 
5 órakor tartja meg a kör helyinkében, az alábbi 
tárgvorszat'.al: 1. E:nö' i megnyitó. 2. Titkári Hent'S. 
3. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4 Az 1934 évi 
költségvetés megállapítása. 5 Általános tisztujtáp. 
6 Ind tváiyo'í (Ezek 5 n?ppil a közgyűlés előtt irás 
ban nyújtandók be nz Elnökséghez) Erre a közgyű-
lésre ezúton hívja meg a tfgokat  ez Elnökség. 

— Hirdetmény. A rénvHvyminisztprum fo'yé 
évi február  hó 17 én kelt 364898 számú rendelete 
értelmében a következőket hozzuk nz adózók tudomá-
sára. Mindazok a magánvállalatok, részvénytársarárok 
stb.. akik az alkalmazottaik után járó 4°/o és 8°/o oa 
adójukat március 31-ig befizetik,  raen'eslttetnck h tör-
vényben előirt büntetés (nmend") alul. Ea a kedvez-
mény csak aaokra vonatkozik, akik ellen még nem 
vettek fel  büntetési jegyzőkönyvet. mert ezek ellen a 
törvényben előirt eljárás le fog  folytatialni. 

— Elnapolták Ráduly jegyző tárgyalását. 
A helyi törvényszéken folyó  évi február  hó 28 ra vo't 
kitűzve Ridu'y Lajos volt csikazentgyörgyl jegiző 
bűnügyének főtárgvalása.  A jegyző, amint Ismeretes 
éhaaaégében neircsak hivatalos pénzeket kezelt el, 
hanem a hadlroVkan'aV-, özvegyek krajcárjaira Is le-
capit t . A törvényszék uj tanuk beid^zése miatt a 
tárgyalást márclua 28-ra elnapolta. 

r\ L A Ü á . 

— A közönség kereae a rendőrseghez. Az 
utóbtí időben i-mét elszaporodli k n kéregetők. A'íg 
lehetett megszabadulni a Clkváini g} él Fáska módjára 
ellepő „•nnplonif  plté8Í" gyüj'cgi ő. á Is nd.1» fh  irte'tt-
kf-d->Hotől,  rrio t̂ kezdődik mind n elő>61. N perként 
érkeznek mrnint ez árva gyermekgordezók, » ti;z- és 
vizkárosultak — az ország minden részéből. Ezt a 
leko'du3odott vármegyét és különösen vároF unkát fi»l-
ká<dag keresik f  1. Eg) mádnak adják sz sj ót, miniba 
Csikvárm gyét i* mm érintené a leg-zörnyüLb vál.-ág, 
leromlás, Ezi génjsfg.  — Kérjük a rerdőrségr* ne sdjon 
engedélyt ezeknek a csavargó gyüj ötnek. Éppen elég 
szegenység van itthon. Örvtrdjlink, ha a társtdalmunk 
legalább ezzel meg tud kü?dtni éa B ml szegényeinket 
tudja támogatni. 

— A vármegyéből. Ru u Spíridon cslkszent-
györgyi erdópásztonái a cMkizeredai ceendőríz&rny 
p-traccsnokeága azabályszciU (n^i dely u'epién h; zlu'a 
tást tartóit 8 pu-ikát éa Bok töltényt találtak. Rasut 
letartóztalták. 

— Luca Sándor mlkóuifalvi  nappz.nofra  a vsíut' 
kóbáryában rá-zukídt a szikié. Su;os stfceeülóstfl  a 
CíÍ'íf-zendai  kórházban fekszik. 

— EdelBteln Mirk tytTgyóízenlmlklÓBÍ kiresk> dőt 
letartóztatták, mivul eng: d 'ly nélkül cigaretta psp-n 
ámt. Ed'lst.in a c ikszertdni rgjés;eégfn  msrtd az 
ügye tisztázásáig. 

— Menciu u n'.di álotr.á főjrköt,  ati 100 ezrr 
lej eleib'-.h8ZtéSLi után cl ü t, moiit GtifC/on  e fogták 
Menciut a csikszen dii ügjozség előzcteu leiartózta 
tásba helyzte. 

— Február hó 28 án beiVtatíák Qy»rgjóezent 
miklÓB választott tan-c^át. 

— P^lyazi t i bata idő moghoss/abbitasu 
A Si^kely Kgy-1 mi tw Fói'.koUi H »t gvó'- E:>'füle'.e 
15 i-.v.'S jubtimma aikelmávnl meghirdetett iroda m 
palyáz: tánsk hs^r'dejr't 1934 évi márcus bó 15'g 
meghosszabbította. A pályázat er- dmérnérek kóF.zé-
tet 1 : 1934 április hó 1. cspji. Az egvtsüot szer-
kesztő h'tfottságn  n pá'yázat f-!t  (teleiről kérz- ét gel 
küld ránzUtes tájékoztxtót. P*'- aml've|r é- óidek édó 
le n'ek (vál-Híbely-í): 8/. E F. F. H Sz-rVesztő 
Bizottsága, Budapssí, VIII, R4űczi ut 15, II 10 c:mre 
küldecdőV. 

— Zongor&hangoltis F gólyán rorgorshüEf  o'ó 
megfele'ő  szátru bnnio'átr» véró íoi gora rsetéc azon-
nal jön. K-trjük, hogv akinek hangolacdó zongorája 
van jelettse be a Vakár űzUtbin. 

— Fe'hivdB. M>d irok:it. akik 1914—1918 kő 
«Ölt a l-otfv-i  ókbm vagy p-d«g 1919-1922 ben 
a l«nry.)l hídnereíbpn S7o'gá't«!' és eddig m'-g r«m 
j3!pntke-ziek, to ábbá » Itpv<1 'égióVnal bő-i halált 
szenvedtek hozzátartozóit Popuih ATpád felazó''tja, 
közS j4k c'niBikpt vo't beo ztásulr"1 ^ó'ó és életrajzi 
ad.ittik-at Miklósi Ferdinánd L'ó. BudepeM, X, Sía-
b-'l»',-ucca 58 T <kint»»ttíil f-rra.  hogy » velük kp.pc-io-
latoa jelent', ezési batáridő lej->r, a fe'hivoítiik  saját 
érd-jkUkban kü!dják bs irásbsll'eg Bürg^en a kért 
zd-itokat. 

— Az Os«t-!lyaorsj\tók f-huur  hó 22, 23. 
huzá-rm k < rednrécyei: 

200000 lejt nyert a 3<fi71  szán,; 
150 000 !• jt nyert >7,  51.W "záír ; 
100.000 lejt nyertek a 26039, 27589, 67351. 

Bzámok ; 
70000 lejt n\ert"k az 1987 34708. 79562. <z4mok. 
50 000 l jt nyeri.ik 19484 34562 57073 59022; 
20 000 l«jt nv^rtek a 12276, 24912, 3991,22471, 

28168, 53065, 59775. pz'.moi-'; 
15 000 i jt nyrtek a 2102 6239 6323 6536 

6910 9327 3450*. 50410 57738 65044, 73136 2591, 
7294, 8368, 12855 25887, 52608 54029,57978,69445 
78-187 arámok. K^ tUivül tn 2 libuz aV 3210 d«ri»h 
különböző nyer'mér yt. Az V-ik osztályon l ifo-colásra 
feer.il  öi'PZíseii 197 332 000 lei, (Révész Ercő maros-
vásárbelyi főelárus  to közlése). 

— Letartóztattak az u j vallás követőit. 
Az ember m=gr-ró >á tatáeok közé szemit. Társadalmi, 
lelki b'-rend'zkedó-ieiben ei m tud megbétülni. Nyűg 
t"lan. Keres a földen,  kores nz ég f-lé.  M-gnyugvAat 
ker^s a BZ trencdótUniíl megzaklntolt élotérp, r.mely 
Hlvefizititrr<  egiPüiulyá'. — C-'lirrgyébtD külrnrs>n 
feltlinő.  hegy f»lvMii:kb»n  egyre több *n akadnak követői 
a ,j9hova tacui* és más vál ási szektáinak. Am;nt a 
c erdórrégi j-g> zóvrryv'l bő! kitUriV, most C lesóban 
tartrztfttiák  le Z'nmbo'i J i ro j , Ru-zén Rudolf.  B jkó 
Jóistf,  Siáez I i\án, Sm on Veronika, O teán Eta és 
Sz*bó Ji!iann>t, az uj vu'lás propagálása miatt. De 
egyre sűrűbben j denteneV más községekké is hasonló 
e'tévely-'dést. — C^ikvárm^gyében, a katolicizmus ősi 
földjén  ninc3 mit keresnie ezeknek a próhálkorá^okofk, 
amelyek semmi egy ébre nem jók, mizt srr», hogy még 
jobban ÖBSzObolocditeák amúgy lí elég nehéz lelki 
életűnket Is. 

— Heten egv ellen K t ruár hó 25 én su!yosan 
megverték Rokrdy .líztef  csoirhfa'vl  legéryt. A sze-
renci-étirn székely flu  élet-ba?ál között van, BorBa 
L jos, C-iita BO'nt Búzás .lízsef,  Benedek Pater, 
Boke FJIÍX B ,ke Verczel és Bemdtk M bá!y voltek 
a verekedők, akiket a csendőrség letartóztatott. — 
Mondani is alig kell. hogy a korcsma éB a pálinka az 
okozója ennek a székely trrgédiácsk ÍP. AZ alfcoho) 
kivetkőzteti Ifjúságunkat  a lovagias érzés lege'emibb 
alapjából IB. Már azt sem ezégyenll, hogy heten egy 
ellen támadjtrak. M rt a korcma soha nem vo't ne-
velő ée jó tanácsadó. Ha est nem al arja megérteni a 
f't'u  Ifíuoégn,  akkor csak folytassa  ezt a virlurOP. 
pálnkéa garázdaságot, amelynek nyomén ainyl ártatlan 
BBékely vér folyt  már el. 
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CONVOCARE. 
Corporuţinnea Meseriaşilor din Mercurea-Circ ş' Iinpre-

jurtnie oonvoaoA pe toţt membrii sAt la 
ADULAREA GE*ER\I A ORDI ARE 

re atua de 25 Uartle 1934, ora 10 a. m. «I tn c 7. de n- p.e-
zi-Dţa meicbiitlor to nuiner sntictent p?ntiu a s> a'oc»* hotfl-
r&rt valide ls 1 Aprilie a o , In sat» mare a rporaţiu! ru 
următoarea 

o r d i n s a de si: 
1. I)"sch'd6rou ş dlrt 'l <le Preşedinte. 
2. ll m de seamft  al Secreurnlnl. 
3 Darea de seama Cisieinlul şi ventilatorilor ale ges-

tinnelor. 
4. Întocmirea budgetului pe annl 1934 
5 A'ege-en Preş 'dentolui ş: noalui Coiu^et de rouduoere. 
6 P'opunsrll, oart conb art. 12 dlu Statatu trebaeso 

toalntate ta soris Comttetalul loatn'ca Adou r̂et on e l pnţtn 
24 ore. 

Mercnrea-Cino, la 1 Martie 1934 
Prcşedlit?: Ios f  Biró Secretar: Viot.r RefEe,  h. 

Megh ívó . 
Csíkszereda és Vidéke Ipartestülete folyó  év má'niu^ 

25-én d. e 10 órakor. huAro/.itképtü'en^g es.-tén folyó  év 
apr lis 1-én d. e. 10 órakor lartji 

évi re-.dea köjgyüleiet, 
am̂ l3*re az összes taglalt rzaton li vja meg. 

T á r g y s o r o z a t . 
1. Elnöki in gnv tó. 
2 Titkán j»l<>ntég. 
3 Péaztá-rok és S7áiu '̂zsgáló liz^ttsá^ jelfntÁsu 
4 Az 1°34. évi köl̂ ségvotés összeáll;tá-ti. 
5 T'f-zluii'ás 
6. Iq i-.v-A'ivot, an->ly-k floak  akkor -"«t̂ tn *k tár^y-ltia 

a'A, ha az alana7.aliál̂ oir 12 § a s/er'ut a gyil'̂ s elótt leg-
alábS 24 ó íívftl  !rá-"b-n ber>yi]]t.̂ tn4k a', elő jáiósóglioz. 

'"siks7.er-'da, 1934 máro'cs l én. 
Bi-ó József,  elnök. B'szegh Viktor, tl feii-. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szomhalon,  márciu-i 3 án d.  u. 6 és este 9 órakor 
Vasarnap, márciu> 4 én d.  u. 6 és esfe  .9 órákor 

..(•  IÎA  M )  JÍOT/JL 
flreta  Oarfco,  Joan  Ort wford,  J  ,hii Bjrnm'ire, 
WalluceBeery,  Lyonéi Barrimore,  LewisSione. 

Szerdán,  március hó T-ikén  este 9 órakor. 
Csütörtökön,  márc. 8 án d  u 6 és oste l) órakor 

„A PRÁTER CSILLAGA" 
senés vígjáték. 

Eiiznbeth Pijaroff.  Verebes  Einó. 

Szowbeton,  március bó 10 én ette 9 óf  kor, 
Vabérrap,  máic us 11 én d.  u 6' ós esfe  i) órakor 

„A császári udvar" 
operett. 

Liiian llnrvoy.  Cor.red  U'edí ésIIpinzRihmnnr.. 

Fgy hónappal ezelőtt elloptak teber, 
sarga foltos,  Borzos nevre hallpato, 
drotszőrú foximat-  Nyomravezeiö 100 ki 
jutalomban részééül. Aladics mérnök. 

A d o b o n o k bármilyen címlctekbtn kaphatók. 
Cím megtudható a Vákár üzieiben 

Fényképész tauulót felvesz,  4 közép-
iskolai végzettseppel, Aladics mérnök. 

Széna kisebb-nagyobb mennyiségben 
rnAzí»nl:ir t 50 lejort, rtrodeB szekerenkmt 450 éjért 
eladó. N igv m nn iség v«telónól még sr-'ngrd 
mcnyt adok, özv. Nagy Saudorne ügyvédné, 
Csíkszereda 

Eladó vegyeskereskedés 
a város kőzpomjaa 

dohány- és korlátolt italmérési joggal. 
Cím ii ki-tdühivMtalhan. 2-3 

Szőlőkarót 
T r e s z e l s f  -nvőfhból  4—6 méter hos-ff  u, 
t'jrzBbm 4—6 ca., tet-j-u 2 cm vastag, 
bár.nely vasútállomástól v^gy faluból.  — 
Aj in'alok árm^^j^löiést-e1: Aicolae Bratu 
Sibiu Str.  Mitropoliei  No.  12. T Kfon  182 
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Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysaerObbtól a 
legfluomabb  kivitelig 
U i B i l l i t c I t i n k k d 
b e s a a r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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