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Magjclaalk mlndsn vasárnap 

Jegyzetek. 
Kértttk éa megadatott... Jótékony májusi eBÓ hul-

lott a magas egekből. A szomjas (öld mohón szivta 
magába az életet adó drága nedveket. Erdő-mező 
megélénkült. Kacagó virágok azinpompájától ékesek 
vö'gyeink. A kis méh vigan döngicsélve száll virágról 
virágra... A föld  ontja a* életet. Madárdaltól hangosak 
völgyeink és bércaink... Igy szép, Így jó ünnepelni 
piros pünkösd napját... Valahogy Igy l*h: tett akkor 
is. 1931 évvel ezelőtt... Arany.-ugarait elóvetelte a 
(elkelő nap. FÍSIŐ rügyeken reszketett a hajnali har-
matcsepp... A fülem'le  uj élet Ígéretét csattogta bele 
a trópikus reggelbe... Egy szeg ínyes, kis halászkunybó 
csendjében együtt Ult<k a tanítványok és halkén be-
szélgettek. A M-ist-r Rzaváiak csengése még ott zson-
gott a szivükben: ,Éa békeségemet  hagyom nek-
tek"  .. Arc-tik mé y b .rázdáira f  <nyeB könvc-"ppek 
peregtek a'.á. Imádkoztak. A Hzobácska homályos szög-
let*lbea egyszer csak kettős fényű  c.'illegok jelentek 
míg, amelyek felvilhnó  gyertyalánghoz hatonlltának. 
Az egyszerű halászok megdöbbenve szemlélték a kü-
lön'ÓH tűzijátékot. A Mester  által  megígért  égi aján 
dék  volt  tüzes nyelvek  képében.  És Iőn lelkükben 
n»g<.' világosság, mert a tüzey nyelvek sut'árzó isteni 
erót bo?tak nz imádkozó szrgény, megdöbbent halá 
'zokcak: az apostoloknak bitébe. „Én kérem  az 
Atyát  — mocdá J^zu* bucsuzásaVor — és más vi-
gasztalót  ád  néktek,  hogy veletek  maradjon  mind 
örökké.  Tudniillik  az Igazságnak  Lelkét,  melyet 
e világ bé nem vehet, mert nem látja ótet és nem 
ismeri ótet; ti ped'g  ismeritek  ótet, mert bennetek 
lakik  és bennetek  marad". 

E* egyszerű Írástudatlan halászok szónoki hévvel 
küldtek prédikálni arab, perzsa, líbiai, görög, krétai, 
fÖQÍc;al,  párthuB éa méd nyelveker, M^zopo'ámiától 
li imáiít minden nép fiának,  mert a Mester mondá: 
„4ma vigasztaló  Szent  Lélek  pedig,  kit  as Atya 
az én nevemben elbocsát,  az mogtanit  titeket 
mindenekre  éa eszetekbe  juttatja  mindazokat, 
melyeket  mondottam  néktek'. 

Piro* pünkösd napja, az Isteni erő ama leáradá-
oának ünir-pnapja, amely az emberiség küzdelmes 
feltörekvéseinek  eseményeit kísérni, vagy megelőzni 
suokta Igy volt ez 1931 esztendővel ezelőtt, |gy van 
ma la. AZ isteni erő ma ia állandóan árad le a mate-
rializmus útvesztőjében tévelygő emberre, de az em-
ber nem akarja azt észrevenni, mert szeretet nélkül 
való, önző durva anyag. „íme  világosság  jött a vi-
lágra,  de  az emberek  inkább szeretik  a sötétséget, 
mint a világosságot.  Klió. 

Vendégek 
érkeztek hozzánk. A nagyszebeni BruckentbBl Muzeum 
nndezéaében 30 szász intellektuel érkezett városunkba, 
hoţy innen kiindulva kirándulások során ismerjék meg 
vidékünk természeti pompáját és népünk kulturáját. 
Ide a sepsiszentgyörgyi Székely Muzeum megtekintése 
után érkeztek. Megnézték a csiksomlyói bucsut, az ott 
rendezett mintavásárt, azután kirándulnak a GyllkoBtó-
hoz, ahonnan az Egyeskőig mennek a begyeken ke-
resztül. 

Hét napot fognak  iit a körünkben eltölteni. 
A Calkl Lapok, mely mindig és örömmel vette 

pártfogásába  miudazon akciókat, mely a város és 
megye sport, turisztikai vagy Idegenforgalmi  fellendü-
lését támogatják, magyaros vendégszeretettel köszönti 
BZ érkezőket és kivánja, hogy érezzék jól magukat 
itt a ml fenyveseink  között. Fürödjenek meg a mBgaB-
latl napfény  sugaraiban, kógto'ják meg borvizforrásaink 
üditő vizét, csodálják meg az Etyeakő ormáról az Olt 
és Maros folyók  forráavidékének  vadregényes tagjait, 
azután ttoidják el otthon barátaiknak^ ismerőseiknek, 
hogy jőjjanek el ők is hozzánk, mert mi Itt szlveBen 
látjuk őket és örüiünk a vendégeknek. 

Egyben gratulál ÓB további Blkert kíván a hely-
beli turista egyesület agilis vezetőségének a turista 
eszmének a mind szélesebb rétegekbe való átülteté-
séért éa szért a lelkesedésért, mellyel az ügyet szol-
gálja. Mint értesültünk az Erdélyi Kárpát Ezy»BÜlet 
caiki csoportja Batánbányán egy bat szobából álló 
pavillont rend'Z be a kirándulók részére, melyet rövi-
desen át is fog  adni a közforgalomnak. 

Ezáltal lehetővé fog  válni az Egyeskő és Gyllkostó 
felé  va'ó kirándu'ás egy közbeeső pihenő állomásHal. 
mely ezeknek a festői  szépségű helyeknek a látogatá-
sát gyengébb flzlkumu  kirándu ók részére is lehe-
tővé teszi. 

F ü r d ő d r e s s z e k nagy választéktan megér-
keztek és kaphatók Mór lozná l , as iüurópa-
siálloda mellett, Csiksieredában. 1 -

Egyró'l-másról. 
É* emberek mondák: építsünk egy nagy tornyot, 

amely az égig érjen. Ei ép tenek. Nagy volt a sürgés, 
forgás,  nőtt óráról-órára a torony s már-már az égig 
ért. D-i akkor ml történt?... Nagy zene-bon* támadt 
az építők között. Az Ur megalázta Noé utódait, mert 
ők voltak és ujy öBBzeBBvzrta a nyelvüket, bogy rem 
értették meg egymást és fribe  kellett hagjniok az 
épitést. Ez a bibliai történet abból az alkalomból ju-
tott eszembe, bogy a Népszövetség újból ösBzeült. 
Tanácskoznak, hogy mí'<épp>n építsék fel  B ibel-tornyát. 
Miképpen tudják ebbe a toron} bB bebörtönözni a szen-
vedő embarlség egylk-m^slk csoportját, bogy addig 
a másik k> jeleghesBon amasok szenvedéseiben. Di BZ 
Ur már megelégelni látszik ezt az elbizakodott komédiát. 
Megzavarta elméjüket a na;:y építkezőknek. Márgala-
tyolnak ÖBSze-vÍBSza, « ^ n értik meg egymást... Az uj 
Herodotos már meg ia született, aki meg fogja  írni 
ennek a toronynak öasíeom'áBát... 

* • 
* 

0'vas.fuk  az újságokból, ho,ţy a magyar—o^zlrák— 
olasz g:tzdatsági tárgy alái ok v; get érttik B ennek ered 
mények-̂ ppHD Auai.tra 2 m!i;ió 200 ezer mázsa, I.áiia 
P 'dig 1 millió mjtumázda tiuát vesz át Magyarország-
tól. Hogy m é l t á n y o l n i tudjuk ennek a gabona-
kivitelnek jelentőségét, tuduunk kell, hogy Magyar-
ország é-enkiut át 'a; 21 millió métermázsa búzát 
termel. Eiből a belső Bzükssglet, egy lakóara egyre-
másra másfél  métermáBsát számítva éteckint, annyi 
mint 12 millió métermázsa, n felesleg  tehát 8—9 millió 
métermázsa. T hát Magysrország buzafeieBlegének 
mnjenem fele  biztos piacot kap, smi bizony nagy és 
szi'p eredmény, különösen l a Bzem elől nem téveszt-
jük azt a tényt, hogy a gazdasági egyezmény a .nagy-
hatalmú* Népszövetség ne kül született meg. Az ő 
jóvoltából ugyanis ilyen jó dolgok nem Igen szoktak 
megszületni, legfeljebb  örökre meghalni. E; nemsokára 
32.000 vagon szárnyaskereVj röpíti Ausztria és Itália 
felé  a magvar A'föíd  i célr-/uzéiát. ho^v sok magyar 
ember verejtékeB munkájának méltó gyümölcse legyen... « • 

* 

Pünkösd van. Némi élénkség kezd uralkodni a 
városban. BucBueok tünedeznek fel  itt is ott 1B. Idegen 
arcok Háromszék-, Udvarhely megyéből. Némelykor 
l - l keresztalja is feltűnik.  BazBarózsáB kereBzt a menet 
élén, bazsarózsáé csengettyű veri a taktust a menés-
hez. Szép liliom szál, szüzek  virága, hangzik a regi 
szép ének az ajkakon, ds a kórusból hiányzik a mélv 
hang — a basszus. Vékonyhangu fiucBkák,  leánykák 
és az élet szenvedéseitől mélyre barázdált arcú néni-
kék töltik ki a Borokat A mélyhangu férfiak  otthon 
maradtak. Nem jöttek el a somlyói bucíura. Beh más-
kép volt régen I... Eljöttek a férfiak  is, sőt a férfiak 
jöttek el. Igaz, hogy egy század kakastollas tartott 
rendet közöttük, de eljöttek és itt voltak, hitet tenni 
ŐB> ik igazsága mellett... Miért aem jönnek most ts el 
a férfiak?  Miért nem jön össze Caiksomlyón 50 - 6 0 ezer 
ember 8 miért csak 5—6 ezer... Volt-e valeha nagyobb 
szükpég őseink bitemellett tarubizonyságot tenni,mint 
mai?... Miért nem jön el Álcáik, Felesik éB Oyergyó 
népe egyet mutatni, egyet  akarni és egyet  vallani: 
hogy székelyek, magyarok vagyunk, akik itt vagyunk, 
itt élllnk ÓB Itt maradunk B miként egykor hitéért a 
Tolvajoson szembeszállt a székelység a hatalcm fegy-
vereivel, — — — — — — Legyen CjlkBomlyó 
az uj Agvagfalva,  ahová a székelység összehozza pana-
szait, fájdalmait,  ahol megbeszéli buját, baját, bái atát 
s nemcsak a CBodatevő Máriától kér útravalót a jövőre, 
hanem vezéreitől ls, mint 1506 fcan  éB 1846-ban Agyag-
f*<ván...  Papjaink, tanítóink hirdessék több szeretettel, 
több hittel, reménységgel és lelkesedéssel a somlyói 
bucsut, az uj Agyagfalvát!  Klió 

Egy nap Lisieuxben.*) 
A Rue du Carm éltől a katedrálislg. 

Aradi Zaolt. Ltsieux, 1034. 
A párisi Oare S-tlnt Lazare óriási, modern csar-

nokaiban és termeiben elnézem a pompázó reklámokat, 
a rafflnált  fényhirdctéaeket,  amelyek arra csábítanak, 
hogy utazz a „Etát" vonalain, Cberbourg Trouville, 
Deanville, vagy Caen felé,  élvezd a normandiai tenger-
part egyedülálló fürdőhelyeit  éa Locdonba hívogatnak 

*) Az Ujn katolicizmus kiválóan szerkesztett, magas 
színvonala lapjának, az Uj á 1 e t-nek (Rozsnyó, Csehszlovákia) 
április l-l számából vesszük át e remek olkket, melyből a 
pünkösdi lélek tüze ás ereje sngâizlk. A lelkiség szédltó táv-
latain jár, as Író nrgyszerfl  tolla osak az Eg felé  feBztll  s 
mégis a legteljesebb aktnalltással fogódzlk  a mába, midin 
a szá'nyalo szellem hódító fényével  rávilágít minden válság: 
egyéni, nemzeti gazdasági, erkSIoal válság megoldásának 
gyökerére: a lemondás, az Önmegtagadás, sz áldozatkészség 
Bxallemáre. Caak ax bírja tartósan a földet,  aki kezében tartja 
as Eget. 

oda-vissza olcsóbban, mint Calalslg BB egyszeri jegy 
ára, Calvados megye ÓB Picardía bőségszarujáról, alma-
boráról, gyümölcseiről olvasok az oszlopokon, de Lisleux 
nevét caak a menetrend táblán kis betűvel.  Pedig 
Trouvlllébe, a legvilágibb fürdőhelyek  egyike felé, 
Lisieuxben kell átszállni. De igy van ez jól, ezt vár-
tam : Liaieux nincs belekeverve az üzleti életbe. Az 
a nagy Bzent, akinek városába készülök, nem volt  a 
hangulatok  embere. Örök  mosolya és a rózsák  nem 
e világi hangulatok  kifejezései.  Ő nem félt  semmi-
től,  hogy .kizökkentik"  a vallásos hangulatokból. 
Keményen  állt  a helyén és tul  volt  a föld  minden 
jelenségén,  minden  izgalmán. 

Mily szomorú, hogy még erre az egy napra Bem 
tudja levetni a földhözkötöttség  láncait a vándor, aki 
e nagy szent nyomait kutatja érdemtelenül. Félve 
jöttem a Qare Saint Lazare-ra, mert azt hittem, hogy 
az élelmes üzleti ász pietÍBzta ruhába bujtatja majd 
a reklámot és dobot veret Lisleuxnek. Már láttam egy-
szer egy ilyen kegyhelyet; a zarándokok pénztárcái-
ból hullott a pénz és azemleBÜtve vette át a farizeus. 
Lisieux-t nem zavarja semmi. Ide nem kell reklám. 
Nem is szabad itt. A korunkhoz legközelebb álló, leg-
modernebb szent alázatos alakja megszégyeníti azt, 
aki emlékéből nyerészkedni akar. 8 a vonatok szágul-
danak Trouville, Cherbourg, Desnvile felé,  de Lisieux-
ben valamennyi ajtó kinyílik és többen szállnak ki, 
hogy a calvadosl dombok között a kis nővér emlékét 
keressék, mint akik önmagukat mennek keresni a 
normandiai tengerpart fényei  felé. 

Kvretix után eszembe jut valami. Barátomra 
gondolok, ki itt járt előttem. „4mikor  kiszálltam  a 
vonatból,  ugy éreztem, hogy valaki  kézenfogott. 
S mig itt voltam, nem mult  el ez az érzés.'  A 
lifieuxi  állomáson ugyanez a blz'os tudat fogad.  Szelíd, 
télutói nap, BB ég ragyog, egy fokkal  vigabb a világ, 
a szemközti kla bistroból rádiózene szalad ki elénk. 
Nincs térképem, vezetőm, senkit Be kérdezek, hogy 
a sok ut és elágazás közül melyikre lépjek rá és mágia 

lígrnvidihh uton, a legrövidebb Idő alatt előttem 
áll az utcatábla: Rue du Carmel. Vájjon tudja-e ez az 
utca B a minden járó-kelője, hogy az Igazi világtörté-
nelemben aranybetükkel van beirva e név? Az utca 
e'ején, épp a sarkon most fejezték  be egy nagy mozi 
építkezését. Azt hiszem Atlantic  a neve. A plakátok 
moBt hirdetik a bemutató előadást: Un  jour dans  la 
paradis.  Egy nap a paradicsomban. A hirdető oszlo-
pon padig egy jelenet a filmből.  Vájjon mi lehetne 
más. A szerelem egy tízezredik változata. Bue du 
Carmel,  Cinema Atlantic. Un jour danB le paradis. 
Az ember nem tanul soha. A tapasztalatokat átadni 
nem lehet, a példa nagyon erős, de a gonoBzt nem 
lehet kiirtani egyszerre természetünkből. A Rue du 
Carmel másik oldalán kétszáz lépéssel odébb ott a 
templom és a zárda, mely életében őrizte s most halá-
lában is őrzi a modern világnak azt a szentjét, akinél 
tökéletesebb antipolusát, a Cinema Atlantlcok értelmé-
nek jobb ismerőjét ma nem találni sehol. 

Ez a szent, akit keresztény éa nem keresztény 
milliók jobban ismernek, mint Napoleont, olyan kis-
leány volt, mint ez itt mellettem, amikor belépett a 
Carmelbe. Most együtt nézzük Itt a reliqulák termé-
ben üveg alatt megőrzött gyönyörű  szőke  hajkoszoru-
ját. Mi mindent beazél ez annak, aki lá t ta . . . A leg-
több ember azzal hárítja el tudat alatt a szentek pél-
dáját, hogy tul messze vannak tőle az évszázadok 
perspektívájában, nem ls hiaslk el emberségüket Ezek-
nek a Tamásoknak való idejönni. 1873, amikor Martin 
Teréz Alenconban született, még közel van hozzánk 
nagyon. A ml korunk, melyben Szent Teréz élhetne 
még, az atmoszféra,  amelyben élt: a mienk. A vonat, 
villamosság, a gépek, a materiállzmus, a legvaskosabb 
érzékiség korszaka. Kortársai közül ma ezrek, milliók 
élnek egy hamis modernség világban, minden idejüket 
azzal töltve, hogy harcoljanak az öregség, a ráncok 
s a kérlelhetetlen elmúlás ellen. Aki látja egyszer ezt 
a gyönyörű szőke hajkoBzorut, az megrendülve veszi 
tudomásul, hogy Szent Teréz nem a „bájos rózsás 
szeat*, akin elálmodozunk éa szétolvadunk egy hamis 
szentlmentállzmuBban. Tizenhat éves volt, amikor itt 
hagyta ezt a bajkoszoiut, amikor levetette a világi 
fehér  ruhát. Neki is voltak vágyai és az ördög őt ia 
megkísértette. Egy szép fiatal  leány, szőke hajkoszoru-
val önmagának a legnagyobb veszély. És mégis elsza-
ladt ebből a világból, mely a csábítás, marasztalás 
minden raffiaált  eszközével rendelkezik. 

A fálmüvelt  materiállzmus persze azt hiszi, hogy 
ez az elszaladás Bzószerint veendő s bogy Martin Teréz 
megfutamodott  a világ elől s végül, hogy a kolostor-
ban nyugodt élet folyik.  Hányszor hallani: Milyen jó 
az apácáknak, pihennek. Nos hát ez a hajfonat  és még 
sok egyéb rácáfol  az Ilyen félmüveltségre.  Martin 
Teréz nem volt reménytelenül szerelmes, nem volt 
beteg, nem volt idegbajos. Virágzó fiatalon  hagyta ott 
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u Atlantic-ok világát A hajfonat  mellett pedig ott 
van a kegyetlen, majdnem aaörnyll oiiioium éa a 
korbács. A karmelita rendhás nem „csalódott* lelkek 
nyughelye, ahol .meggyógyulnak"  B újból kijönnek 
a világba — ólveinl as életet . . . Egyensúlyba kell 
hoani a különbséget a kolostor és a világ között. 
Kompenzálni kell a fájdalmakat,  amelyeket a világ 
adhat nekünk harcaink kösben. 8 ez a saenvedes a 
négy fal  kösött felér  a világ bajaival. XI. Piua pápa 
éppen a Katolikus akcióról szó;ú körlevelében eróii-
tette meg est; a kolostorokban nem „jó élet* folyik, 
ki ilyet megy keresni, nem marad sokáig. 

A „buissonets" mellett (es volt Martinék lisletuti 
háza) nagy szálloda épült a zarándokoknak. Aa évről-
évre növekvő látogatókat már nem tudta befogadni  a 
kis város. A buissonets moBt itt húzódik meg, tehát 
nem észrevétlenül. Felve lépek a kavicsokra azon a 
földön,  ahol a szent járt. A kis kastélynak beillő ház 
előcsarnokában egy karmelita harmadrendi nővér. Hany-
Bzor elmondotta már e szavakat, amelyekkel most 
nekem magyarázza, hol aludt a szent, hol étkeztek, 
hol érte a látomás. Biőkelő isléBsel, a mnlt Bzázadot 
megcsúfoló  finomsággal  berendezett Bzobák ezek. Az 
egy, üveggel elzárt szobában ott vannak a kis Martin 
Teréz gyermekjátékai. Képaskönyv, játékbaba, miniatűr 
zongora, kishajó, csészék, játéktüzhely, madárkblitka, 
Bőt egy kötél is az ugrandozáshoz. Sakktábla Bem 
marad el, de itt van a feszület  ls. íróasztalán, (amikor 
már nagyobb volt, itt tanult) újból foszület,  az elBŐ 
iskolatáska, földrajzkönyv,  a régi tintatartó s a többiek. 

A Martin család gazdag volt. Aa ebédlő faragott 
fcutorai  s a többi szobák mind arról tanúskodnak. 
Édesapja éB édesanyja vallásosak, Teréznek nem volt 
oka .elkedvetlenedni* a világtól. Szeretet vette körül 
és ő ezt a szeretetet sugározta tovább. Tudjuk, hogy 
Szent Teréz amellett milyen szociális lény volt. 
Felmerült még az a gondolat ÍB benne, hogy az elet 
legsBörnyübb kivetettjeinek, az utcaleányoknak apos-
tola lesz. 

Délután, ebéd után a Carmel kápolnájának rácsa 
mögött már meghallom az apácák hangját. Ezek imád-
koznak a világon ugyanugy, de a hangok között van 
Szent Teréz  nővéréé,  Mére  Ágnesé, aki ma a 
liaieuxi zárda  perjelnője.  Este üt órakor szentség-
áldás a ekkor ujbói hallom a hangokat. Az eió pad-
ban egy öreg néni üi, egóazen biztosan idevaló s nem 
zarándok. Micsoda perspektíva nyílik itt meg 1 Talán 
ismerte Martin Terazt, talán játszótársa, baratnője volt, 
olyan mint ő. A kis barátnő  ma az oltárra  van fel-
emelve. Hívőnek, hitetlennek egyaránt grandiózus ez 
a tény. Még nem is olyan régen a Szent maga ls itt 
térdelt kinn a padok között és mobt a főoltáron  az ő 
szobra á l l . . . A litániának lassan vége B már mind 
meBaaebbről hangzik a távozó apácák hangja: Miaerere 
noblB.. Mlserere nobia... 

A templom fala  tele köszönettel  A föld  minden 
tája képviselve van itt. Ausztráliai pap és német ka-
tona, francia  grófnő  és amerikai Ültetvényes. DJ nekem 
mindig csak az öreg hölgy jár az.eszemben, aki ismer-
hette Martin Terézt. Milyen rövid ut voit ez: a főid-
től az oltárig. Olyan rövid csak, mint a főidtől  az égig. 

Ki tudott erről az egyszerű apácáról, amikor 
belépett? Sanki. A szentség hiráben halt meg, de nem 
ismerte a világ. Most elnézem a liaieuxi „Awaies'-ekei. 
S aa almanachot. Culumbia, Hjllatdia. leprások, Dél-
afrika,  Grönland, Canada, J <páa éa Kina. M ndenütt 
ott van. A temetőben ütök, ahol egykor a sírja a most 
egy marváuy szobor áll. Közeledik az alkonyat. A 
közelgő tavaaz szellői már itt játszanak a hegyek a 
dombok között s a szobából messze ellátni. Litcm a 
készülő óriás bazilika munkálatait is. Alapjai már 
elkészültek, a körvonalak már előtűnnek. Impozáns 
less. Vetekedni fog  a világ hatalmas templomaival. 
Itt a Bírnál (Szent Teréz fö  di maradványai most már 
a Rus du Carmell kápolnában vannak) — akad elég 
Idő gondolkozni nagyság éB nagyság fölött.  Mit csinált 
ea a kia apáca, hogy a világ tiszteli éa művészek 
építenek Bzámára felséges  emlékműveket? Aki eről-
ködik ezért a dicsőségért, elnyeri-;-? Szent  Teréz  a 
világ legalázatosabb  és legkisebb  teremtménye 
akart  lenni éa elnyerte  a legnagyobbat.  Mit kell 
ártani, mennyit keli rombolni egy hódítónak, vagy 
egyéb „dicsőségre  ábitozónak",  hogy ennek aszázsd 
rásaét ls elnyerje, S itt van a nagy igazoláaa a lelki 
értékeknek. I;t van a bizoayíték, hogy nem érdemes 
földi  dolgokért, elporlBndó holmikért küzdeni. Csak a 
múlhatatlanért. Mit tett Martin Teréz ? A legnagyob-
bat: lemondott  önmagáról. 

Az alkony lassan ereszkedik a völgyre s a már-
ványszobra mégis ngy világit, mintha innen a hegyről 
mindenhova el akarna látszani. 

„Nlnca más menekvése az emberiségnek, mint-
hogy ac alázatnak eat az útját kövesse* — mondja 
aaelideo a kitérőm. Nem pap, francia  fiatalember,  aki 
résatvett a háborúban s két gyermek epjamár. Ügy-
véd  és sok, elhihető, igen sok fáradságába  kerül, mig 
önmagával ls kereBstül viszi ezt a princípiumot. Jobbra, 
balra mindenütt a feneketlen  gőg uralkodik. Nézd ezt 
a vérvörös felhőkoloasznst  kelet felől  a ezt a másik 
izgató Bslnüt nyugatról. Mintha fenyegetni  akarrának 
és jelképei lennének egy világnak, mely azt blszl hogy 
forgáaa  aa Őrben őrökké  fog  tartani.  Nem érzik 
micsoda vékony cérnán függünk  ós kukecok vttg\uok 
• csillagrendszerekhez képest is. Micsoda nevetséges 
ngrálás itt kakaskodni, ezen a földön  uralkodni, ami-
kor oly kicsi éa semmit Bem ér? u 

Ez as ember nem szerzetes, nem pap. Aktiv világ), 
de amint maga mondja, csak ilyen gondolkodással 
tudja  berendezni  életét.  Később megtudom, hogy 
•gyík legsglUsebb résztvevője aa egyik parlai szociális 

azakoBztálynak. Éveken keresztül az egyik banlleu-ben 
dolgozott szabad Idejében. Szóval és főleg  tettekkel 
állt kl a szegények oldalára, kitüntetést nem várt érte, 
nevét nem Írták le az újságok, ba beszédet mondott 
valahol. Íme  ez kelt  Martin  Teréz  művéből.  Nem-
csak bazilika, hanem az egy kis üpáca imádsága, ön-
magának feláldozása  folytán  millióit lelkében Bzólal 
meg a lelkiismeret, misszionáriusok ezrei bátrabban 
járnak a betegek éa falvadak  között és szűkebb hazánk-
ban Európában Is nem egy helyen az ő alázata szé-
gyenített meg felfuvalkodottakat  s az ő alázatossága 
termékenyített meg sokakat, hogy nrm féive  gúnytól, 
lekicsinyléstől, kinsvetéBtől, vállalják az elnyomottak 
ÓB nyomorultak védelmét, amit kinovet a világ. 

Este ngy éreztük, hogy magunkat az állomáson, 
mintha a katakombákat hagytuk volna el. A forrásnál 
voltunk. A tökéletes katolicizmusnál. Szent Terézt Bem 
az egyház, sem a pápa nem helyezte egyik szent fóle 
Bem. Éa tisztelői Bem teázik ezt. Nagyságának leg-
nagyobb ereje aktualitásában van és abban, hogy vilá-
gosan látszik nála, m'.kí ppen fordult  szembe a világgal. 
Martin  Teréz  korunk  szentje. S a vonatot várva a 
cikkíró is tartozik egy vallomással, B azt hiszi, hogy 
ezzel minden e témáról iró tartozik. N-'m akartam 
aem ujat, sem dicséretet Írni, mert nem lehet. Egyi-
künk Bem méltó reá. Ét Lisltíuxien nem is lehet újság-
írónak maradni, mert nincs felfedezni  való. A kíváncsi 
szemek itt nem látnak semmit, aki pedig belűlrói látja 
meg a meglátni valót, azt tollal leírni ntm tudja es 
nem ia akarja. 

Kozma Géza gordonkaművész és Erkel 
Sára zongoraművésznő hangversenye. 

Pünkösd barmudnapján, kedden este a kczbirtc-
kosság IÍZBIhazának nagjteimébt-n lesz Kozma  Géza 
gordonkaművész  ÓB Erkel  Sári  zongoraművésznő 
egyetlen hangversenye. Varosunk zenekedveó közen-
Bége rendkívüli érddklődsasel cez a sokat ígérő t-set 
ele. A Kaam.;—Erkel koictrtat ismét^lttm üdvözöljük 
és örülünk, hogy a marosvásárhelyi zenekonzervatorium 
e két kiváló mtivaeze ee p'dkgoguaa nzBktfljföidi  hang 
verseny-tournee-ju'ron reánk is gondoltak. Kívánjuk 
nekik, bogy a hgjohb emlékekkel távozhassanak m -jd 
várotuikbói, melynek társadalma szereti a tzepet es 
rajong a művésznőitrt. 

J tgyek (42, 32 Ob 22 lej) a Vak ár köoyv- és 
p pirkt-reskfdfsLen  olóre megválthatók. A hangver-
seny pontoaan este V2 9 órakor kegdődik. 

A hangferaenv  mu-ora n következő: 
1. Kodály:  Sonate op. 4. B) Fantasia. Adagio 

di moito. b) A iógró con spirito. 
2 Dohnányi: a) Rjralia Hungaricd (II—III) 

b) Capriccio h-moll. 
3. R. Strause: Sonate cp. 6 «) Allegro con brio. 

b) Andante ma con trop|A>. c) Allegro vivu. 
4 t) Kjzma: Ebrcu-m. I ) B tllada. 
c) D.mitrescu: DJDS ea'.mc. 
d) Popper: Fantasia op. 43. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Ismét a Skoda úgy. 

Emlekezetes. az a nagyarányú panamo, nnHy 
Sxoda-ügy uóven hosssasan foglalkoztatta  a román 
belpolitikai életet. A limeráiia kormány ennek az Ügy-
nök tisztázására parlamenti bizottságot küldött ki, 
amely moat külön törvényi akar magszavaztatni, hatás-
körének a szabályozására. Éjen törvényt a most juiius 
elején összeülő parlamenttol akarja megszavaztatni a 
kormány. Csak a törvény megje'.enéae(után kezdene 
hozzá a t i íoneáj a Stoda-űgy tisztázásához, amely a 
kellemetlen leleplezések sokaságát helyezte kilátá-fca. 

A Magyar  Párt  közbenjárása  az elbocsájtott 
vasutasok  érdekében  ujabb eredményre vezetett. 
Dr. Gyárfás  B emér éa Willer JJzatf  közbelépésére 
Msr* ui* vasú i vezérigazgató 1823 sz. alatt körrende-
letet adott ki az öaszss vasúti kerületi igazgatóságok-
hoz, amelyben közölte, bo .y a kisebbségi vasutasok 
folyó  év junins 30 ig szolgalatukban minden korlátozó 
tatezkcddS nélkül mogbagyiindók. — Sió van arról, 
hogy junius 30 után a nyelvvizsgán elbukott vasutaso-
kat fegyelmi  bizottság eló állítják, amely megállapítja 
a nyelv tudását. Ha a bizottságok ugy találják, bogy 
a vasutas nem birja a nyelvet, akkor rendelkezési 
állományba helyezik, de nem bocsájtják el. Avután 
pedig csak az 57 évet* korhalár betöltésekor kérheti 
a vatutaa a nyugdíjaztatását. Most a Magyar Párt 
sorozatos közbejárásai arra irányúnak, boiy a rendel-
kezési állományba került vasutasok az 57 éves kor-
batár előtt hozzájuthassanak a szolgálati idő alapján 
megillető nyugdijukhoz. 

A törők  külügyminiszter  bukaresti látogatása 
volt a román kormány május hónapra e'őkéazitett 
egyik kü'poiitikal eseménye. Megbeszélés tárgyát ké 
pezte a balkáni egyezményen kivül R imániának Orosz-
országgal való viszonya is. 

Románia a budip:mti Ganz gépgyárnál egymillió 
pangőa megrendelést tett. 

Megnyílt  a Népszövetség  79-ik  ülésszuka, 
amelynek egyik érdekessége az, hogy M«?yarország 
panaszt túrj osztat t be a Jagossiávia riszéról történt 
sorozatos határinc'densek miatt. 

Ausztriában as összes politikai pártokat vég-
érvényesen feloszlatták. 

Rokkant-ügy. 
Calkvármegyének közel kétezer hadirokkantja és 

negyezer hadiözvegye van. A vármegyénk egyike, 
amelynek lakóasága a világháború legnagyobb véráldo-
zatát hozta hősihalottiikban és hedirokkantakbeta. 

A világháború tizenhatodik esztendeje befejező-
dött. A változások és átalakulások mindenkire Bulyos 
helyzetet teremtettek. Leginkább megszenvedték azon-
ban ezeket az átmeneti időket a hadirokkantak és 
általában a háborús áldozatok, akiknek ügyét a román 
kormányok tizenhat esztendő alatt sem érlek rá ren-
dezni. 

Az élet nehézségei épkéz-láb embereknek IB nagy-
nagy gondot okoznak. A vármegyének kétezer rokkantja 
csaknem egészében pzántó-vetó, gazdaember, akinek 
megcsonkítva kell a kenyérért küzdenie s ebben az 
állam havi 6 0 - 80 lejjel támogatja. 

L hetetlen megbotránkozás nélkül tovább nézni 
ezt a kegyetlen részvétlenséget. Akinek módjában van, 
kötelessége a román kormányt figyelmeztetni  arra, bogy 
mindennél elíőbbrecdü érdeke megoldani az erdélyi 
hadirokkantjainak nyugdij ügyét. 

A vármegye képviselőihez I 
A parlament juniusban roLdiivüli ülésszakra ül 

össze, hogy ez 1934—35 évi áilamí költségvetést le-
tárgyalja. Arról volt szó, hogy az erd-üyi hadirokkantak 
kérdésének rendezését ebbi<n a költségvetésben vég-
érvónyesín eilat'ziií. Arra kérjük a várm gya képvi-
selőit, hogy a költségvetés Eorén ne keru.Je el fi,yel-
müket a hadirokkantak ügye se. Kérjük, bogy ember-
séges lélekkel tegyék magukévá izeknek a habi rua 
csonkáknak a dolgá», amelynek megoldására csak most 
a köitségV'-t'-s tárgyalása rendjén van alkalom es 
amelynek r^r.dnzáséó 3 kormány Eem zárkózik el 
ticább. — Kérjük, ho^y értsék meg éa értessék meg, 
hogy tizenhat év alatt kipu^ztu't n»gj része a rokkan-
taknak. Haztflatlpcsig  B a jövőn-k kászámithaistlan 
káro'zat okozó p-'lda, b« arra városk, amig valamernyi 
háborús áldozás kiszenved BZ utótor háládatlanságábau 
éa szlvíelen'ségiiher. 

Dr. Gyárf&s  E lemér szenátor 
a rokkantaké) t 

A 8Z9"Atu3 épri is hó 27 iki ülésén Dr. G.árfás 
Elemér szenátor feVzólalt  ebber. » kérdésben. Általá-
ban egyeddii ember, aki a csíki Magyar Párt munka-
terve szarint állandóan napirenden tarija a rokkant 
ügyet P-dig n ra c->i í, hanem a csatolt területek ér-
deke, nom kisebbségi ügy, hanfm  országos horderejű, 
A jövőn.-k szóló általános kérdés, bogv B hadirokkrnt 
ne legyen tlhaoyegolt kitaszitot'ja a nemzetnek. 

A rokkantak nyaralaaa. 
A hábo'u^ rokkantaV Bz.'rv>'v«tş a Bukarestben 

"zékelő H nüroiíkantak S..övetHége (8. M. I K ) A sza-
vptsóg kfcpontjár&k  cimi: 8 M. I. K (S icietatea Muti-
laţilor Isvaüzi d n R.zboiu) Bucureşti, S r. Bartheilot 24. 
A siövftségiíek  kft  nyaralója van a fekete  tenger 
mol ett T ichirílolban; éa két szanatóriuma Curtea d<i 
A'gesben ó- Tiirgu Ocntn. Ftilhitjuk a rokkantak 
ügyeiméi, hogy aki nyaralésra sro u joga van kérnie 
azt, A nyaralás három rendben történik juoiu*, julius 
és FUŞU Ü*U« hénfpolbun.  A kérvények a 8 M. I. R. 
fenti  cimére terjesztendők be, malléke'endő az illeté-
kes megyei főorvos  bi«oivitváoys, amely véleményezi 
a rokkr>nt egy hónapi fürdő  ellátását. 

A 60—40—20 asáaalékos 
rokkan 'ak felülvizsgalata 

is megkezdődött. I;y a 100 és 80 'izizalékos rokkantak 
felülvizsgálata  után most rövidesen tor kerül a többi 
ro' ksntakra ia. 

A m-'gye rokkantjai türelmetlenül fordu'nak  taná-
csért lapunkhoz, hogy iesz-e már va'.hmi az ügyükben. 
Kérjük várjuk meg türelemmel az államnak most 
ju'dusban tárgyalandó költségvetését. ígéret van H 
kormáGy résziről, hogy felveari  n költségvetésbe azt 
az ös°z°get, cmely a rokkan'-űgy rendezését fogja 
szolgálni; ígéret van a regáti rokkant szervezettől Is, 
lojv támog tja az nrdilyi rokkantakat jogaik elisme-
résében. Meglátjikl 

A rokkantak- , á rvák éa őav gyek 
utadómentessége 

A pénzügyminiszter 301 350—1930 október 9 én 
kelt körrendelete az úttörvény 59. cikkét ugy értel-
mezi, hogy a rokkantak, árvák és özvegyek nemcsak 
a nyugdijak után, hanem minden elementáris jövedel-
mük után utadómentosek. — Figyelmébe ajánljuk ezt 
különösen az eüi'járóaágoknak, akik ismerik nagyon 
jól a községeikben lakó rokkantakat, özvegyeket, árvá-
kat és mégis nagyon sok esetben kirójják az útadókat. 

Eladó 1 Íróasztal, 1 könyvszekrény, 1 ebédlő 
kredenc, 1 ebédlő asztal, stb. — Cim a 
kiadóhivatalban. 1-

Tisztelettel értesítem Csíkszereda és Vidéke közönsé-
gét, hogy 1824 évi m&jus 27 én (vasárnap) tartju'c 

• • • • 

ZS060DFURD0 
ÜNNEPÉLY ES MEGNYITÁSÁT. 

A fürdő  megnyitás alkalmával 
népünnepély és táno reggelig. 

Eoáaz nap olcsó kocsi és autójarat az Ipartestület elől 
Ki tünö konyharúl , i ta lokról éa kelle-
mes szórakoaisröl gondoskodva leas. 

A fürdőmegnyitást  kedvezőtlen idő esetén következő 
vaaárnap tartjuk meg. 

A nagy közönaég szíves támogatását kéri tisztelettel: 

Kalfás József, bérlő. 
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Petőfi  a románoknál. 
V e , é ? ! , - S

t
á ° í ° . r . , , a t a l «"«szeredal székely tanár 

feltunéstkelto  bolcsészetdoktorl értekezése 
Petőfi  géniuszának románnyelvfi  hatásáról. 

A kolozsvári román egyetem első magyar bölcsészdoktorának 
érdekes nyilatkozata. 

nKbreszti  a földet 
Piros nyári hajnal, 
Tele  van a szivem 
Szerelemmel,  dallal, 
Hagyogó  reménnyel, 
Merész  ifja  hévvel... 
Tele  ran a szivem 
i'ető/i  versével..." 

Kozma Andor: Magyar pusztán oimü költeményé-
ből jogosan vette jeligéül iennti sorokat Veégb Sándor, 
kat «gimnáziumunk fiatal  tanára akkor, amikor bolcsészet-
doktorl értekezését könyvalakban kiadta. Csak nem régen 
mutatta be a színpad deszkáin is a Petőfi  Sándor iránt 
érzett mély hódolatát, amikor János Vitéz szivbeinárkoló 
Bagó-ját,alakitotta átérzett művészettel, kellemes, behízelgő 
hangján. Akkor még közvetlen környezetéből is csak keve-
sen tudták, hogy a fiatal  székely tanár eljegyezte magát 
Petőfinek,  a magyar költőzseninek halhatatlan szellemivel 
és olyan terrénumon munkál Petőfivel  kapcsolatosan, amely 
eddig teljesen ismeretlen volt a világirodalom Petőfi  fordí-
tásai és méltatásai Irontján. 

Veégh Sándor, aki, bár eredetére nézve nemesi székely 
család sarja és családja Alsócsernátonból származik, ott 
született azon a vidéken, amely Petőfi  halhatatlan emlékét 
őrzi, a szatmármegyei Koltó és Kővár vidékén. Mielőtt 
szenzációszámbamenő könyvével érdemlegesen foglalkoznánk, 
nem lesz érdektelen, ba idejegyezzük azt a beszélgetést, 
amelyet szerzővel folytattunk  és amelynek során, természe-
tesen, szóbakerült az is, mi késztette arra, hogy doktori 
értekezésének témájául: Petőfi  román vonatkozású 
adatainak összegyűjtését, méltatását válassza. 

— Diákkoromban — felelt  kérdésünkre Veégh tanár — 
Komán irodalmi tankönyvemnek a végén néhány Petőfi  köl-
teményt láttam átültetve a legjobb, a legátérzöbb fordítók 
tollából. Sokszor elolvastam addig, amig egyik-másik verset 
már könyvnélkül is tudtam. Ugy éreztem: nekem vala-
hogyan közöm van hozzájuk. Több, mint másnak. 
Különösen melódiát pendített meg bennem az a néhány sor 
írás. Ha valaki akkor megkérdezett volna, diákarcom elpi-
rult volna és nem tudtam volna hirtelen megmondani: mit 
is szeretek bennük. 

Multak az évek és ma Petőfi  korával talán megtudnék 
telelni. Elmondanám azt, hogy voltam én is azon a tájon, 
ahol Petőfi  a legboldogabb volt és amely életrebivta a 
„Szeptember végén"-t s amely olyan szép, mintha a 
költő képzelete után alkotta voluaa fönséges  természet, 
bokáig voltam ott: tizenhárom évig. Évekig jártam iskolába 
Nagybányán, ahol Petőfi  is megfordult  és meghalni sze-
retett volna, ha már nem halhat meg az Alföldön.  Éltem 
én is szalmafödeles  kunyhós kis faluban,  ahol csak Petótí 
Jiires vendéglátóinak, a Teleky grófoknak  kastélya hirdette 
azt, hogy az ember számára van más tető is, mint a szalma-
t'üdél. Ahol a falu  parasztjának primitiv élete s a grófok 
műveltségének nagyvonalúsága szomszédok voltak. Voltam 
Kővár vidékén. Boldog gyermekéveim ott játszottam végig. 
Azóta is visszavágyom az akácillatos ég alá, az öreg Sza-
moshoz; melynek partján ma is áll a „kis lakocska", 
ahol megláttam a napvilágot. A vidékre, ahol a szatmár-
megyei nap melengető sugarában, egyetértésben húzódnak 
meg az alföldi  rlngásu kalásztenger, az erdélyi susogásu 
kukoricatábla és televény napraforgós  föld.  Ahol a zsindelyes 
elemiben már akkor két nyelven taní tot ta tanítónő, 
hogy nem magyar anyanyelvű társaim is megértsék. Ahol a 
régi békés időben az evangéliumi ige öltött testet a fogé-
kony gyermeki lélek tisztaságában, amikor arról szólt: 
szeretnünk kell Istent és egymást.,. Nagyon messze 
kerültem onnan térben és időben egyaránt, pedig családunk 
fisi  iészkéhez itt közelebb vagyok. De az emlékek néha ma 
is kirajzanak s előttem íelrajzolódik egy színes mozaik, ahol 
mindent meg lehet találni „abból, amit életnek nevezünk : 
népeket, küzdelmeket, örömet és bánatot. Erdély 
földje  ez a mozaik, amelyre olykor ráeszmélek, ahol a 
költő valóra váltotta hitét, igéretét, 26 évvel meghalt a 
szabadságért... A köszönet hangján kell megemlékeznem volt 
professzoromról,  Dr. Kristóf  György egy. tanár úrról, aki 
Petőfi  román vonatkozású adatainak összeszedésére figyel-
memet felhívta  és kutatásaim közben is tárgyi és módsze-
res útbaigazítással látott el. Köszönettel gondolok a román 
iroda'om mai sok kiválóságára is, akik felhívták  figyelme-
met az ismeretlenség homályában rejtőzködő kusza szálakra. 
Munkámat az egyetemi tanács elfogadta  és jővő hó elején 
avatnak doktorrá. Értekezésem értékére jellemző, hogy Dr. 
Balázs Andrázs prelátus-kanonok ur szives javaslatára 
tőtanhatóságom vállalta könyvem román köteté-
nek a kiadását. 

Eddig tart a fiatal  tanárnak megható, őszinte nyilat-
kozata. Lángol belőle a Petőfi  iránt érzett mélységes hódo-
lat, tisztelet és szeretet. Tanulmányából, amely méltó fel-
tünést fog  kelteni nemcsak Erdélyben és az Ükirályságban, 
hanem az ország határain tul is még inkább megbizonyo-
sodunk arról, hogy a munka összeállításával eltöltött több 
évi idő és költség, valamint fáradság  elviselésére Petőfi 
nagy lelke sarkalta. 

Veégh tanár, aki különben a kolozsvári román egye-
tem első magyar bölcsészdoktora, megcáfolta  azt a 
ieltevést, hogy a nagy szellemekről, mint Petőfiről  is, már 
nem lehet ujat irni, annyira kivan merítve élete, működése. 
Hiába vannak a százszámra menő kötetek, mégis lehet ujat 
irni róla, lehet a lángészről szóló legendát tovább szőni.... 

A csíkszeredai Vákár-nyomda ízléses kiadásában 
megjelent értekezés már a címével is feltűnést  kelt. „Petőfi 
a románoknál". Önkéntelenül arra gondol az olvasó, hogy 
lehet ez? ;Mikor járt Petőfi  Romániában? Ezekre a 
kérdésekre, amelyek a cimmel felmerülnek,  hamar megfelel 
ha kasttakbe vesszük maga, az értekesős. 

Első fejezetében  rövid jellemzését adja Eetőfi  világ-
irodalmi alakjának. Megállapítja, hogy Petőfi  azt az utat 
járja, amelyen Homeros, Dante, Shakespeare, Goet-
he, Moliére, Tolsztoj az emberiség közkincsévé váltak. 
Világot átfogó  szellemének nem gátja a nyelv, a nemzeti 
közösség: sasszárnyaival tul száll hazája határain, 
varázsával megejti az idegen nemzetek rokonszel-
lemü fiait  és a saját hiveivé lelkesíti őket. Ez 
annál nagyobb sikere, mert Petőfi  költeményeit nem világ-
nyelven irta, annak ellenére müveit mintegy negyven 
nyelvre fordították  le. Ez európai nyelveken kivül találunk 
Petőfi  fordításokat  örményül, héberül, jiddisül, sőt 
cigányul is. Fordítottak költeményeiből holt és mestersé-
ges nyelvekre is: latin, volapük és eszperantóra is. 
Neme csoda tehát, ha Meltzl Hugó, a lelkes Petőfi  apotol, 
szellemesen azt irja: Petőfit  Ausztriában és Ausztrá-
liában egyaránt ismerik. 

A második fejezetben  rátér szerző a tulajdonképpeni 
tárgyra. Leszögezi, sogy Petőfi  géniuszának román nyelvű 
hatásáról nem igen tud az irodalomtörténet. Pedig van ilyen. 
Veégh tanár munkájának éppen ez adja meg az értéket, 
hogy olyan területen keresi a Petőfi  hatásokat, amely eddig 
feldolgozva  nem volt. 

Irodalom- és művelődéstörténeti szempontokból anali-
zálja az első román fordításokat,  amelyek elavultak és hogy 
kellően érthetők legyenek, át kellene irni a mai fejlettebb 
nyelvre. Foglalkozik a mult század kilencvenes éveiben 
Kolozsváron megjelent Ungaria c. folyóiratban  közölt 45 
Petőfi-költemény  fordításával,  amelyeknél nagyon észrevehető 
a miigond hiánya. Meleg szavakkal emlékezik meg a brasBÓi 
Iosif  0. Stelán rokonszellaméből fakadt  fordításokról.  — 
losifot  Petőfi  vezette be a költészet szent berkeibe: két 
első könyvalakban megjelent munkája Petőfi  torditásgyüjte-
mény. Ezek közül az első kiadás ma már nagy könyvtári 
értékkel bír. 

Ismerteti a harcias költő-politikus Gog a Oktávián 
forditásait.  Goga fordításaiban  mindazt az erőt, lendületet, 
harciasságot, ami Petőfi  költeméuyeit jellemzi, saját nem-
zete, faja  szolgálatába állítja és igy igyekszik tanitaui, lel-
kesíteni, sőt forradalmositani  népit. 

Loichita V., lorga Bukarestben megjelenő folyóiratá-
ban, a „Floarea darurilor'-bau közöl igen jól sikerült 
Petőfi  fordításokat. 

Soricu, bukaresti tanár-költő Petőfi  fordításaiban  is 
igazi költőnek bizonyul. 

Legtermékenyebb és lelkesebb Petőfi  fordító  Erdély-
ben Bsnciu Att'ente, a brassói Saguna-liceum tanára. 

Todor bukaresti tanár, a Iiomán Akadémia magas-
íangu tisztviselője most fordítja  a János Vitéz-t 

Veégh tanár aztán rámutat több olyan árva, magános 
foiditásra  is, amelyek különböző folyóiratokban  szitszórtan 
jelentek meg. 

Aztán igen sok Petőfi-kurióziumot  ismerünk meg még 
a Petőfi-kultuszból.  Nem érdektelen, ba megemlitjük, bogy a 
Votüm Petőfianum,  vagyis a Petiífi  fogadalom,  amely a Petőfi 
eszmék teljes kifejezője,  kétszer ÍB levan fordítva  románra, 
valamint A hóhér kötele c. regény is. A további méltatá-
sokból azt is megtudjuk, bogy a külföldi  költők közül 
tizenkilencen írtak Petőfit  magasztaló verseket. Tizenegy 
német, három francia,  négy olasr, egy angol. A magyarok 
közül kétszáznegyvenketten írtak dicsőítő költeményeket 
Petőfiről.  Mintegy négyszáz írónak van hatszázon felüli 
szépirodalmi prózai munkája, amely szintén Petőfire  vonat-
kozik. Huszonkét Bzindarab ÍB van, amelyek Petőfit  dicsőitik. 

A románok közül szintén többen voltak, akik Petőfi 
nagyságát versben és prózában méltatták. Ezek közül leg-
jelentékenyebb a Goga Oktávián magasszárnyalásu költe-
ménye. Aztán adatokat találunk az értekezésben a Petőfi 
százéves születési ivtordulója alkalmával 1922-ben rendezett 
nagyszakásu ünnepéllyel kapcsolatosan tett román elismerő 
és hódító megnyilatkozásoktól is. Majd Petőfi  és Eminescu 
méltatása következik. 

A mű egyik legértékesekb fejezetét  képezi a függe-
lékben összegyűjtött Petőfi  fordítások  felsorolása,  fordítóinak 
is lelőhelyének a feltüntetésével. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy Petőfi  82(5 költeményé-
ből csupán csak 198 van lefordítva  románra, aminek ma-
gyarázatát szerző abban találja, hogy a magyarság és román-
ság között politikai Burlódások voltak és ezen kivül az 
erdélyi műveltebb románok az iskola padjaiban eredetiben 
olvasták és tanulták Petőfit. 

Az a meggyőződésünk, hogy Veégh tanár ezzel a 
munkájával nagyban hozzájárult, hogy ujabb Petőfi-kultusz 
fejlődjék  ki azokon a részeken, amelyek Petőfi  irodalmi 
nagyságát ezen ujabb megvilágításban most van alkalmuk 
megismerni. Albert I s t v á n . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hösök napja. 

Május 17-e országos ünnep volt. A háborn utáni 
ember ünnepet «zentelt a világháborúban elesett kato-
nák tiszteletének. Hősöknek tekinti mindazokat, akik 
bármely nemzet Bzolgálatában a tömegsírban kötöttek 
kl, akiket Bzétvágott a gránát, akik mérgeB gázát 
nyeltek, szuronyhegynek szaladtak, lángvetőbe hullottak 
vagy a hadiipar egyéb kívánatos halá'nemét elszen-
vedték. Ismeretlen Katona elnevezéssel egybefogja,  egy 
közös Birba fekteti  minden nemzet háborús áldozatát 
s azt évenként egyBzer kegyeletes megemlékezése 
jeléül körül sétálja. Az ujabb nemzedékekkel felkeresi 
a hősi temetőket. Ünnepi beszédekben méltatja az 
Ismeretlen Katona szenvedéseit, hősiességét, a harc-
terek borzalmait, aa anyáknak, az özvegyeknek pata-
kokban ömlő könnyeit. A Hísök csontjai között szó 
esik a szeretetről, a népek egymáB közötti türelmes-
aógéről. A hivatalos ünnep minden unalmasságával 
gyászol az úgynevezett bálás ntókor aa évnek egy 
napján mindazokért, akik HMk lettek • Uiel múlt-

ban. Hőaök lettek mindenkor egy felsőbb  parancs foly-
tán azokban az utálatos időkben, amikor egymásnak 
szabadította a gyűlölet. És fogadkozik,  hogy mind-
ennek többet nem Bzabad megtörténnie. Annak a meg-
próbáltatásnak, annak a borzalomnak, amit a világ-
háború jelentett többé eoha nem lehet megismétlődni. 
Mindez történik nálunk májuB 17-én. Más országban 
egy másik napon. — Azután pedig május 18-án min-
den marad a régiben. A világban tovább dühöng B 
gyülö'et, a háborús gazdagok s a hadiipar szívszo-
rongva lesik az ujabb hőslnflációt.  Azokat az Időket, 
amikor olyan jó volt, olyan nagyszerűen jövedelmezett 
a fakereszt,  amikor a Hős egy mindennél jövedelme-
zőbb üzletág volt. — Szomorú, hogy a Hőaök napjá-
nak nincsen meg az a mélységes javitó tartalma, mint 
amelyre rászolgált a világháború nyolc millió halott-
jával. Csak a szemünk előtt a háború utáni évek olyan 
mérhetetlen fegyverkezése  indult meg, ami aggoda-
lommal tölthet el mindenkit, aki ismeri ezeknek hősö-
ket faragó  rendeltetését. — Adja Uten, hogy a Hősök 
napja legyen a lelkekben a békének, a szeretetnek az 
az ünnep*, amely a türelmesség és megbocsájtáa Bzelle-
mével tudja megbecBÜlni az egymáB mellett élő népek 
ku'turáját. 

— A felosiki  róm. kath. tanítóegyesület 
erélyes állásfoglalasa  a nyelvvizagakal szem-
ben. A fdlcjlki  tanítóegyesület folyó  évi májua 14-én 
tartotta évi rendes közgyüléBát Karczfalván.  A köz-
gyűlés magas színvonalon mozgó találkozása volt a 
felekezeti  tanítóságnak, amely megható ragaszkodását 
nyilvánította iskoláink mellett. — A felekezeti  tanító-
ság nagy á'dozatot hoz népünkért. Teljesíti köteles-
Bégét és minden nyomorúság között ott áll a népmű-
velés magasztos őrholyén. Fizetós nélkül, állandó küz-
delemben ÓB kenyér goudok között formálja  a rábízott 
anyagot az anyanyelvet. Felmérni alig lehet azt az 
áldozatot, amelyet a felekeasti  tanítóság hoz. A népünk 
ugy becjüli mag ezt a nagy áldozatot, ha jószivvel és 
megértő szem tettel ragaszkodik ehez a munkához, 
lako'áinkhoz, felekezeti  oktatásunkhoz és hálát érez 
a?zal a tanítósággal szemben, amely hivatását minden 
akadályok között is ennyi lelkesedessel gyakorolja. — 
A tanitógyűlés foglalkozott  a legújabb államnyelvü 
vizsiák megtartásával. Megdöbbenéssel és határtalan 
elkeseredéssel szegezte le, hogy ezek a vizsgák tör-
vénytelenek. Valamennyi felekezeti  tanitót a közok-
tatásügyi törvény alepján nevezték ki, állásaikban fel-
sőbb tanügyi hatóságok megerődítették, több alkalom-
mal sikeres  államnjelvd  vizsgákon  estek  át, a 
törvénynek mind.<n tekintetben megfelelnek,  tehát 
nincsen jogában senkinek, hogy állásaikban ujabb vizs-
gákkal háborgassa. L iszögeztek azon álláspontot, hogy 
a legújabban elrendelt nyelvvizsgát magukra névvé 
kötelezőnek el nem ismerik. Azonban nem zárkóznak 
el az elől, hogy a román nyelv tökéletesítésére idő-
közben tanfolyamokot  hallgassanak. A szerzett jogal-
kat azonban nem érinthetik a folytonos  vizsgák B 
nem lehet azok szeszélyének kitenni állásaikat, csa-
ládjaikat. A közgyűlés általánoB helyeslésével és egy-
hangúságával határozták el, hogy ezeknek a törvény-
telenül elrendelt ujabb nyelvvizsgáknak a vlBBzavoná-
sát kérik, egyben határozatukat megküldik a többi 
táraogyeuületnek is hasonló állásfoglalásra. 

— Megható beosületesaég. Füstös Lajos Bzent-
mlhályi gazda valami hámokat lopott. A csendőrség 
momozást indított és csakhamar ráakadt BzerencBétlen 
FiintÖBra. A vallatás során mit gondolt mit nem a bajba 
jutót', felajánlott  200 lejt a nyomozást vezető őrmes-
ternek. Igy hallotta bizonyára. Talán példát la tudott 
arra, hogv nem egészen Ismeretlenek az ilyen elinté-
zési módok. Elég az hozzá, hogy véletlenül nem Bike-
riilt neki. A csendőr elvette a 200 lejt és feljelentette 
Füstöüt. A törvény HZÓIÍ a napokban tárgyalta az ügyet. 
Fürtös Lajost megvesztegetesért 1 hónapi fogházra  és 
200 lej pénzbüntetésre Ítélte. 

— Iskolai oaendólet. Egy rövid hir az iskolai 
erőszakos! odáBok világából. Cuomortáni Kálmán mind-
szenü lakós, Imre nevü fhcskáját  a mult év óazén 
hivatalból beírták az állami óvódaba. A gyermek nem 
látogatta az óvódát. Emiatt az állami óvónő, az állami 
iskola igazgatón keresztül büntetéseket rovatott ki a 
szülőre, amelyért moBt foglaltak  is. A szülő éppen 
a .foglalási*  hangulatban találkozott ÖBBZB a napokban 
az uton az óvónővel, aVinek szemrehányásokat tett. 
Az óvónő azonnal feljelentette  Csomortánit, akinek 
most elrendelték előzetes vizsgálati fogságba  való 
helyezését. 

— A káezon aloBiki róm. kat. tanítóegye-
sület évi közgyűlését május hó 24-én tartja meg 
Kozmáson. 

— Májas 28: gyűlés a szövetkezeti gon-
dolat népszerűsítésére. Sztankó Zoltán, KertéBZ 
I-itván és Imre Dénes folyó  évi május 28 án délelőtt 
10 órakor, a csíkszeredai közbirtokosság székházában 
gyűlést tartanak. A gyűlés célja a szövetkezeti gondo-
lat terjesztése. Meghívnak mindenkit, akit érdekel a 
szövetkezésben rejlő erők kihasználásának tdŐBzerüsége. 

— A könyvkultúráért . Május 13 én és 17-én 
országos könyvnapokat tartottak. Mindkét ünnepen 
nyitva kellett tartani a könyves boltokat, az egésa 
országban. Igy vároBunkban is sok megCBodálója akadt 
annak a merészségnek, amelylyel a könyvkereskedők 
átmerték hágni a vasárnapi munkaszünet intézkedését. 
Jalentjük, hogy a csiki könyvnap szomorúan végződött. 
Egyetlen könyv sem CBerélt gazdát a hivatalos könyv-
napokon. A kereskedők végül 1B elkönyvelték ezeket 
a napokat ls a többi ntán. Mindössze ennyi szerephez 
jutott a könyv, a csiki könyvnapokon. 

— Félára-Jegy. Májua 17-t61 május 22-én éjfélig 
a román vasutak egész hálózatán féljeggyel  lehet 
utazni. 
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— A helybeli postahivatal köaleménye. 
A nyári menetrend folytán  a postaküldemények a kö-
vetkesőképpen Indíttatnak Illetve késbesittetnek: 
Qyergyószentmlklóa—Marosvásárhely—Kolozsvár  felé 
reggel 8.05 perckor, d. n. 3 54 perckor. 

Brassó—Bukarest—Nagyvárad—Jasl  felé  délutón 
1'55 perckor, este 907 perckor. 

Gylmesbttkk—Bacan—Piatra felé  d. u. 2 órakor 
ós d. n. 354 perckor. 

Csikssentmárton—Káazonujfalu—Kászonaltlz  felé 
d. u. 2 órakor. 

A városban levó összes levélszekrényekből a le* 
velek kiszedetnek: délután 12 30 perckor és délután 
5 30 perckor. 

A postahivatal él állomáa C. F. R előtti szekré-
nyekből minden inditás előtt 10 perccel. 

Hétköznapokon a kézbesítés kétszer történik, 
d. e. 9 30 perckor és d. n. 4 30 perckor, ünnepnapokon 
egyszer d, e. 9 30 perckor. 

— ítéletek. János Imre tsploczal lakós Kristóf 
Bleknétól hámot lopott. A törvényszék lopásért egy 
hónapi börtönre itéite. 

— Török Ferencz cslkszenttsmásl lakás Tamás 
Jánost karóval megverte. Török testiBértés miatt egy 
hónapi börtönt kapott. 

— öngyilkosság. Basa Imre escgödl napszámos 
marószodával megmérgezte magát. A szerencsétlen 
ember meghalt, özvegye éB öt gyermeke gyászolja. 

— Belelőtt a lababa. F*r»ncz József  menaságl 
gazda az erdőből fat  hozott, összetalálkozott Péter 
Vendel erdóórrel, aki felszólította,  hogy a fat  bnsiól-
gáltassa. Szóváltás támadt közöttük Az erdőőr fegy-
verét használta és jobb lábán Eulycsan megsebesítette 
Ferencz Józsefet. 

— Aa u] menetrend. A májua 15-én életbe-
lépett nj menetrend szerint Csíkszeredából a következő 
vonatok indulnak Brassó felé:  reggel 6 óra 55 perc, 
d. u. 1 óra 57 p. és este 9 óra 12 p., kizárólag va 
Bár- és ünnepnap Indul vonat este 6 óra 52 perckor. 
Ezeknek a vonatoknak BraBSÓ—Bu';arest föle  öspze-
kjttetásük van a reggeli vonatnak 9 40 p. személy; 
d. a. 5 órakor gyors és éjjsl 1 óra 05 perckor személy. 

Brassóból Calk felé  a következő vonatok indul-
nak: reggel 5 óra 20; d. n. 1 óra 20 perelor és este 
8 óra 45 p., vasár- ÉB ünnepnap reggel 7 óra 20 p. 

Csíkszeredából Madéfalva  felé  indulnak: reggel 
8 óra 16 p. (Madéfalváról—Marosvásárhely  felé  össze-
köttetés 8 óra 30 p. és Gyimes felé  8 óra 26 perc); 
d. e. 10 óra 04 p. legközelebbi összeköttetése Oylmes 
felé  d. u. 1 éra 36 p.; d. u. 4 óra 06 p. (Uad fal-
várói Marosvásárhely felé  összeköttetés 4 óra 16 p. 
és Gylmes felé  4 óra 34 p. vegyesvonat); éjjel 11 óra 
55 p. (Madéfalváról  összeköttetés Marosvásárhely felé 
éjjel 12 óra 32 p. és Gylmes felé  12 óra 29 perckor. 

— Ujabb erdőtüzek. Bánkfalva  közbirtokoRsá 
gának „Jahorob" nevű erdejében tüz keletkezett, amely 
30 hold területet pusztított el. A csendőrség letartóz 
tatta Tudor Miklós caikBzentgyörgyl lakóst, aki Basca 
erdőőr állitása azerlnt a tüzet okozta. 

— A bánkfavl  közbirtokosságnak a caobányosi 
erdejében ia tüz pusztított. Itt Gercuj Páter leánya 
okozta a tüzet, aki juhai legeltetése közben tüzelgetett 
B ettől keletkezett az erdőégés. 

— Fellábát levágta a vonat. Daradics József 
cslkszentdomokosl napszámos a va-uttöltés mellett 
követ tört. Egy arra haladó mozdony B féllábát  levágta 
Súlyos állapotban kórházba szállították. 

— Kiütöt te a fogát.  Incze Domokos ditrói 
lakós egy vasgereblyével olyan súlyosan bántalmazta 
Kozma Istvánt, hogy annak állapota életveszélyes. 
Kozmának kiütötte a fogát  ÍB. A csendőrség Inczét 
letartóztatta és átadta az ügyészségnek. 

— Ellopták a OyimeB éa GyimeBközép'ok kö-
zötti Tatroa hídnak két vaagerendáját. A kár 12 ezer lej. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MERCUREA-CIÜC faoe  oonosoat membrilor soolei&ţtl ordinal 
Prefeotnrel  jad. Clno, aonform  c&rnla sânt obligat! a se pre-
zintă la Prefeotnra  In t e r m e n de 8 z i le ou reoeplseK* 
de depunerea taxelor legale, la Administraţia Flnanolarft  Clao, 
In oaza c&rora, 11 se va elibera permisele de v&D&toare pe 
exeroltiol anulai 1934—1935. 

— A oslluseredal Vadásitánaeág Igazgatósága közli 
a tá-sanág tagjaival, a oslkmegyel preiektnra rendeletét, mely 
nek értelmiben kötelesek 8 napon be lü l jelentkezni a 
prefektnrán  a törvényes Illetékek befizetését  Igazoló pénzügy-
igazgatásig! vevényekke", amelyek alapján kl fogják  állítani 
részükre az 1934—1935 évi vadászjegyeiket. 

— Pályásat! hirdetmény. A Sánslm'on—Pl&sţ'i de Jos 
(Cslkszentslmon—Kászonalt:z) postaszállltás bérbeadására 
pályáz >t hirdettetik. Az ajánlatok íolyó hó 24-lg a Mercnrea-
Clao-1 postahivatalhoz adha-.ók be, ahol az érdeklődők bővehb 
felvilágosítást  nyerhetnek. Az árlejtés folyó  évi Májas 24-én 
d, n. 4 órakor tartatlk meg a Me<-earea-Clao-l (oslkszeredal) 
postahivatalban. 

A líerourea-Cluo-t (oslkszeredal) postahivatal és az 
állomás közötti postaszállltás, valamint a osomagok házhoz 
szállítása is a postaszekrénvekből kiemelt leveleknek a posta-
hivatalhoz való szállításának bérbeadására pályázat hirdette-
tik. Az ajánlatok folyó  hó 24-lg a Mercarea-Clao-1 postahiva-
talhoz adhatók be, hol az érdeklődők bővebb felvilágosítást 
nyerhetnek. Az árlejtés folyó  év májas 24-én d. a. 5 ómkor 
tartatlk meg a Iíeroarea-Clac-1 postahivatalban. 

— PUBLICAŢIE. NO. 4983/1934. In conformitate  on 
dlspozlţlaolle ord. Dlrecţ anel Generale P. T. T No. 82504/1934 
gft  adooe la oanoQtlnţS gene'alâ, cft  In z'na de 24 Mal 1934 
orele 17 p. m. se va (Ine o lloltuţe publlrft  !a ofiolnl  P. T. T 
Beţedlnţft  de Jadeţ Mercarea-Clao, Cabinetul Dlrigentalol, 
pentra oonc»slonere transportalal expeliţilor poştale tntre 
oflolnl  <1 gară Meronrea Clao. transportai ooletelor la doml-
olllal destinatarilor şl rldioarea sorlsorllor dela oatllle fixate 
In oraş. Ofertele  ie vor primit şl 'n tlmpal şedinţei pini la 
definitiva  Închidere a oonoarentel. Caetnl de sa-oslnl se poate 
vedea la ofloln  tnte orele ofiolale.  Meronrea-Cluo, la 12 Mala 
1934 Diligent* de reşedinţa: Dealderin Jenai. 

— ELVESZETT Nagy János oalkdelnel lakóinak folyó 
hó 13-án, a Kóstelek melletti Borda nevezetű erdőrészből 
2 darab kit éves kanoája. Az egyik állat fekete,  a farka  répájá-
ban szürkeség látható; a másik világos rzQrke, homlokán 
oslllag van, hátalsó Jobb láha kesely Mtndkit kanoának nagy 
sörénye és hossza farka  van. Akt tnd valamit az elveszett 
állatokról, értesítse a delnel községi elöljáróságot. A tulajdo-
nos a nyomravezetőt Illő jutalomban részesíti. 

Helyreigazítások. 
Péter Józstf  a „C iki LapoV mult számában, a 

somlyói felekezeti  iskolával kapcsolatos állításainkra, 
a következő helyrelgaBltáat kéri: 

Az Ideiglenes tanács határozata nem nz volt, 
hogy az egyházközség 15 nap alatt átadja az Iskolát 
a községnek, hanem hogy 15 nap alatt Igazolja mi-
képpen jutott az iskolaépület birtokába. Ez a határo-
zat nem az én kezdeményezésemre, hanem Tomozel 
Constantin tanító tuiácsos Írásbeli beadványa alapján 
határoztatott. 

— „Taplocza májálleozott* clmü, szintén n mu't 
számunkban megjelent hírünkre Csedő János és Dávid 
József  urak kijelentik, bogy ók nem szenvedtek semmi 
sebesülést. Verekedés volt ugyan, őket IB megtámadták 
a ugy kénytelenek voltak a támadást maguktól elhárí-
tani, de nem bicskáztak. 

I 
• 

I 

T u r i s t a s á g . 
Az E K E . Csíki Alosztálya folyó  hó 27-28-án, román 

pünkösdkor kit kirándulást rendez. 1 Az Egyeskői menedék-
házhoz. 2. A madarasl Hargltábun levő tóhoz. E napokon fél-
á-u vasntl jegy kedvezmény van. Jelentkoznl 1> bet a Dílrr 
üzletben. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  május bó 19 éa este 9 őrekor 

Vasárnap,  május 20, Pünkőtd  napján d.  u. 6 
és est o 9 ónkor 

A kurtizana bukása 
(Suaaa Leuox tündöklése) 

drama. 
Oreta Oarbo és CJnrk GabJe. 

Hétfőn,  május 21, Pünkösd  másodnapján  d.  u 6 
és este 9 órakor, 

Kedden,  május bó 22-én este 9 órakor 
„STAN és BRAN" 

A haza szolgálatában 
Vígjáték. 

Szerdán,  május hó 23-án este 9 órakor 
Csütörtökön,  május24-án d.  u, 6 és este 9 órakor, 

A bécsi vig asszonyok 
operett . 

Willy  Forst  és Pdul  Hörbiger. 

Szombaton,  május hó 26 án este 9 órakor 
Vasárnap,  május 27-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Hoffmann k. a. meséi 
opere t t sláger. 

Anny Ondra. 

Erdélyi ügyfeleim  szíves tudomására, hogy iro-
dámat: Buouresti, Bulev. Maria 4/0, 
e ta j III. helyeztem át. Telefon  számom 3.9928 

s-3 Smilovits László. 

Eladó olcsón 9 2 8 ft8  t i p u 8 u C 3 U k o t t 928 as . 
]ievrolet autó. Érdeklődni 

lehet Gáspár Árpád tulajdonosnál, Csíkszereda 

Állami osztálysorsjáték, 
3 C a z d . 6 d J . l z I s m é t a J á t é i t ! 

II. oszt. húzása junius 5-én és 6-án. 
Pót sora-, egész fél  negyed nyolcad 
jegy ára 1 

1000 500 25A 125 
egésa fél  negyed nyoload 
2000 1000 B000~ 250 

Uj aorajegy ára • 
II. oaatályra . 

Az elfő  osztályra k:fiz9*ett  nyeremények Csíkban 
50000 lej: 50879 szám, 16000 lej: 20917 szám, 
4000 lej: 69681 szám, 2200 lel: 15240, 45465, 

69545, 71629 szám. 
Q J Jj t g g g | sorsjegyét alanti Irodában 

Megrendel&et(ifc:  Állami Osztálysorsjáték Csiki Intéi öaége 

Lőrincz József 
Mercurea-Ciuc, 

a „Bukaresti"' kávéháziéi nemben, Siabó fodrása-
1— üslet mellett. 

M E G E E K E Z E T T I 
ai uj tipusu 

batériás „PHILIPS" csoda rádió 
S W F 2 3 S U D U m U T O B 

5 lámpás abszo'ut szelektív 200-20C0 m. 
hullámhosszra egybeépített dinamikus hang-
szóróval (legújabb találmány) uj tlpuan 2 voltos 
lámpák folytán  óriási hangerő mellett mini 

málls anódfogyaBztás. 
Havi fenntartói  öaazege állandó használat mel-

lett 80 lej. Antenna nem szükséges. 
Á'landóan raktáron vételkényszer nélkül, bár-
mikor megtekinthető. Eladások részletfizetésre. 
Más tipusu rádiók mélyen leszállított árakon. 

I ÍRÓGÉPEK 
T L-.__.V1L !.:# 7.11 1L _ _l_ I ' 

i 
használt, kifogástalan  állapotban, o'cró ár tkon 

állandóan raktáron. 

Fischer Sándor rádió üzlet, 
a- Merourea-Ciuc. 

F E L I Z 
Q&ftdea  m e l l e t t 

legolcsóbb, legjobb, legkényelme 
sebb gyógyfürdő,  mindenfele  rheu-
matikus bántalmak ellen, gyógy-

hatasa utolérhetetlen. 
T e l j e s p e n z i ó : 

Lakás, elelmezes(diéiikuí is) es fürdő: 
Május hónapban napi 80 lejtől 160 lejig 
Juiius h-Jnopban Dupí 90 lejtől 180 lojig 
Ju iua és au,*.-ban napi 100 lejtől 220 lejig 

E g é s z ó v o n á t n y i t v a . 
" V a s i a t i k e d v e z m é n y (50 0 / o ) 
e g - é s z é v e n á t é r v é n y e s . 

Különféle  BEÓrakosátok: 
Strandfürdő,  tenisz minden este táno, köny tár, stb. 

Agrar kisaját í tási kötvenyek eihdok (1922 évi 
kibocsátás ÜVO-OS). C m a Vákár üalntben. 

[ MODELL KALAPOK £ 
[ tis aaponkeni u j formák  olosó 

p ţ á^baa, m , « s r t » j d a a . t l a . « t d l E ^ 

H VENCZKL T A N Á R N É N Á L M 
M Ugyanott kéaaülnek minden- M 

nemű nöi kalapt-k alsórendű ^ 
Anyag hofifiuftd*a£vaí.  Ktís;«k M 
kialakításit a legrövidebb Idő aleit. w 

Csiksaereda, I. C. Bra t iaan (Glmná- w 
ziam)-ucoa 119. ea., a Borház ko««icbea. ^ 

Adóbonok bárrailyeo címletekben kaphatók. 
Cim megtudható a Vákár Üzletben. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysserübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

» i l y « a I t t a a á i l i t e t t á c A k k a l ^ 
b e s s e r e s h e t ó k - : 

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

V 
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I H E G E D U O R A K A T 
oonaervator iumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n a d : 

S P R E N O Z G I Z I , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Hargita-aooa) 20. 

B j e ^ t r t t Vaftfct  t k^rrm^^^Má^»*, 




