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Magjalaalk mtadra vasiinap 

Az ötven éves ipartestület 
ötven esztendővel ezelőtt, 1884 ben ala-

kult, az al- fel  és középcsiki kézmüiparosokat 
magábaölelő ipari szerveset: a bizonyos mér-
tékig hatósági jogkörrel felruházott  „CsikBze-
reda és vidéke ipartestülete". Maga a szó: 
testület, lehet magyar szóképzés tekintetében 
helytelen, de tömörülést, az együvétartozást 
szebben és kifejezőbben  mai napig sem tudjuk 
más szóval kifejezni.  Testület: egy test és lé-
lek a csiki iparosság a Gréceatöl kezdve a 
káazoni napfényes  havasokig. Valóban példás 
és mintaszerű az a ragaszkodás, összetartás, 
az együvétartozáa feiismerese,  amellyel a csiki 
iparosság minden időben és körülmények kö 
zött olyan erős bástyát épített magának, amely-
nek erejével számolni kellett más közeleti vo-
natkozásokban is. Ennak lehet köBzönni, hogy 
a beoiületes, szakképzett kisiparosnak tisztes-
séges munkája közbecsülést vívott ki magá-
nak mindenütt és mindenkor. Különösen a vi 
lágháborut megelőző évtizedben virágzott a 
kisipar. A ránevelés, a nyugott atmoszféra,  a 
rátermettség mellett ezt annak is lehetett kö-
szönni, hogy a mindenkori kormányok tudatá-
ban voltak a kézműipar fontosságának  és je-
lentőségének és minden erkölcsi és anyagi 
támogatást megadtak fejlődéséhez. 

A világháború kitörésétől kezdődóleg ez 
a fejlődés  megakadt, Bőt az elkövetkezett 
gazdasági világválság és változott politikai vi-
szonyok miatt hanyatlott is. Különösen nívó 
ban és anyagiakban. Ennek a hanyatlásnak az 
általános gazdasági krízisen kivül oka volt az 
is, hogy ipari kérdésekhez nem értő, bátran 
monthatjuk stílusosan: kontár, sokszor leki 
csinylő és bántó elbánás alá kerültek olyan 
ipiri kérdések, amelyek aztán létalapjukban 
támadták meg a kisiparosságot. Az iparosság 
érdekeivel teljesen ellentétes törvények, ren-
deletek láttak napvilágot, kivételes és haszon-
leső indokolatlan gyámkodások bu jánoztak 
fel.  Az aránytalan, sok esetben igazságtalan 
közterhek, az állami támogatás teljes hiánya, 
hogy mást ne is említsünk, azt eredményezték, 
hogy a gazdagságáról világszerte hireB orszá-
gunkban haldoklik kisipar, Eokezer kisipa-
rosnál mindennapos vendég a végrehajtó ké-
pében a nyomor és számtanan azoknak a 
száma, akik vándorbottal cseréltél fel  szer 
B z á m a i k a t . . . 

Hogy pedig eddig el nem következett a 
gyáBzoB vég éa kisiparos társadalmunk dacolva 
a reázuduló nagy gazdasági éB politikai aka-
dályokkal ma is .megfogyva  bár, de törve 
nem", él és lehetetlenséggel határos kUzdel 
mekkel fenntartja  magát: azt ipartestületi 
szervezkedésének köszönheti. Tudja, hogy van 
neki egy érdekvédelmi szervezete, amely őr-
ködik tagjai erkölcsi és anyagi érdekei fölött, 
díjmentesen rendelkezésére áll minden hiva-
taloB ügyében és aB ő tudtán kivül is féltéke-
nyen vigyáz, nehogy ipari kérdésekben meg-
rövidítés veszélyének legyen kitéve az iparos; 
egyszóval a jog és igazság fegyvereivel  őrt 
áll minden sérelem és törvénytelenséggel 
szemben. 

Ezért kell felfigyelni  még országosan is 
arra a jubileumi ünnepségre, amelyet ipartes-
tületünk ötven éves fennálása  alkalmával sze-
rény keretek között, de annál bensőségesebben 
rendez. Határkő ez a félszázados  mult, mely-
nél időznie kell társadalmi és felekezeti  kü 
lömbaég nélkül mindenkinek, aki a nemzettest 
eme értékes részével: a kisiparosság hézag-
pótló munkásságával és erőbeli jelentőségével 
tisztában van. 

H*dd szüneteljen ezen a napon a munkai 

Nemcsak azért, mert az Ur ünnepe is vagyon. 
Hanem azért, hogy felemelt  fővel,  nyilt test-
véri szembenézéssel szorítson ma kezet szel-
lemi muikás, gyáros és kisiparos, hogy árad 
jon ebből a kézfogásból  és ünnepi, megbecsülő 
hangulatból még összetartóbb, hatalmasabb erő 
a további küzdelemekre és munkára az ujabb 
ötven év felé  . . . 

Akik pedig mesBziről eljöttek a mi ünne 
pünkre, hogy jókívánságaikat elhozzák, egye-
sületeik, a maguk és testületeik nevében: le-
gyenek üdvözölve I Tanúsítsák testvériesen 
tovább is azt a azolidáritást, amelyre annyira 
szükség van és amelynek össze kell ková-
csolnia az iparos lelkeket, izmokat az egycéiu 
munka és küzdelem acölkohój&ban a további 
életlehetőségek küzdelmes kivivására. Tanú 
sitsák, hogy ezt az értékes társadalmat nem 
lehet lebunkózni, az éini akar éB émi ÍB fogl 

A jubiláló ipartestület, bár házigazda, de 
legyen büszke arra, hogy ünnepelhet. Büaz-
keségére adjon jogcímet eddigi becsületes 
múltja és munkássága es az a tudat, hogy 
minden körülmények között és időben becsü-
letesen betöltötte hivatasát. Amikor ezt az 
utókor számára ezen a helyen leszögezzük, 
kívánjuk, hogy az iparos testvériségnek ez a fél-
százados végvara virágozzék, éljen, a közös 
egység, erő és öntudat nemes szellemében! 

Albert  István. 

A szenátus jooius bó 28-án w i m z i l i a Mapjavaí 
visszaadására vonatkozó törvényt. 

A Magyar Part tiltakozásai jelentette 
be a törvény jogtalan feltetele  miatt. 

A kormány junius hó 28-án a szenátus elé 
terjesztette s ott minden változtatás nélkül 
megszavazta a Magánjavak visszaadására vo-
natkozó törvényjavaslatot. 

A Magánjavak vagyonának visszaadására 
vonatkozó törvény egész lényegében sérelmes. 
A törvény szerint életbe léptetik az 1897 évi 
régi alapszabályt, amely elavult voltánál fogva 
már az imparium átvételekor sem volt érvény-
ben. A régi választott caiki alispánnak jogkö-
rét a törvény most a prefektusra  ruházza, a 
légi megyei törvényhatósági közgyűlés jogkö-
rét pedig a megyei tanácsra ruházza, ami szin-
tén sérelmes. 

A törvény nem tartalmazza azon vagyon-
tárgyak felsorolását  sem, amelyek a N pszö 
vétség jegyzökönyve szerint visszaadás tárgyát 
képezik. 

Végül pedig megdöbbentő a törvénynek 
azon kiköiése, hogy az állam a visszaadás 
tárgyát képező javakat a vagyonkezelésre kije-
lóit szervnek csak olyan nyilatkozata ellenében 
adja át, amely véglegesen lemond minden 
egyéb igényéről. 

A törvényjavaslat parlamenti tárgyalása 
előtt gróf  Bethlen György, Qyátfás  Elemér és 
Pál Gábor a külügyminisztériumban előtárták, 
hogy a javaslat egyrészt ellentélben áll a 
Nemzetek Szövetsége 1932 évi szeptember hó 
27-iki jegyzökönyvének megállapításaival, más-
részt pedig hiányos és zavaros rendelkezéseket 
tartalmaz a visszaadás tárgyát képező vagyonra 
vonatkozóan is. A megbeszélés kiterjedt az 
összes lényeges kérdésekre, a külügyminiszté-
rium azonban a javaslatnak semmiféle  módosí-
tására nem volt hajlandó. Junius hó 28 án a 
szenátusban Gyárfás  Elemér és Balogh Arthur 
szenátorok Sivul Radulescu külügyi államtitkár 
el(tt újból felsorolták  aggályaikat és kifogásai-
kat, de minden hiábavaló volt. A javaslatot a 
szenátus változatlanul elfogadta. 

A törvényjavaslat tárgyalásakor a szená-
tusban Dr, Gyárfás  Elemér a Magyar Párt ne-
vében tiltakozását jelentette be a lemondást 
tartalmazó nyilatkozattal szemben. Hivatkozás-
sal a békeszerződésnek az egyenlő elbánás éB 
igazságosság elvére vonatkozó kitételére a 
Magyar Part nevében kijelentette, hogy amig 
a székely határőrök vagyonát elvették addig 
Erdélyben a volt román határőrök teljesen ha-
sonló eredetű vagyonát semminemű csonkítás 
nem érte. 

A Naezód-i volt Il-ik román határőr-ezred-
nek a magyar állam az 1890 évi XVII. törvény-
cikkel 281.028 hektár erdőt adott, azonkivül 
ingyen adta nekik a katonai épületeket és belső-
ségeket templomi, egyházi és iskolai célokra, 
amelyek kizárólag roman kulturális célokat 
szolgáltak. E vagyontömeg teljes egészében 
megmaradt az 1919 évi impérium változásig B 
azutan az 1921 evi erdelyi agrár törvény is 
mentesítette minden kisajátítás alól. 

A KaránsebeB-i volt XIII. román határőr-
ezred kútelekebe tartozó 93 roman község határ-
órcsaiadjainak az 1873 evi XXX. törvény a 
magyar allam tulajdonából 260.000 kataszteri 
hóid erdőt, katonai ingatlanokat, pénzalapot 
adott, amelyet^a román törvények meghagyták 
a tulajdonosoknak. 

Cíikmegyóben azonban a székely határ-
őrök tulajdona képező Magánjavak vagyonát, 
amelyet 1913-nan 106 millió aranykoronára 
becsültek, 1923 évben állami tulajdon cimen a 
kormány hatalmi eszközökkei birtokba vette, 
pedig azok soha nem képeztek állami tulajdont. 

Dr. Gyárfás  Elemér által beterjesztett 
nyilatkozat kijelenti, hogy a Magánjavak volt 
alkalmazottjai nyugdíjigényének rendezésére 
vonaikozo rendeikezeseket elfogadja  és kéri 
azoknak az ügy többi részétől elkülönítve való 
törvénnyé emelését, hogy végre az érdekeltek 
hozzá juthassanak nyugdijaikhoz. 

Kijelentette továbbá, hogy a Magyar Párt 
tiltakozik azon lemondó nyilatkozattal szemben, 
amelyet a törvény követel és kéri az ország 
minden alkotmányos hatalmát ezen jogtalan 
feltétel  visszavonására, amelybe soha bele nem 
nyugodhatunk anélkül, hogy a volt székely 
határörök utódai jogos igényeiktől vaió meg-
fosztásának  részeseivé ne válnánk. 

Évzáró a főgimnáziumban. 
Oii szokás szerint Peter es Pál napján volt főgim-

náziumunk záróünnepéiye szép számú érdeklődő közön-
ség jel jnleteben Papp János  igazgató emelkedett hangú 
előadásában szólt a vallás-erkölcsi neveléa jelentősé-
géről es a jó könyvek olvasásának fontosságáról,  majd 
igy folytatta: 

.Testületünk két érdemes tagja tartotta ez évben 
25 évea juoileumát. Az egyik jubiláns Dr. Csipak 
Lajos regens, aki junius 27-én mondotta el ezüstml-
sejet. A tanari kar és az ifjúság  a maga részéről még 
a tanév folyamán  ünnepelte meg ezt a nagy eseményt 
éa kegyelmes főpásztorunk  a tb. kanonoki méltósággal 
tüntette ki. Ugy tanítványai, mint tanártáraai nevében 
is azerjtettel koBzöntöm az aranyszájú főpapot  és ké-
rem a Mindenhatót, hogy tartsa meg azon a poszton 
meg további 25 évig egyházunk ós fajunk  javára éa 
hasznára. 

A misik jubiláns, aki 25 éves tanári működésé-
nek évfordulóját  Ünnepli Albert  Vilmos.  1909 azept. 
1-én kezdette meg tanári működését a püspöki szék-
helyen. Városunkba 1921-ben helyezték át. Tanítvá-
nyai mindig tisztelték benne az Ízig-vérig egéaz embert, 
aki előadásaiba mindig beleolvaaztotta az egyházhoz 
való rendithetetlen hüaég szent lángját. Iskolai mun-
káján kivül a táraadalmi szereplésből ii bőven kivette 
a részét. Mindezek mellett elismerésre méltó Irodalmi 
muakáBaága la. 25 éveB tanári jubileumára is egy napon 
ertékes munkával ajándékozta meg aa Ifjúságot.  Lefor-
dította angolból Dr. Exner orvos kiváló művét éa ezt 
B FérfiBB  élet" elmen kiadta. Kegyelmes Főpásatorunk 
tanári, táraadalmi és irodalmi működésének és példás 
kathollkus tanári életének 26 évaa határmesgyéjén 
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ELSŐRENDŰ TÉLI SZALÁMI. 
JóBág Ú3 mlnŐ3ág tekinte-
tében kifogástalan. 
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malegen üdvözli éa elismerése jeléül neki a glmná 
ziuni igazgatói elmet adományozza. Bbbez a magas 
kitüntetéshez azt kivánjuk jubiláló tanárunknak, bogy 
azt a munkát és példás életet, amit 25 éven át az 
egyház, nemzete es embertársai javára szentelt, I ten 
kegyelméből a régi buzgalommal folytassa  tovább". 

Miután Mánya Ferenc főgimn.  tanár pír kereset-
len szóban megrajzolta Albert Vilmos pályafutását  és 
egyéniségét, a jubiláns emelkedett szólásra és mon-
dotta el nagyhatású beszédét. 

A jubiláns beszéde. 
— Bármennyire kicsi dolog és nem jelentós egy 

ilyeu 25 éves forduló  a nagy egész, a közösség szem-
pontjából, mindazáltal ezt is lehet nagy Ügyek, nagy 
eszmények és gondolatok szolgálatába állítani. 

Ha vlszszatsklatek a mai évfordulón  a múltba, 
vajmi keveset s vajmi homá'yoBan látok ott érdeme-
ket, de egyet  ragyogó tisztaságban és világosságban 
látok: a Gondviselés, az Ur vezető, Irányító, segitő 
kegyelmét, mely velem volt a gyermek- és ifjúkorban 
velem pályám kezdetén, aztán a nagy háború borzal-
mas zivataraiban, a hadifogság  poklában, mely végül 
hazahozott szülőföldemre,  visszahozott a tömegélet 
Bzörnytt zűrzavarából, idegbontó bábeléből a magyar 
ifjúság  meghitt körébe s megengedte, bogy továbbra 
ia a kat. nevelés és tanítás nagy Ügyének egyszeri!, 
alázatos munkása lehassek. Ezért ma mindenekelőtt a 
kápolnában a gyermeki lélek mélységes hálájával, 
őszinta bensőiégével mondtam köszönetet az Ornak a 
vett jókért, kegyelmekért, a vett Bzenvcdések- és meg-
próbált fásokért  is, melyeket egyébként a Tőle kül-
dött legnagyobb jók közé sorozol. Hi az Iiten bajt, 
szenvedést bocaát la ránk, killd kegyelraat, Irealmnt 
la hozzá, caak rendületlenül hinni, bizni kell B^nne. 
Ilyen hittel éa bizalommal bajlik most ls elébe lelkem 
B mély alázattal vallomást tesz — hiszen a mi állá-
sunk latin neve: professor,  me'y rokonféle  a coífes-
sor ral, vallomást, hitet tévőt is jelent; ugy gondolom 
tehát, hogy nem vétek a vallomással hivatásom ellen: 
kedves fiuk,  ha valaki élő hittel tud belenézni a csil 
lagos égbe, az óceán végtelenjébe, az élet misztériu-
mába, mélységes titkaiba: akkor csodálatoB világosság 
gyul kl benne s valami rendkívüli történik vele: talál-
kozik as Úrral s aki az Úrral találkozik, az ezta ta-
lálkozást elfelejteni  Boha nem fogja.  Akkor eltelik  a 
lelke  reménnyel s nincs az élet  horizontján olyan 
vastag felhő,  melyen tul a remény tekintete  ne tudná 
meglátni  a napsugarat.  Ugy érzem, hogy ez a mély 
forrása  az egyedüli, egyébként érdemtelen érdemnek, 
melyet Mánya tanár ur ÍB érintett: t. 1. hogy a mult 
ban is, Szibériában is, mOBt ÍB éa mindig javíthatatlan 
optimista voltam, szerettem mindent derűsebb színben 
látni, a miért Bok mosoly járt ki nekem akkor is, most 
ia — de bát én már Asszizl nagy vidám Bzen'javel, 
Ferenc atyánkkal tartok B azt mondom, hogy csak 
akkor kelt szomorkodnunk, ha valakit az a szeren 
caétlenság ér, hogy vétkezik. Sient Ferenc egyszer 
egyik frátert  szomorúnak látta s azt kérdezte tőle: 
CNak nem bántottad meg as Urat, mert egyéb okunk 
a szomorúságra alig lehet. Ne bántsátok meg tehát az 
Urat B akkor tiszta lesz a lelkiismeretetek, s ba jó 
ez ós tiszta, akkor — mint Kempls mondja — öröm-
ben, vidámságban nem lesz fogyatkozástok. 

Es az egyik, amit szükségesnek tartottam meg-
említeni. A másik, amiről a mai fordulón  nem szab»d 
megfeledkeznem:  a mély hálának kifejezése  szüleim 
után a legoagyobb jótét óm, E díly nagy püspöke, gróf 
Majláth Gusztáv Iránt, aki elBŐnek gondolt reám a mai 
kis jubileum alkalmából, elkűdvén nekem f-nyképét, 
melyet lelkes hittanárunk, Ltazló Ignác hozo'.t el és 
adott át egy kongregáció-Fyülésen, feledhetetlen  meg-
lepetésképen s amelyet mint drága emléket fogok  mind-
végig megőrizni. 

Most épen 37 éve, hogy a PŰBpök ur először jött 
közénk — akkor másodikos gtmnázlsta voltam — s 
egyéniségének ellenállhatatlan varázsával egy csapásra 
meghódított minket és azóta Is e varázB nem szűnt 
meg, csak növekedett az Időben. 37 év óriási Idő az 
egyházkormányzás megemésztő gondjai közepette s 
Pil'pök Atyánk mégsem változott: ugyanaz a jóságOB 
meleg salv árad kl felétek  aa ősz fürtök  alól, amely 
Átölelt minket nagy szeretetével a barna fttrtck  alatt 

akkor, amikor mt ott álltunk, ahol tl most vsgylok. 
Hányszor e jött közétek, néha kétszer is egy évben s 
Itt időzése a kegyelem, a ben;-6 báke, a mély öröm 
ideje volt rátok názve, de mindenkire, aki az ő köz>-
ieben lehetett. Mjláth pürpök mirdlg hozott magávnl 
valamit, ami nem e világból való: mélységes derűt, 
messzenéző távlatot, a megnyílt égnek egy darabját. 
Maga köré gyűjtötte az ífjusápot  és beszélt nekik a 
bitből élő munkás, tevékeny, tiszta éltről, roelv egye-
dül képes a föld  sötét szloét IH megváltoztatni. Utyan-
zt tette legutóbb, junius 10 én, vnsárnrp, a gyulafe-

hérvári cserkészek tözöit, aho' hr.rom jrlsrót 
olto t az ifjusrg  sziv. be. En mondott»: elfő  ĵ lrZAvunk 
legyen: a győzelem!  G.őzelnm önn pgunk felett,tes-
tünk, ösztöneink, as-ntedélyeink felett.  Ez az eró 
kvlntesszenclája. Második jelszavunk: a lovagiasság 
a nőnemmel  Bzembur.; a cserkész a gyönge nemmel 
szemben erős,  nem engedi magát kgyőzetnl; a gyer-
mek é? a nő számiihat mindig a cserkész vfde'mére. 
ha megtámadják becsületében, érinthetetlecségéber. A 
3-ik jelszavunk: a szeretet  és irgnlom.  A cserkés? 
boldog, ha segíthet a betegen, a szegényen a szere-
tet tevékenységének százféle  formájában.  Azonban e 
cserkész lagfőbb  dísze s erőss gí mégis ca .k az ő 
valláso'sága; legerősebb fegyvere,  páncélja vértje a 
kegyelem eszUöz î s lelkének legfz^bb  varázs» — ar 
alázatosság. Im\ mennyi Bíép, szárnyeló, hódító for 
dolatl Éa cs«'< azi fiizőn  hozzá: legyen ez a három 
jelszó necsak a cserkészeté, hanem mindnyájatoké, 
legyen as minden magyar Ifjúé  1 

A néh* csrdás flaoiatn  látó Go>'he azt mondj* 
egyik versében, hogy szent az a h«ly. amelyet egy 
Igazán jó ember lába ért. M ijláth pü=pók lábanyoma 
megszentelte egész Erdély fo'djét.  Nemcsak apostoli 
utód ő, hanem apostoli  lélek.  E -yénieé?e be van írva 
kitörölhetetlenül Erddy bércei és rónái közé, he sz 
erdélyi magyar szivekbe. Torzonborz vagy kicsinyes 
lelkek okvetetlenkedhetnek, vesződhetnek, törpeleltü 
soviniszták üvölthetnek: a nagy lélek a fi  nsőbbség 
erejével és hatalmával megy át törpéken és Időkön 
egyaránt. 

Az Igaz tisztelet, nagyrabecsülés és szeretet hang-
ján emlékezem ma meg az én k'dves igazgatóimról, 
a jelenlévőről, a közelmu'tmkról: az Ideális lelkű, kl 
váló tanárról, Ktesai Lajosról, a flrom  szociális érzés, 
a gyors tettek kem>nv emberéről, a cserkészet cagv 
mesterérő1, dr. Jináki Ferencről, régi gj u'afebérvárl 
tanártársaimról és az én mostoni kollégáimról, akik 
kőzött a 25 évből a legtöbb időt töltöttem : 13 eszten-
dőt s ezalatt az ő részükről mindig a legnagyobb meg-
értéssel, elnézéssel éB rokonszenvvel találkoztam. Ha 
nem volnék velük ugyanazon hivatásban, Bkkor ls thz-
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telettel néznék rájuk: mert fáklyák  őt, malyek elham 
vadoak, míg másoknak világítanak. Aki a mi pályánkra 
lép, az már eleve lemond arról, hogy az anyaglak, a 
földi  kitcaek u'án szaladjon és törtessen. Da ez n»m 
baj, mert viszont alig nyit a Gondviselés máshol hőrebb 
alkalmat, mint nálunk, hogy a földiek  helyett az em 
ber olyan kincseket gjüjibessen, melyeket a moly nem 
fog  megemészteni eoha. Külön öröm nekem, hogy a 
kcliéghk közül épen az szólott hozzám, akinek egy-
szerű, természetestgyenas lénye kezdettől nagy rokon 
azenvet ébresztbtt bennem. Köszön1 m neki. hogv arra 
a nem épen hálás szerepre vállalkozott, bogy foglal-
kozzék velem. 

Mily tisztelettel és hálával gondo'ok főhatósá-
gomra, bogy ezen évfordulón  magas figyelmével  tün-
tetett ki; hogy méltónak blzonyu'jak e kitüntető figye-
lemre, ezután ls az akarok lenni, ami vo'tam: egy-
házunknak, fajunknak,  nagy ügyeinknek egyik Bzerény, 
legkisebb szolgája. 

Kedves Ifjúsági  Még csak pár ezót kívánok hoz-
zátok RzVant a „Fór/ias éJeí"-röl, erről ae én kis 
könyvemről, melyet néhány példánybsn tjá^dékkípen 
a kezetekbe adtam, amelyből ápr. végén a nagţobb 
kongregációban nektek előadást tartottam. Angolból 
fordított  m seüátt-ma szükséges jegyzetekkel és ma-
gyariza'o'ikal. R-gi vágtam volt, begy ez a könyv 
ebben a rövid, Lönryen kezelhető és o'c-<ó formában 
eljusi'on a magyar lfju-ág  kezébe, hogy — mielőtt 
ringy-rorgy útszéli könyvekből, főkép  lnpos materlá-
lista orvosi Luruzslókoak hangzatos, u. n. .kegyetlen 
r fl  ktorként" meg- és felvilát.on  ó tákolmányaiból 
megrontaná kép «eletét éa egéaz lelkét — e tiszta 
szellemű könyv alapján fel  legyen vértezve a lelMség 
és tudás teljes fegyverzetével  a tudomány kepenj e 
gábe bujtatott mindenféle  ostoba maszlagolással szem-
ben. Kz a könyv, mely az örök trkő esi elvek alapján 
állva, a tud imány legújabb álláppontja szerint Is meg-
világítva tárgy a1 ja az Ifjúság  nemi nevelésének ary-
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nyira fontos  kérdéíét — voltuképen hathatós erővel 
támogatja azt a célt, Bmelyért az ifjúság  nagyfőpász-
tora, Mnj'áth plifpok  egy egész életen át nem Bzünt 
meg fárp.dhntatlaEul  do'goznl ÉB harcolni B amelyről 
legutóbb Is szólott Nagyváradon, junlns 23-án az Er-
délyi  Li>pok  munkatársárak adott interjújában; ezt 
mondotta : A legnyomasztóbb,  a legszánandóbb  rab-
ságban sínylődnek  azok  a lelkek,  akik  testi ösz-
töneiknek,  aztán a nagyravágyásoknak,  hiúság-
nak, haragtartásnak,  hazugságokba  való beleazo-
kásokn'  k a rabjai. Különösen  az ifjúságot  akarom 
ettől  megszabaditeni  Mert  amit az ember ifjú  ko-
rában erénnyé tud  tenni, annak ereje egész életére 
megmarad  Az önmegtartóztató,  tiszta ifjú  életből 
lesz az egészséges  család  és az életerős  nemzet; 
az ifjú  tisztasága  az, ami a jövendő  társadalom 
erejének  a legjobb fentartóje. 

Ez a könyv az éssz?rü megfontolások,  a meg-
gvőző érvek ellenállhatatlan erejével fog  segíteni ti-
teket a pil pök ur szavaiban kifej  »zMt nagy cél el-
érís-ri iránvu'ó küzdal^mbin, t. i., haiy szert te-
gyetek  a szép, tiszta,  fegyelmezett,  férfias  eletre 
— s biztos léptekkel  fog  előre  vinni a győzelem 
felé.  Ht azok az érvek mély g\ökeret fognak  a szi-
vetekben, ha a kegyelmi élet örök forrásából  minél 
gyakrabban merítetek, akkor az élet hatalmába ke-
rít majd titeket s rahok lesz'ek, de ugy, mint Jancsi 
fráter  ós tarsni a Gárdonyi gyönyörű regényében: 
rabok lesztek — az I<ten rabj»i. Aki pedig rabja az 
Urnák, az ura önmagának ura az egész földnek. 

N héz idők járnak felettünk.  Ma kisebbségi diák-
nak lenni n'm könnyű feladat.  D > akinek élő hite van, 
akinek ereiben ifjú  vér dobog, az nem csaphat fel 
d^sp'irádónak, siránkozó gyászvitéznek. Az a sötéten, 
borús időben is tud merészet éa nagyot gordolnl s a 
nagy és szép gondolatok érdekében cselekedni, ugy, 
amint Vörösmarty mondja: 

Goodo'j merészet és nagyot, 
É< tedd rá éltedet: 
Nincs veszve bármi sors alatt, 
Kl el nem csüggedett. 

A negv< djzázados évforduló  ezen rám nézve ün-
n'p>lyes pTanatnibnn szlvembő' kívánom, hogy száll-
jon rátok az Ur végtelen áldás», szálljon az egész 
magyar ifjúságra,  hogy ez?r megtorp .üztó akadály, 
baj éa leselkedő veszély közepette is tudjon keményen 
megállni, tudjon nemesen élni, ti'i'jin binnl, biznl, 
— bizva, remélve küzdeni, tudjon e hitben, remény-
ben, küzdalembea ÍB végül diadalt aratni. 

A mály benyomást kiváltó beszéd után az igaz-
gató felolvaBta  beszámolóját, amelyből közöljük a kö-
vetkező részt: 

„Mélységes hála és köszönet érzésével emléke-
zem meg jóságos PiÍppöksAtyánkról, aki BZ Iskola év 
folyamán  2 legdrágább és legértékesebb mise ruhájával 
ajándékozta meg intézetünket. 

A bála és köszönet hangján kell Itt megemlé-
keznem dr.  Hirsch  Hugó  főirvos  úrról, aki pénzbeli 
adományt in kUiil is mindig a legnagyobb szeretettel 
kezelte beteg diáljainkat és a legtöbb esetben In-
gyenesen. 

Ez alkalommal hálás köszönetünket fejezem  ki 
azoknak a nemes és vallásos hölgyekn' k. akik érté-
tei adományaikkal nagyban hozzájáru'tak felszerelé-
séhez. Fogadják hálánkat: 

Dr Balá-sy Kálmánné, LöfTer  Mtrcellré, Vogel 
Jtkabné, dr. Pál G&borné, Lőrlncs Józsefn*.  Szcpos 
Gárpárné, özv. Nóvák Albar n^, BMWÍH Ágos önné, 
MánvH Fercrcné, Bnézek Gyuláné, P^pp J tnosné, 
Aogi D nesné, Strkadi E'ekne, C^áka B^láné, Kará-
csony Jánoané és B r eczţ Árpád ur. Köszönettel kell 
a szeminárium éa kórház liszt, nővéreinek, akik egész 
éiben gondoskodtak OHtváról, uţvzncaak a felnőtt 
leányok Mi ria Kongregációjának tagjairól, akik hétről-
hétre na^y odasdássnl díszítették k^po'náok oltárát. 
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Diálíjiink jutalmazására kiinyvaíAndákoVat adtak: 
a Minerva könyvktRdóváüalat, a V á U r c g , Abert 
Vilmos, László Ignác, Veégh Sándor tantiok és dr. 
Péter János ny. fg.  Igazgató. P nrjut*lomra adomá-
nvoztak: A 20 évea találkozóra összegyűlt véndiákok 
3 1 9 0 , dr. Garnárd körorvos 4 0 0 , L'RFF cr M-M-C^H gyógy-
pzeríoz 390, Venczel Jitmf  ry. tanár 100, egy név-
telen 500. Véodlák-alap 1000, dr. Diczy Kálirun Vöz-
jegyzó 600 C^ipak Lajoî 200, a azemlnárium betfg-
szobája 600 lejt. A fógtmn.  egy tanulót egy hegrdüvel 
ju'almazott" 

A ziriünnepélyt eate az uj c. Igizgató lakásán 
barátságos vacsora köv*»tp, amely alkalommal a ta-
nári kar átadta a maga szerény ajándékát: egy ezllst 
s rleget. 

A szövetkezőt vllápiepe jilins elsején. 
Kilencven eszter.dóvel erelőtt, Anglia egy kis 

városkájának (Ricsdelnek) 28 szegény takács mestere, 
a legnagyobb szllkség idejében azon meggyőződéire 
jutott, hogy a mindjobban előretörő gyáriparral éa ke-
reskedelemmel szemben egyénileg nrm tudják fdvtnni 
a versenyt B érért elhatározták, hogv szövetkezetbe 
tömörUlnek a ennek a gondolatnak 28 fontsterlinggel 
nyomban megís vetették az alapját. 

Azóta ez a szövetkezeti gondolat a világ minden 
államában gyökeret vert a a mai Időkben már ren-
geteg szövetkezeti intézmény szolgálja a kis emberek 
gazdasági jólétének előmozdítását. Ezeknek a kisebb, 
nagyobb azövetkezeti alakulatoknak vezetői éB irányí-
tói azután a gyakorlati élet folyamán  rájöttek ar», 
bogy az eszme minél szilárdabbá tétele érdekében 
szoros kapcsolatot kell teremtsenek egymáB között a 
Igy sztlletett meg az a gondolat, hogy megteremtsék 
a „szövetkezetek nemzetközi szövetségét*, mely min-
den évben egy napot szövetkezeti Qnnepé teáz. 

Ez a nap aa egész világon julius elsejére esik. 
Eien a napon az egész világ szövetkezőinek szive 
testvéri szeretettel dobban össze azért n nemes célért, 
amely az együttea jólét lehetőségeit van hivatva biz-
toaitani. 

A nehéz munkától és sulyoa gondot tói elfám't 
Bzékely lelkeknek la felkeli  eszmélni a világnak ezen 
a szövetkezeti ünnepnapján a gondo'nl kell arrshozy 
azámkivetettségében nincs más megoldás, minthogy 
kczet-kézbe téve az egymás iránti szeretet jegyében 
igyekezzék megvslóaltsnl azokat az elméleti megálla-
p tásokat, amelyek szerint a Bzékely jövő rerdithetet-
len alapja a tétlenségre kárhozta'ott gazdasági javak-
nak tömörítésében és a szövetkezeti rendszerrel járó 
t szteaaéges és becsületes kezelésben rejlik. 

A szövetkezeti eszme közö?, egyUttea törekvéat 
jelent, miad^n o'yan emberi cél megvalósítására, mely 
nemcsak anyagilag, de erkölcsileg ia haaznos. 

A szövetkezeti eszme gazdaság-erkölcsi tartalma 
és a krisztusi eszme felebaráti,  erkölcsi tartalma között 
csak formai  küiömbBég van, mert emez a vá lás és 
uz ige hirdetésével a szövetkezeti munka pedig gya-
korlati eszközökkel szolgá ja egymás szeretetének, 
megbecsülésének, megértésének éa támogatásának a 
nagy célját. 

Legyen Ünnep hát nekünk is székely szövetke-
zőknek a julius elseji szövetkezeti nep addig ia, amig 
e'jön az Ideje, hogy külsőségekben ls méltó keretet 
adhaaBuik e nap jelentőségének. 

Kartész  István 

Csik az E. K. E. központi fotószakosztálya 
állal rendezett fényképészeti  kiállításon. 

Ritkán látott élvezetben volt részünk azoknak, akik 
junius hó 9. és 17-ike között a cluji—kolozsvári megyeház 
tágaB üléstermét felkeresték. 

Erdély minden részéből nagyszámú pályázd küldte el 
szebbnél-szebb felvételeit,  melyeket a rendezőség három cso-
portra osztott: I. Turisztikai képek, II. Szabad tárgyú mű-
vészi képek és III. Kezdő amatőrök képei. 

E kiállítás méltán tölthetett el büszkeséggel minden 
.hazai'' szemlélőt, aki hallhatta azokat az elismerő nyilat-
kozatokat és láthatta azt az érdeklődést, mely a csiki vonat-
kozású képeket állandóan körülvette. Misem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a tény, hogy a bírálóbizottság az első cso-
port második diját (ezüstérem, valamint a Kováts P. Fiai-
cég dija) és a második csoport első diját (aranyérem és a 
,.Gerdőrf"  dija) csiki turisztikai és tájképeknek, valamint 
jiórtráknak és hangulatképeknek itéite oda. 

E képek tulajdonosa Aladics Zoltán erdőmérnök, aki 
táradságos munkával, művészi érzékkel és tudással vará-
zsolta Erdély azivébe megyénk természeti szépaégeit éa 
édekességeit. 

Ugyancsak a második csoportban kaptak dicséretet 
l>r. Nagy András orvos felvételei  is, melyek újszerű tár-
gyukkal sok tetszést arattak. Legnagyobb sikere volt a 
„Jó tanitványM ábrázoló képnek, de a „Férfiszoba"  és 
„Békesség11 is sok helyes meglátást s kedvességet tükrö-
zött vissza. i i i -

Az Aladics Zoltán első csoportban kiállított fölvételei 
közttl a .Hajnali köd a Gyilkos tavon" nyerte az első dijat, 

bár a szakértők véleménye az volt, hogy a Bzebbnél-szebb 
képek közül szinte lehetetlen választani, mert az „Éjjel a 
Hargitán", „Vadászaton hajnalban", .Farkasnyomok" és 
„Két testvér a Hargitán" cimű képek mind olyan jók mint 
akár az első. 

A második csoport képei közül az első helyezett az 
„Oreg caiki góbé", melyet méltán tüntettek ki aranyérem-
mel, mig a többi felvételek  u. m. az „Eső után alkonyat-
kor" és „Tanulmányfej"  mindvégig méltó ellenfelei  marad-
tak az „Oreg csiki góbé"-nak. 

A kiállításon 68 fotó-barát  vett részt 220 fölvétellel, 
akik között nem kisebb nevek szerepeltek, mint Dr. Balogh 
Ernő, K. Lehmann, Ing. Gál Ernő, Dr. Manouscliek Ottó, 
Orbán Lajos (e két utóbbi versenyen kivül s mint bíráló 
tagok) s még többen mások, kik a külőnböző kiállításokon 
nem egyszer nyertek első díjat. 

Ezek a körülmények csak emelik a csiki versenyzők 
sikerét s ha még meggondoljuk, hogy a kiállításon nemcsak 
fényképészeti,  hanem turisztikai szempontok is érvényesül-
tek, ugy minden turista büszke lehet az eredményre. Mert 
ezekben a napokban sokaknak érdeklődése fordult  Csik felé 
és sokan juttatták kifejezésre  azt, hogy irigylik tőlünk á 
Hargitát, a Nagy-Hagymást, a Gyilkos-tót. S ha a nyáron 
többen látogatják meg bérceinket, mint az elmúlt években, 
ugy azt hisszük, hogy Aladics Zoltán és Dr. Nagy András 
sikere ily szempontból is teljes és megérdemelt lesz. 

K.  J.  joghallgató. 

F U T ÖNNEK 
ES NEM UTÁNZAT. KÜLÖNFÉLÉK. 

1814 junius 28 
Husz esztendeje mult ezen a napon, hogy egy 

szerb diák Szarajevóban agyonlőtte a masyar nemzet 
egyik legnagyobb ellenségét Ferencz Ferdlnárd trón-
örököst és fjlea  >gét. Es ezzel a gyilkos golyóval elin-
dult a világháború szörnvü lavinája, amely maga alá 
temette az egész emberiséget. Rettenetes véráldozat 
«B pusztuláB után ma Bem lehet feltartóztatni  ezt a 
romlást, amely busz évvel ezelőtt rászakadt a világra. 
Minden gyilkolás dscára a gyűlölet, a türelmetlenség 
elevenebb erővel él ma mint valaha. Bár ezen a szo-
morú évfordulón  rádöbbenne a háborús uszítók kegyet-
len világa arra, bogy a békéért dolgozzanak és meg-
megmentsék a nyomorult emberiaéget ujabb véreB 
katasztrófától. 

— A városi tanáos válaaztáa. Junius 25 én 
zajlott le városunkban a vároBl tanács megvá'BBztésá-
nak napja. A választáson a Magyar Párt 545 éa az 
egyeBÜlt román pártok 325 sznvngatot kaptak. Eszerint 
a tanícBban a Magyar P*rt 17 és a román pártok 
11 taggal leaznek képviselve. 

— Háaasaág. Papp Erzsike (D 'breczen) és Salló 
József  m. kir. tttzérfőhadnairy,  városunk szülöttje 
(Salló Ienác éa neje Darvas Margit fi»),  1934 évi ju-
nius bó 16-án házBaaágot kötöttek. (Minden külön érte-
sitéa helyett). 

— A gheorgheni — gyergrószentmiklóai 
tanáoB választan szintén junius 25 én folyt  le. Az 
ottani választásnak rendl ivül szomeru eredménye van 
G'ergvó magyarsága számira C^mplatu MnxmilUn 
Argeto anu pártja kapott 1030 és a Migvar Párt 504 
szavazatot. A Unácsba bektrül 12 Campianu tag és 
6 a M gvar Pártból. 

— Kiraboltak Balogh nyugalmazott ezre 
dest. Btlozh Ferenc -umu ui— c-dkeomlvói l»kásá< 
h tfőn  éjj«l Ismeretlen tett" peV ffjezé^el  feliö'ték.  A/ 
-zrpdpflt,  feleségét  b cs"l- d eán\ t pevlb rabló revol-
verrel őr RPthn vette, irig a másik neki fogott  a l«kéf 
fölkutatásához.  60 ezfr  lej k"srpénzt, 24 ezer lej ér 
tAkü hont, sok ékszert és egvéh értéket szedtek össze. 
Éjjel 2 érá>ól reggel 4 óráig tartott a rablás a akkor 
ovomtalnnu! eltűntek. A csendőrség nagy készültséggel 
nyomoz a vakmerő rablót u'án. 

— Ujabb foglalsz.  A ditrói egyházközség 40 
ho'daa erdős lege'őjét a dltró—hodosa I románok egy-
szerűen blrtokbz vették s azt tBbbé vissza nem adták. 

— Uj pápai kamarás. XI. Pius pápa, Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspök előterjesztésére, Dr. 
Jenálii Ferenc volt helybeli róm. kath. főgimnáziumi 
Igazgatót, jelenleg alba-iullal—gyulafehérvári  gimná-
zium hittanárát és régensét, pápai kamarássá ne-
vezte »í. 

— A mérleghitelesítés kálváriája A hely-
beli unrleghltelesitéanél eddig az volt az eljárás, hogy 
a vidéki kereskedőket felkereste  a hivatalos közeg éa 
ott elvégezt» a hiteleslté? műveletét. Ujabban a hiva-
tal berendeli a vidéki kereskedőket a mérleggel együtt. 
Nagy és eu'yos költséget jelent ez a kereskedőknek, 
ralárt Is kérjük a mérleghitelesltő hivatalt ne tévessze 
szem elől a kereskedők érdekét és könnyítse meg 
számukra azt az <tmuţy1s súlyos terhet, amit a foly-
tonos mérleghitelesítés jelent részükre. 

— Anyák napja Ovimeaen. Fekete Katalin 
gylmesi (Hidegség) lakóst György nevü fia  olyan bor-
zalmaaon összeverte, hogy orvosi kezelést kellett 
Igénybe vennie a szerencsétlen édea anyának. Annál 
förtelmesebb  éa vadabb bünt nem Ismer a kul<ur em-
ber, m'nt amikor valaki az édesanya bántalmazására 
vetemedik. Amikor az egéaz világ az édesanya tlaz-
teletét kü önŐB szeretettel ápolja, akkor vármegyénk-
ben nem tartozik a ritkaságok közé, hogy a gyermek 
kezet emel se édesanyára. Ne tudjon a ml népünk 
egvetlen gvermeke se annyira megfeledkezni  magáról, 
hogy az édesanyát bántalmazza. 

— Halálozás, özv. Szvoboda Jakabné szül. 
Araira Katalin 94 éves korában junius 17-én meghalt 
Csíkszeredában Elhunytat junius 19-én a csikszent-
mártonl családí sírba helyezték örök pihenőre. Elhunyt-
ban Szvoboda Miklós éa Amlra JánoBné szül. Szvoboda 
Rtaa édesanyjukat gyászo'ják. 

— Julius 29-re Ír ták kl a vármegye köz-
ségeiben a mezőgazdasági tanáoaosok válasz-
tását. A szakkamar&k redukálásáról BZÓIÓ törvény 
Intézkedései szerint folyó  évi ju'iua 29-re hívták ösaze 
az összes csikmegyei községek mezőgazda választóit, 
hogy megválasszák a mezőgazdasági tanácsosait. Azok 
a közaégek, amelyeknek 600 válaaztójuk van 2 tagot, 
amelyeknek 600-nál több választójuk van 3 tagot je-
lölnek. 

— Törvényszéki hirek. Dr. Lőrincz ditrói 
plebánoa államellenes lzgatásl perét julius bó 11-re 
napolták el. 

— Id. éa Ifj,  Balázs Ferenc facsnsztatáa  közben 
véletlen szerencsétlenségből egyik segítő társukat agyon-
ütötték. Ö;-öt napra Ítélték. 

— K^tó Józaef  mihaiieni—szentmihályi lakatos 
megverte Tamás Dezső frumosai  — azépvizi végrehajtót. 
Egy hónapi fogházat  kapott. 

— Vonat-szerenosétlenaég. Bodok és Málnás-
fürdő  között a sin mejlazulása következtében kisik-
lott a 414. számú személyvonat mozdonya ÓB Bzer-
kocsij* Emberéletben kár nem esett. A mozdony és 
pályatest súlyosan megrongálódott. 

— A vármegyéből. Vaszí Ferenc livezi-lóvészi 
vasu'-l őr eddig négy izben kísérelte meg az öngyil-
kosságot. Mult héten az 55-öa őrház közelében mégis 
eldobta az életét. Egy fára  felakasztotta  magát. 

— A bükkBzádl kőbányából 2 kg. ekrazitot és 
8 méter gyujtózsinort elloptak. 

— Pjpescu Mitulea békási lakóst a napokban 
Nagy Mító és Elekea Antal utászok alaposan elverték, 
mert ogy csengetyüt ellopott tőlük. Mitulea azonnal 
jslentést tett a csendőrségen, amely szerint Elekes éa 
Nagy szidták a román államot. 

— O'.teanu, a frumosai—szépvizi  állami iskola 
tanítója fdljelentette  a Baját lakoláját, hogy a kézi-
munka kiállitáaon a szőnyegek között magyar nemzeti 
Bzinüek ia voltak. — No halljunk csak oda. 

— Tomozelu Constantin Bumuleu—CBÍkaomlyól 
tanítót, a Migyar Párt vá'asztási csalás miatt felje-
lentette. A régebben helybeli tanító itt is választott 
éa Somlyón la leszavazott. 

— A slcu'enl—madéfalvi  magyar társadalom el-
határozta egy kulturház építését. Az anyagot össze-
adják, az építési költségeket lejegyzik. Egy azéke.ly 
község gyönyörű példát készül állítani népünk kultura 
iránti á'.dozatosaágának. 

— Albert Imre suseni—gyergyóujfalvi  lakós Dé-
nes Ferencet súlyosan öaszebicskázta. 

— Kosa János aandominíc—csíkszentdomokosi 
napszámost az ottani állomás azemélyzete'tetten érte, 
amint a vagonokról alkatrészeket szerelt le. Átadták 
a csendőrségnek. 

— Aa autótulajdonosok köteleaek kicse-
rélni pénzügyi haj tasi engedélyeiket. A helybeli 
pénzügyigazgbtóság kivetési osztálya közli, hogy a 
pénzügyminiszter 72895—1934. számú rendelete értel-
mében az összoa gepliacsiiuiBjdonoBok kötelesek régi 
pénzüevi bnjtAsl igazolványaikat (permeaele fiscale),  a 
legrövid- bb idő alatt ujakkal kicserélni. Az uj igazol-
ványokat az illetékes adóhivatalok állítják ki, ahová 
B járműtulajdonosok tartoznak. 

S a T r a n . 3 m "bor t , főleg  az 1933 évi terme-
lésű sa^anykásizü bort kedvezően megédesHl a 

J R é p á u t i " b e r - v i z 
Kapható vend 'glőkben és fd  zerüe etekbi-n. m 
Főraktár: Pototzky Josaef  Csíkszereda. 
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— A Játék. Remény ia aierencae ekkor 1B volt, 
amikor aa Állami Sorsjátékot még nem la ismerték. 
A ktllönbaég sa, hogy aielött ai ember aat várta, 
hogy egy különös Jótétemény történjen vele: valami 
. rökaég, vagy kincslelet. Da a nyereség befektetés 
nélkül nem Igen jelentkezett, az örökség pedig gazdag 
rokonok nálkül még kevésbé. Sokkal azlveaebben veszi 
az ember azt, ha eaer lejt nyer, mintha százezret 
keres keserves munkával. Aa államaorajáték egy uj 
nyerési lehetőséget létesített, amelyen az ember Idő-
Bzakonként kipróbálja a szerencséjót: minden hónap-
ban egyBzer, aztán egy egéai hónapon át minden nap 
szüntelenül sorsolják ki a Játékosok között a nyere-
ményeket Igy számtalan ember jut pénzhez oly mé-
don, ami azelőtt nem létezett. Ha meggondoljuk, hogy 
évente kétszer megismétlődnek ugyanazok a nyeremé-
nyek, tla hónapon át minden hónapban éa hetven na-
pon át minden nap húzzák kl aa urnából a nyeremé-
nyeket, el kell iamernttnk, hogy aa Államsorsjáték 
mindenkinek lehetővé tette, hogy reményeit a sze-
rencse által megvalósítsa. A milliók nemcsak B nagy 
tőke éa jól fizetett  állások jövedelmeit képezik, hanem 
olcsó Borzjeggyel la meg lehet őket nyerni, aőt a sors-
jegy nyereségnek az az előnye, hogy egyszerre jön, 
nem apránként, mint a megszokott jövedelem. Ma már 
nem lehet valaki milliomos, csak ugy, ha Borjeggyel 
játszik. Bz aa egyetlen olyan Ualet, amihez nem kell 
Bem nagy berendezés, sem tőke, Bem fejtöréa:  ahol a 
százlejea megnő és millióvá szaporodik. Da ahhoz, 
hogy a reményt ÖBBzhangbB hozzák a szerencsével, 
játszani kell. Dolgozni nem kell, mert a sorsjegy ma-
gától játszik. Szóval vegyen egy sorjegyet és játt zék I 

KÖNYVSZEMLE. 
Férfias  élet. 

Albert Vilmos főgimn.  tanár, o. igazgató könyve') 
Lapunk előbbi számában adtunk bírt arról, hogy 

a főhatóság  Albert Vilmos főgimnáziumi  tanári, lapunk 
munkatársat, tanári mútödeaenek 25 éves jubileuma 
alkalmából c. igazgatónak nevezte kl. Hogy ez a kálin 
tetéa mennyire érdemes fétfiut  ért, mulatja a cikk élén 
jelzett könyv la, amelyről Írnunk kell és amelyet min 
denkinek:  szülőnek  ós ifjúnak  olvasnia kell. 

Albert Vilmos angolból forditotta  ezt a könyvet, 
de ellátta bő jegyzetekkel és tanuimányssámba menő 
magyarázatokkal. Korunk komoly kérdésével, az ifjú-
ság nemi nevelésével foglalkozik.  A legjobb Ismerte-
tése a könyvnek aa lesz, ha közlünk nebány részletet 
a fordító  előszavából: 

.L jgtraglkusabban árnyalják aa emberi lálek arcát 
az érzékiség gonosz szellemei. Rombolásuk valóban 
megmérhetetlen. 

Napjainkban már annyira haladt, hogy aa álla-
mok megdöbbenve kapnak éBzbe B egymásután hozzák 
— jól-roBSzul — a faj  egiazaégének védelmére az u. 
n. eugónlkal törvényeket. Hiszen vannak országok, ahol 
a lakosságból venereáa fertőzea  következtében tiz év 
alatt majdnem annyian haltak meg, mint amennyi volt 
az illető nép vesztesége a világháborúban; máshol meg 
az összes lakóaság több, mint fele  beteg, VBgy átesett 
a fertőzésen. 

A századfordulón  még hihetetlenül pcff  iszkedő 
materializmus moBt láthatja törekvéseinek gyümölcseit. 
A Bzellem uralmatól megszabadított öBztönök siettek 
levonni a végső következtetést és — éltek. A materia-
lizmus poBványából táplálkozó bölcselet, irodalom, mű-
vészet ea az utca szemetje készséggel támogatta őket. 
Az „egézaéges érzékiaeg" éa a „meztelen kultura" 
hóbortosai Bzep földet  akartak odabOvölni az öaztön-
tüzelte BÓvár szemek elé; a megálmodott szép földből 
azonban elviselhetetlen rut pokol lett. Most vége felé 
jár a nagy dáridó, mert alig maradt már valaki épen 
ea józanon a az orgiából tovalebbeoő ,Venus vulgi-
vaga" nyomán átok üvölt éa a halál vigyorog . . .* 

Ez a könyv a tudomány éB a lelkiség teljea fegy-
verzetében száll szembe a romboláa őrületével, B a 
jogaiba lepett azellem felsőbbséges  erejével kemény, 
férfias  szavával életet  hirdet a halál országában. B inne 
egy nagy műveltségű,  emelkedett  szellemű  orvos 
ir, aki nemcsak orvos, hanem élesen látó lélekbúvár. 
Exaer doktor könyvét mély éa igaz emberszeretet su-
galla; ilyen értelemben az nemcsak érdekes olvaB 
mány, hanem a mai szociális vajudáío'i közepette egyike 
a legnemesebb és leghatékonyabb szociális letteknek; 
egyben a legjobban Bzolgálja a nemes értelemben vett, 
elsősorban a lelkiekre néző eugénlka tőrekvéaeit, vala-
mint a lelkiség magaa szempontjától vezetett felvilá-
gosítás ügyéi. 

N igy előnye, hogy nem t9rjengőa, nem téved lel-
kendező mondénok és éteri elmélkedóaek tömkelegébe, 
hanem rövid, okos, világOB éB praktikus. Aalró tekin-
tete különösképpen a középiskola nagyobb diákjai és 
az egyetemi lijuaág.felé  irányú', de szól ő minden rendű 
és korú férfi  emberhez, aki nem Bzeret játszani az élet 
ez elevenbe vágó, komoly kérdésével. 

A mű amerikai ajánlása ezt mondja: Igen hat-
hatós erő ez a könyv a nemi veszedelmekkel vívott 
küzdelemben. Helyes nézőpontot ad az egész kérdés-
hez, midőn nagy nyomatékkal követeli e téren is a 
férfivilág  rendületlen ragaszkodását magasztos eazmé 
nyekhaa nemcsak a veBzélyek miatt, amelyek őt magát 
fenyegetik,  hanem az el nem hárítható, ünnepélyes 
kötelezettségből kifolyólag  la, Bzemben a nőiséggel, 
az utódokkal  s egész társadalmi  életünkkel.  Kinyv, 
mely a tiszta életre lelkeeit. 

») U. J. Kiner dr Férfia9  élet. Angolból fordította: 
Albert Vllmoa, főgimn-  Unix. Iferoarea-Ciao—Csíkszereda,  1934. 
Vákár könyvnyomda)». 

Helyesen mondja a fordító,  hogy a könyv lényege 
a mindnyájunk eszmenye: az egész ember, az egész 
férfi,  aki ura és nem rabja ösztöneinek.  A magyar 
férfias  BZÓ magában foglalja  a bátorságot,  a szem-
benézést, az erőt,  a fegyelmezettséget,  a lovagias 
lelkületet  s az erkölcsi  jellem szilárdságát. 

A könyv a következő fejezetekre  o-zlik : A nemi-
ség jelentősége, Fiziológia. Az ifjúkor  problémája, Az 
önmegtartóztató élet, Téves nézetek a nemi életről, 
Ékszerű harc az önuralomért. A Függelék 1. fejezeté-
ben FoerBler zürichi egyetemi tanár, európai hirű peda-
gógus nyomán rámutat a vallás rendkívüli jelentősé-
gére a nemi élet pedagógiájában; a 2 ikban adja dr. 
Tóth Tihamér budapeati teol. tanár nyilatkozatát az 
eugénlka kérdésében. 

Nagy köszönettel tartozunk Albert Vilmos tanár-
nak, hogy ezt a nélkülözhetetlen könyvet az ifjuBág  a 
általán a férfivilág  részére lefordította  éa irta; ott ia 
van a helye minden ifjú  kezében. Legyen az a magyar 
ifjúság  breviariuma, bölcs mentora, nemesszivü ba-
rátja és vezetője.  Ha annak eulyos, meggyőző érvel 
mély gyökeret fognak  BZ ifjúság  szivében, ha minél 
gyakrabban Járul az erős, fegyelmezett,  azép férfias 
életnek őaforráaához:  a kegyelmi életnek kiapadhatat-
lan hegyi patakához, akkor a Baját éa nemzete jövője 
biztosítva van: boldog béke fogja  betölteni az ó szi-
vét, az fog  kiáradni környezetére — áldás és egészség 
fogja  besugározni eljövendő családját s az egymást 
követő nemzedékek minden Borozatát. 

A .Férfias  élet'  kiválóan értéke*, nemzetnevelő 
munka. A fontos  kérdést örök erkö'csl elvek alapján, 
a tudomány legújabb álláspontjáról tárgyalja. S mig 
egyrészt alkalmaaan illeszkedik bele a azellem, a lélek 
fensőbbaégének,  az evangéliumi Bzellemlségnek micd 
bódítóbban előtörő áramlatába, másrészt rendkívüli 
erővel védelmezi azokat az erkö'cai alapokat, amelye-
ken egy nemzet élete, virágzása, fennmaradása  nj ugszlk. 

A könyv csinos, Ízléses kiállítása, könnyen kezel-
hető, tetazetós formája  a Vákár nyomdát d cséri. 

Terjedelme 104 lap a ára mégis — hogy min-
denkinek kezébe köonyen elju hieson — CBak 25 lej. 
Vidékre ebhez jön még a portó, darabonként: 3 lej. 
Kapható a Vákár könyvest o tjában éa a fordítónál, 

Mf. 

T u r i s t a s á g . 
Az Erdélyi Korpát Egyesület csikszekl osztá'ya 

julua hó 8-án, vasánnp két kirándulást rendez. 
1. A Qjilkostóboz  autóbusszal. I iduláa reggel 

5 órakor. Személyenként 90-100 lej. Vezető: Aatal 
Elemér. 

2. A szentimrei-fürdőhöz  gya'og. Iidu ás reg-
gel 6 órakor. Vezető: Mathé József.  A kirándulásokon 
szívesen látunk nem tagokat ÍB. 

Jelentkezni lehet a vezetőknél vagy a Ddrr file 
üzletben. 

Juiius hó 3-án kirándulás a csikrákosi  Cserey-
kúriához.  Vezető: Vámszer Imre. 

A tg.-muresl, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleménye. 

Közöljük az érdekeltekkel, hogy a vámvezérigaz-
gatóság folyó  évi május hó 30 an kelt 59001 számú 
körrandeleteben közli, bogy a Kereskedelmi Ministeriun 
19075—1934 BZ. döntése szerint azon kontingentált 
árukat tartalmazó küldemények behozatalánál, melyek-
nek értéke a vámllletekkel együtt legfeljebb  2000 leit 
tesz kl, behozatali engedély nem szükségeltetik. 

Gyümölcs kereskedők figyelmét  felhívjuk,  bogy 
Tighina megyében nagy gyümölcsterméBre van kilátaa 
es onnan mintegy 1000 vagon különböző gyümölcs, 
nagyrészben az o a ban jó minőségű fujalma  < xportálhaó. 
A nevesebb tighinai gyümölcs exportörök és kereske-
dők névjegyzéke betekinthető a Kamara titkári hiva-
talában. 

No. 1627—1934. Binca Naţionala értesítése alap 
ján felhívjuk  mindazon kereskedők éB iparosok figyel-
met, akiknek adósságuk van Hollandiában, hogy ezt 
jelentsék be a Banca Naiionaláboz legkésőbb iolyó év 
junius hó 30 ig. Az adósságról egy speciális formula 
állítandó ki, amit díjmentesen bocaát az érdekeitek 
rendelkezésére a B «aca Naţionala. 

— No. 1733—1934. FakereBkedők figyelmét  fel-
hívjuk, hogy Németországból nagyobb vállalatok ce-
luloza gyártásra alkalmas fa-anyagot  keresnek. Köze-
lebbi információk  megtudhatók az Inatitu'ul National 
de Export-S irvlc ui la ustrialtól, Bucureşti, C ilea Vic-
toriei 100. 

— No. 1707—1934 A Kereskedelmi Minisztérium 
23452—934 az. megkeresése alspján feihivjuk  az er-
dekeit kereskedők éa iparosok figyelmét,  hogy a repülő 
bélyeg használatára vonatkozó törvényes rendelkezé-
seknek tegyenek eleget. 

— Felhívjuk a bankok figyelmét,  bogy az uj 
banktörvény 61 azakaazának 2. bekezdése értelmében 
f.  év. ju'lus 4 ig eleget kell tegyenek a bejelentési 
kötelezettségüknek. 
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Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

B«l7«ft  UiBÍUitttt ínkkil 
b e s a e r e i h e t ő k : 

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

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton, junius bó 30-án este 9 órakor 

Vasárnap,  julius 1-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

„KAIRÓI ÉJSZAKÁK" 
ezentimentálla film. 

Aamon Novarro  és Mir  na Loy 

Szerdán,  julius hó 4-én este 9 órakor 
Csütörtökön,  julius 5-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

A KIS BETYÁR 
Z°néa  vígjáték 

Doly Haas,  Betty Aman 

Szombaton,  julius hó 7 én este 9 órakor 
Vasárnap,  julius 8-án d.  ti. 6 és este 9 órakor 

Maricza grófnő 
A Kálmán  Imre  bires operettje 

Dorothea Wieck,  Szőke  Szakáll,  Verebes  Ernő 

Egy ügyes szakácsnő kerestetik uriház-
hoz, házvezetőnőnek. Cim a kiadóhiva-
talban. 

U 1 g / l n Merourea-Clacban éa Sumuleun több belte-
ü i i a U U iek háaial, űrei beltelkek, ««tatok, kaszálók, 

továbbá pénaazekr»nyek nj éa alig használt Írógépek 
valamint egy jó karban levő Müh'e féls  aieoska/agó. 
Oim a Vakar üaletben. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai Közbirtokosság és legelő tár-

sulat elnöksége pályázatot hirdet könyvelői állásra. 
Javadalmazás évi 6000 lej. Ezen javadalma-

zásért köteles végezni a törvényben előirt könyve-
lést, valamint az összes fordításokat. 

Pályázati határidő 1934 julius hó 15. 
Mercurea-Ciuc, 1934 évi junius hó 27-én. 

Elnökség. 
Ro mânia. 

Ministerul Instrucţiunei 
Gimnaziul de Băieţi „Petru-Rareş" 

Miercurea-Ciucului. 
633 

27 Iunie 1934~ 
Publicaţie de licitaţie. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 
la Gimnazul „Petru-Rareş" din Miercurea-Ciuc, 
se primesc oferte  pentru furnizarea  a 100 stânjeni 
lemne de foc,  până la data de 12 Iulie 1934, 
— inclusiv — ora 5 p. m., când va avea loc 
licitaţia. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul de sarcini se poate vedea la cance-

laria şcoalei în fiecare  zi, între orele 10—12 a. m. 
Director: Secretară: 

SP. TUDOR. F. SPEREA. 
Primăria comunei Cozmeni. 

Nr. 793-1934. 
Publicaţiune. 

Primăria comunei Cozmeni, în ziua de 14 
Iulie 1934 ora 10, în localul Primăriei, prin 
licitaţie publică cu oferte  închise vinde 1973 m. c. 
lemne de brad cu preţul de strigare Lei 157840. 

Garanţia provizorie este de Lei 39446. 
Condiţiunile de vânzare se pot vedea la 

Primăria comunei Cozmeni şi la Ocolul Silvic, 
Sânmărtin. 

Cozmeni, la 26 Iunie 1934. 
Primăria comunei. 

S M O D E L L K A L A P O K £ 
tiz naponként n j formák  oloaó U 
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8 VENCZKL T A N Á R N É N Á L * 
X Ugyanott készülnek mindem- f ţ 
X N nemű >61 kalapok i t i ő r t a d l 
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átalakítása a legrövidebb id« alatt, 
w Csíkszereda, I. C. Bratianu (Qlnuá-
^ zium)-uooa 111. zz., a Sörház közelében. 
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