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BETILTOTTÁK A TÂR6U-N|URE$I „SZÉKELY HETET" 
Elmarad a ciuci lakodalmas felvonulás. 

Tegnap este vett értesítés alapján tudatjuk mindazokkal, akik a „Székely lakodalmi szokásokéra 
készültek, ugy a szereplők, mint akik Târgu-Mureşre akartak ez alkalomra utazni, hogy a következő távirat 
érkezett: „Hatósági letiltás folytán  kiállitás elmarad, f  öldmives szövetség". 

Nagyboldogasszony ünnepén. 
1038-ban hunyta örök álomra szemét a magyar nép 

első nagy királya Szent István. Kégi vágya volt, hogy e 
inpun haljon meg, vágya teljesült, miután országát és népét 
Mária oltalmába ajánlotta. Ez évfordulón  s István napjának 
k;izeledtén, napjaink ádáz tülekedésének sivár világából kép-
zeletünk visszaszáll a múltba s felidézi  az első nagy magyar 
tnjedelem alakját s uralkodásának messze századokra szóló 
jelentőségét. 

Corpore parvus animo magnus — testben kicsiny, 
lélekben nagy, igy rajzolja őt a középkor végén egy név-
telen budai ferences,  azt mondja még róla, hogy bátor, har-
cias volt, bölcs és Krisztust tisztelő. E mély hitű, kiváló 
szellemű férfiú  gondviselésszerüleg akkor jelenik meg a 
magyarság történetében, mikor a nemzet életének sorsdöntő 
fordulatához  érkezett. Nevéhez fűződik  a magyar királyság 
s a keresztény egyház megszervezésének nagy érdeme. A 
vándor és a rokon néptörzsek példájára kalandra éhes ma-
gyarságból ő teremtett nemzetet. Az úttörő munkát atyja, 
az éleselméjü Géza fejedelem  végezte. Ritka éleslátással 
észrevette, bogy a két hatalmas császárság (keleti és nyu-
gati) közé ékelt magyarság a kalandozások következtében 
loltétlenül nyomtalanul elvész, mint a hunok és avarok, ha 
a kalandoknak véget nem vet s népét a kereszténység kebe-
lébe nem vezeti. (E történeti ténnyel ködbe foszlik  az ősi 
pjgányhitért s a pogányvilág képzelt primitiv szépségeiért 
és erényeiért epedőknek hóbortos ábrándja.) Géza belátta, 
liogy népe csak ugy maradhat meg Európában, Ld békébeu 
él szomszédjaival és a keresztény népek életmódját követi. 
Megteszi tehát az első lépést: iényes követséget meneszt 
az első német-római császárhoz, Nagy Ottóhoz, békét ajánl 
neki és papokat kér tőle. N. Ottó örömmel teljesiti a ké 
rést: Piligrim passaui és Szent Adalbert prágai püspökök-
kel egész sora jön a német, később olasz papoknak B meg-
indul a térités munkája. Géza fejedelem  Bzemében a keresz-
ténység még eszköz; fiánál  azonban eszközből céllá emel-
kedik s ennek elérésében oly jó példával járt elől, annyi 
buzgósággal terjeszti azt szelid, de ha szükséges volt, 
szigorú eszközökkel is, hogy az egyház később (1083-ban) 
a szentek közé iktatta. 

A kereszténységre való áttérés ledöntötte a válasz-
falat,  mely a magyarság éB Európa népei közt fennállott; 
a kereszt felvétele  mintegy a művelt világ részeseivé tett 
bennünket. 

Szent István kifejleszti  az erős központi hatalmat s 
ez a hatalom véget vet a felemésztő  rabldkalandoknak; az 
örökös ellenségeskedés helyébe a barátságos érintkezést 
lépteti a Nyugat népeivel. Felbontja a törzsszerkezetet, 
kilségjogát kiterjeszti mindenkire: igy egy országgá teszi 
a magyarlakta földet  és egy nemzetté olvasztja a magyart. 
A honfoglalástól  kezdve csaknem egy századig tartó tapo-
gatózás és ingadozás — tarkitva zsákinányleső kalandokkal, 
melyek már-már végzetessé kezdtek válni — véget ért s 
Szent István alatt megtalálta a magyarság a koronában és 
a keresztben azt a bűvös talizmánt, amely létét ezredévre 
biztosította. A honfoglalók  kemény jkarja tőidet szerzett, 
de az ország további létének és fejlődésének  alapjait az 
országépitő Szent István rakta le. A kereszt felvételével 
besorakozott a magyarság a nyugateurópai nemzetek csa-
ládjába s megnyílt előtte a nevelésnek és az emberfaragás-
nak, a lelki és testi fegyelmezettségnek  csodálatos, felsőbb-
rendű iskolája. A kalandoB kiruccanások helyett az eke 
mellé állott s az első templomok harangszava figyelmeztette 
az isteni parancsok szentségére s arra, hogy a vadakban 
gazdag őserdőkön és kövér legelőkön tul is van egy haza: 
az ember jobb telének, a magasabbra rendeltetett léleknek 
a hazája; ha ezt a hazát szemelől nem téveszti, széppé, 
derűssé, boldoggá teszi a földi  hazát is. Igy jelentett a 
kereszténység a magyarság számára mindenekelőtt mélysé-
ges metafizikai,  természetfeletti  tartalmat; feleletet  a végső 
nagy kérdésekre, melyek bizonyára az ősmagyarok lelkében 
is felmerültek. 

A kereszténység azonkívül erkölcstant adott, minden 
részletre kiterjedően szabályozta, hogyan kell az emberek-

nek, emberhez méltóan élni az életét. Művelődés szempont-
jából pedig azt mondhatjuk, hogy a magyar kultura szüle-
tése egybeesik a kereszténység felvételével. 

Szent István nagy tette teremtette meg Magyarorszá-
gon azokat a feltételeket,  melyek a kulturális élethez szük-
ségesek. A kereszténység adta az országnak azt a társa-
dalmi osztályt, az egyházi rendet, amely egymaga ápolta 
hosszú időn keresztül a kulturális javakat. A püspökségek, 
plébániák, kolostorok, Magyarországon is, mint nyugaton, 
a műveltség gyújtópontjai-, mellettük emelkednek a templo-
mok, az iskolái; a szerzetesek utmutatói, tanítói az állandó 
letelepülésnek, a gazdasági életnek, a különféle  iparoknak, 
ügyességeknek. A kolostorok népe nemcsak a lemondásban 
gyakorolja magát, nemcsak mély lelki életet él, hanem két 
kézzel dolgozik: nyáron a mezőn, télen a könyvtárakban; 
ez a nép tanít, épít, szánt-vet, műveli a tudományt és mű-
vészeteket. Igy követték a kalandozások hősi századait a 
beielé való hősiességnek elmélyedd, inuukás, építő századai. 

Az országépitő, kercsztalapitó István király nagyságát 
a kódexirók legendákba foglalták,  a költők ódon zamatu 
szép versekben énekelték meg; alakját kiváló testők és 
szobrászok igyekeztek elénk varázsolni, a legjobb történet-
írók mélyedtek el életének megírásába. Igy emlékén aligha 
fog  az enyészet. Megmaradt drága ereklyeként koronája és 
palástja is. 

S van még valami, ami dacolt az enyészet hatalmával: 
megmaradt csodálatos módon az ő jobbkeze. Ez a kéz ott 
pihen a budavári Zsigmond kápolnában, de a nehéz válsá-
gos napokban felemelkedik  s Ă,vi, ^^yelmczteú népét: le-
gyen hü ősi szent hitéhez s e hitből fakadó  erényekhez. 
Ne engedje, hogy nemzetközi romboló eszmeáramlatok, csá-
bító, hazug ígéretekkel tetszetősre mázolt egyének rabul 
ejtsék kiforgassák  keresztény nemzeti mivoltából. Ez a bit-
hűség, amely épenséggel nem keresztezi az állampolgári 
hűséget, nemcsak egyéoi és iaji megmaradásának legbizto-
sabb záloga és mély forrása  a keresztény nemzeti öntudat-
nak s az ebből folyó  áldozatos kötelességeknek minden 
intézményével szemben, — banem az a tulajdonság, amely 
minden politikai mesterkedésen tul tiszteletet szerez nevének 
más nemzetiségű igsz hazafiak  szemében is, bárhová is 
sodorta e nép fiait  a háborút lezáró események forgószele. 

A. 

Légy résen I 
Azalatt, amíg a világ a legöntudatosabb 

elhatározással készülődik ujabb vérontások 
megkezdésére, amialatt minden állam teljes 
gőzzel neki fogott  hadfelszerelésének  tökéletes 
kiépítéséhez és a gyilkos gáz készletének be-
szerzéséhez, nézzünk át egy pillanatra azok-
nak a világ vagy csak országos eseményeknek 
a műhelyébe, ahol a béke, a szeretet, a jó-
tevés embertípusának előállításán dolgoznak. 

A berlini olimpiai játékokra vagy az itt-
honi nagy nemzetközi cserkésztáborba szálljunk, 
egyformán  nemes igyekezetét látjuk a nem-
zetek sport-versengésének. Egyik helyen a 
világ valamennyi kulturnépét együtt találjuk 
a sportoknak megértést, kibékülést jelentő 
szellemében. A másik helyen a cserkészet 
tábortüzénél kapjuk szî; a jövő nemzedéket, 
amely a legideálisabb szervezetben, a cserké-
szetben szívja magába az emberbaráti szere-
tetnek, a nemeslelkUségnek, a lovagiasságnab, 
» gyöngédségnek, a szép iránti lelkesedésnek, 
a jótevésoek, az elnyomott iránti rokonszenv-
nek örökszép parancsait. 

As olimpiai játékokon az egészséges em-
beri testnek, a sportokban megacélozott izom-

erőnek, a küzdőképességnek, akaratnak gyil-
kos küzdelmei folynak.  PergőtUz, mérgesgáz, 
szuronyroham, hősi halott nélktll csapnak össze 
az ellenfelek  és hirdetik ennek az örjöngő 
világnak, hogy a népek nagy küzdelmében 
egyedül ennek a tornának van létjogosultsága. 
Bnnek, amely nem hagy maga után hősi teme-
tői;, hadirokkantat, nyomorúságot, megpróbál-
tatást, amelynek „győzelmeit* nem siratják 
édesanyák és özvegyek, amelynek nyomán 
nem pusztulnak ki városok, nem némul el 
minden emberi kultura, hanem győzelmeiből 
diadalmas, a Bportok szeretetében fogant  egész-
séges életek sarjadnak. 

Tul pedig játékos gyermekszivek pihegnek 
a poianai caerkészsátrak alatt, ők is azt tanul-
ják, a cserkésztörvény gyönyörll tízparancso-
latával azt szívják magukba, hogy jónak kell 
lenni, mindenkinek naponként jót kell csele-
kedni és ezt a földi  életet a szeretetre kell 
berendezni. Megtanulják már a gyermekkorban 
felfogni,  hogy a különböző népek között nem 
szabad gyűlöletet szítani. .Tiszteletben kell 
tartani egymás nyelvét, egymás ku'.turáját, 
mert csak erre az alapra lehet jövőt építeni. 

Sjha nagyobb szüksége nem volt az em-
beriségnek azokra a figyelmeztetésekre,  mint 
amelyek ezekből a világeseményekből kiszű-
rődnek. Ma amikor robbanásig feszült  a hely-
zet, amikor egy-egy cserkésztáboron kivlil már 
senki ezen a földön  szeretetet nem cselekszik. 
Telítve vagyunk gyűlölettel, amely bármely 
pillanatban a legsötétebb katasztrófába  sodor-
hat. Igazán nincsen más szalmaszál, mint meg-
kapaszkodni abban a hitben, hogy annak a 
nemzedéknek, amely a sport századában nő 
fel,  amely együtt kUzdi végig a legszebb har-
cokat az aranák porondján, megtanulja becsül-
ni egymás erényeit; annak a generációnak, 
amely a cserkésztáborok levegőjében nevel-
kedik, talán jobb, szebb, megértőbb szive lesz-

Hinnünk kell ennek az uj embernek a 
kiteljesítésében. — Ekkora türelmetlenségben, 
ekkora gyűlöletben, mint ami eltölti a mai 
berendezkedésünket és mozgatja egész neve-
lési rendszerünket, semmi jót nem várhatunk. 
K-ítségbaesés és megdöbbenés töltheti el a 
kilátásainkat, ha csak egy pillantást vetUnk a 
világban történő napi híranyagra, amelyben 
olt találjuk a legszörnyűbb háborús pusztításra 
készülődés pusztulásba rohanásának egész 
esztelenségét. 

Nincsen ebből más kivezető ut, mint az, 
ha egy emberként résen állunk a jónak, a 
kullurgondolkozásnak a szolgálatában 

Rásen állunk és emberséges gondolkozás-
sal ígyekszUnk megérteni mindenkinek az örö-
mét, de a szenvedését vagy megpróbáltatását 
is. Risen állunk, hogy gyermekeink lelkébe 
belopni ne tudja senki a gyűlöletnek, a rom-
bolásnak csiráját. Résen állunk, hogy ebből a 
világból kipusztítsuk a gonoszságot éB bizto-

I A S â n c r ă i e n i é s T u ş n a d - S a t i v á m m a l m o k e h ó 1 7 - é n , h é t f ő n  m e g k e z d i k A 
ü z e m ü k e t , t a x a m e n t e s e n é s t e l j e s e n s z a b a d o n ő r ö l n e k a f a l u s i  l a k ó s s á g r é s z é r e . • 



3-ik 0l4al. C S I K I L A P O K 33 ná«. 

sitsuk a békének, szeretetnek, megértésnek 
uralmát a földön. 

A sportemter lelke, a mai idftknek  sport-
szeretetében készüló nemzedéknek gondolat-
világa talán alkalmasabb, befogadóbb  less a 
a kibékülés nagy szükségének megértéséhez. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Újra  építik  a PetiB emlékművet  Erdély ma-

gyarsága aa Idén is kegyeletes szívvel zarándokolt el 
a Sighişoara melletti fehéregyháal  csatamezére, ahol 
Petőfl  Sándornak és a magyar szabadságharc hös hon-
védéinek Blremléke áll. Petőfi  Sándor halálának és a 
fehéregyházi  csatának évfordulóján  ma IB Imádságos 
lélekkel találkozott a magyarság, hogy lerójja aa em-
lékezés tiszteletét a szomorú végű és annyi gyászt je-
lenté szabadságharc bősl áldozataival szemben. Az 
ünnepi beszédet Saabé Béni a romániai magyar kis-
iparosságnak köztiszteletben álló vezére és parlamenti 
képviselője mondta, Bki mozgalmat Indított az elhanya-
golt Petőfi  emlék újjáépítésére. Ennek nyomán Erdély-
nek nagymultu közművelődési egyesülete az EMKE 
vette kezébe az ügyet és Sídor József  szenátornak 
közbelépésével rövidesen megindulnak ennek a pusztu-
lásra Ítélt emlékművünknek as ujjáépitésl munkálatai. 

Ooga Németországban.  Goga Octavian Német-
országban járt, ahol kihallgatáson jelent mag H tler 
birodalmi vezér és a német politikai élet több vezetője 
elölt. Amint a Ciujon megjelenő Tara Noastra cimü 
újság Írja, Qoga Octavian nincsen magelégedve a 
Németblrodalom vezéreinek külpolitikai felfogásával. 

Aromán belpolitikában  a helyzet csendes. Ta-
tarescu miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány 
szilárdan áll a helyén és távozását előbbi Ígéretéhez 
hiven hat hónappal leköBzönéBe előtt bejelenti az or-
szág közvéleményének. — Bizel szemben a Nemzeti 
Parasztpárt táborában élénk tevékenységbe kezdtek, 
ahol ujabb korm&nybuktaté terveknek a kidolgozását 
kezték meg. 

Aromán buza fölösleggel  hadianyagot  veszünk. 
Romániában az idén rendkívül jó volt a termés. A ro-
mán buza Iránt nagy kereslet jelentkezett, ami által 
jelentősen megnövekedett a külfölddel  va'ó vásárlás 
lehetősége. Ez a magyarázata annak, hogy a kormány 
erőteljesen kezdett foglalkozni  a hadfelszerelés  kérdé-
sével. Minden valószínűség amellett beszél, hogy aa 
életet jelentő búzánkat, gyilkoló gránátra váltjuk fel. 

Az öldöklés  legelkeseredettebb  idejét  éli a 
spanyol polgárháború.  A spanyolországi polgárháború 
a borzalmak napjait éli. Kormánycsapatokba és ellen-
forradalmi  alakulatokba tömörült spanyolok a testvér-
gyilkosságnak őrületét rendezik. A harc váltakozó sze-
rencsével tombol és egyáltalán nincsen még mindig 
kialakult helyzet. Őrizzen meg nz Isten minden orszá-
got a belháború borzalmaitól, amelynél kegystlenebb 
megpróbáltatás nincs a földön. 

Közkegyelem  Romániában 1936 október 16-ra 
kószül el Bucurestiben a Győzelmi-1?, amelynek fel-
avatására nagy ünnepségeket készítenek elő. Ugy hír-
lik, hogy erre az alkalomra az Uralkodó nagyobb szabású 
közkegyelmet rendel el po'ltlkai és más elltéitekszimár*. 
• * * * a w w w w t i AISI 
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Kis riport 
a táno-saémok a a Magyar siólóval 
tarkított nagy .áLEX&NDRA" ról. 

Qhaorghentl munkatársunktól. 
Az „Alexmdra* MartoB Ferenc és Szirmai Albert-

nek egy Igen kedves operettje, amelyet 8 án — mult 
vasárnap — mutattak be nagy sikerrel a gheorgh ni-i 
műkedvelők. 

Rendelő L. Solti  Janka  volt, aki minden egyea 
alkalommal komoly hozzáértéssel viszi sikerre vállal-
kozását. A színpadi hatások mindég helyénvaló alkal-
mazásával, főleg  — ha keretek közé kényszerltett 
akarásokkal Is — jó Ízléssel keresi azt a harmóniát, 
amely mindég elengedhetetlen és feltétlen  kelléke a 
színjátszásnak. 

As .Alexandra" megrendezése IB est bizonyította, 
amikor a különben értékes s külsőségeiben Is hatásoB 
operetett külön tánc-számok és hegedű-szoléval bőví-
tette, melyek mint alkalomszerű betétek, hatásosan 
emelték a jelenet pompáját. 

A darabban különben a társulat színe-java játBzottt. 
Főszerepekben: Karácson Margit,  aki mindég 

komoly és nehéz szarepeiben saját énjét adja. A ven-
dég Stein  SteB  padig diszkrét, szép játéka éB táncai-
val nyerte meg a közönség tetszését. 

Strasser  József,  ifj.  Zirug  János,  Szentpéteri 
Laci, Vékás  Oyuszi ós Portik  Lajos a társulat ki-
forrott  erősségei. Vékás,  m nt táncos komikus hatá-
rozottan érték. 

K>sebb szerepeikben Jók voltak még Zirug  Ali, 
Tarisznyás  István,  Madaras  S. és Csergő  Lajos, 
valamint Kémenes  Manyi,  Nagy  Kató,  Sajgó  Manói 
és Sajgó  Margit.  Mig Nagy  Czuocót  és Nagy  Bo-
gyót  már önálló és nagyobb szerepekben szeretné* 
látni, akik mint formás  színpadi jelenségek is, arra 
érettek. 

Kedves, éivezetea számok voltak: Stein  SteB 
ós Bazilides  Oéza akrobatikus tánca, a kis Mik  le 
Kató  sok Ígéretre jogosító táncludása. Továbbá SB 
alig tizenegy éves Stein  Oigi hegedűművész játéka, 
aki Kollár  Káro'y, a clujl opera-concsrt mesterének 
nagytehatségű tanítványa, aki Beethoven, Haydn, de 
különösen Bich rrmslkajának nagy tisztelője. 

Ugy jön ki a színpadra, mini aki egészen Jó Isme-
rője annak. Könnyed technikával és nyugodtan játszik. 
Hatalmas taps kísérte minden egyes BZémait. (Nak a 
hegedűje kissé kopogós. Dj az nem baj G gl 1 Majd, 
ha több pénzed lese... 

Az .Alixindra" előadását hlrdutő szinlapokon a 
betét műsor legutolsó számaként ez állott: 

Dans ujgureec—Magyar szolé. Táncolja: Deuts 
Erika. 

Hogy a jövendő „nagy nő", a későbbi ir t rvjuk 
kapcsán, arra a kérdésre, hogy: „életkora... ?" mit fog 
válaszolni, még ő s^m tudhatja, de hogy 1936 sug. 
8-án, mikor a magyar szólót  táncolta, kis feher  ru 
bácskája nem volt hosszabb egy jó arasznyinál, azt 
nagyon Bokán láttuk. 

Igy is mondhatnám, a kis stár, kis szoknyács-
kájiban, akinek gyermeki bája csak em9lle azt a han-
gulatot, amit jó ritmus éB helyea taktus érzékkel tán-
colt belénk. 

Az eredmény persze sok-sok taps éB ujrázás, no 
meg az a három szép virágcsokor volt, amit a kis 
szemérmes művésznő helyett az éppen ott tartózkodó 
.ud/armeBler' Bzállitott el a hely Bzlnéről. 

Erika I Igy volt 1936 augusztusában. 
Góbé. 

Apróságok. 
62 nemzet nemes versenye foly  a berlini olimpiai 

stadionban. 52 nemzet flţyell  kiküldött fial  Hjesitmé-
tyét. S a nagy V( rsenyben szinte emberfeletti  ered-
ményeket érnek el az egyes nemzetek fiai. 

A különböző Biinü gyülöletszitó nemzetközi kony-
hák mérgei pillanatnyilag megtorpantak. Senki srm 
kíváncsi az ottani kotyvalékokr*.  A berlini stadionra 
vannak beállítva lelkek és f-zem  k egyaránt. 

Iiţy helyes ez. Mindég Így kellene lennie. Gyil-
koló fegyver  helyett emberhez illő nemeB versenyben 
mutatni be a tudást, munkaképességet és rátermettsé-
get. Igazi, emberhez illő versenybén futni  as életet. 

Magyarok is küzdenek az olimpián. Eredménnyel 
küzdenek. Eddig hét Branyérem, egy ezÜBt éB három 
bronz hirdeti a magyar Bport nagyszerű fejlődését. 

Pontozás szerint százmilliós nemzeteket megelőzve 
3-ik helyre kerül a magyar. 

A hét aranyérem közül egyet székely fiu  szerzett 
a szomszédos országnak. Az odorbel-i származású Lő-
rinc birkózásban lett elBő helyezett. 

Hi egy kicsit gondolkozik az ember rádöbben, 
hogy Lőrlncz ugyanezt az eredményt román színekben 
ls elérhette volna, ba.. És most céltudatosan erra a 
ha-ra helyezzük a h»ngsu:yt. Arra, hogyha az odorhel-i 
székely Itthon megfelelő  elhelyezkedést kapott volna, 
ha élhetett volna, <udá?ával és fizikai  képességeivel 
román zászlót lebbent a főárbocra. 

J í az Ilyen dolgokat számon tartani' Su yos bizo-
nyítékok ezek amell9tt, bogy a lépten-nyomon csépelt 
kisebbségi egyedek nsgy értékeket képviselnek, hisz 
az első komoly pontozást Romániának ls Tőzsér nevü 
birkózója Bserezte. Nem lebecsülés', ellenben megbe-
csülést érdemel az ilyen teljesítményekre képes faj, 
még kisebbségi helyzetében ls. 

» • 

Az utóbbi napokban Ismét erőteljesen dolgozik 
a politika Clucban. Ez esetben a nemze.i tultengéstől 
fűtött  politika. 

Himzea volt főszolgab  ró „valachlkusz" eszmék-
től fűtve  a Ghlmesvöigyén tartott alakuló ,?yü!est". 
Értesüléseink szerint kinyilatkoztatta, hogy uralomra 
jutásuk esetén „nagyszerű" helyzetbe fogják  juttatni 
a széke'yaket és csángókat egyaránt. Minden meglesr, 
ami Bzemnek-Bzájnak Ingere. Feltétel: segiteni, pártolni 
kell a mozga'met. 

Szinte egyidejűleg a helyi „Dávid-étteremben" 
Biciu Aurél targumuresl képviselő vezetésével a gogo-
cuzisták tartották értekezletüket, Állítólag 20 an .szo-
rongtak" a nagyteremben. Ittis átmódosultak az elvek. 
Ez esetben ia „pártolják" a székelyeket. Kivonják a 
kisebbséglekre előre megállapított pártprogram alól s 
.külOn-leges" bánásmódban részesítik — « 

• • 

Helyi laptársunk haBátjain az utóbbi két hétben 
folytatólagos  közleményekben küzd a magzatelhajtás 
ellen. A dolgot velünk együtt minden faja  fennmara-
dásáért aggódó gondolkozó helyeseli. 

N m fekarjuk  a magzatelhajtással kFpcsolatosan 
beindított harc jóazándékát vitatni. Kétségtelen azonban, 
hogy a népszerűséget kergető cikkek ellenkező hatást 
is kiválthatnak. Nem tartjuk népünk aBBZonyait annyira 
romlottaknak e teren, hogy a magzatelhajtással kap-
csolatos összes szerek használatával tisztában vo'ná-
nak. Nam értjük tehát, miért keil Ismertetni 6zeket s 
ezzel kapcsolatosan szinte kioktatni a használatra. — 
Mart ime egy passzus: 

— Egyes magzatelhajtó gyógyszereknek, mint a 
chlninnak, vagy az anyarozsnak kifejezett  és sajátsá-
gos merg >zéei tünetei vannak, m g mások, mint az 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
9ai i aéa i . 

Irta:  Góbé. 
EgyBzerü, székely asszony a Juli néni, aki nem 

fél,  még a haláltól sem. Ellenben szerény és feltűnően 
csendes. Olyan magába roskadt valaki, akit nem izgat-
nak az élet sokszaga eseményei. Féiiélekkel ugyls a 
túlvilágon van, .izok'-kal társalog, rá,uc vigyáz. 

Azt mondják, O a halottőrző asszony. 
Akkor láttam először, mikor a láthatatlan kaBzáp, 

könyörtelenül kérezkedett egyik barátom házába. Má-
Bod-ízor már egy fekete  drapériákkal bevont szobában 
találkoztunk. 

Előttünk a halál, még félig  nyitott szemmel vég-
telen nyugodtsággal feküdt.  Fehér arca pedig, mint 
valami hatalmas kérdőjel meredt a menyezat felé. 

A körülötte égő viaszgyertyák, sápadtan kapkodó 
lángjai kísérteties árnyakat lobogtattak, mig a virágok 
nehéz Illatától vegyeB levegő szorongatta a torkúik. 

Gyászos, nehéz csend tolt. 
Ju'l néni, mint a keresztény jámborság mintaképe 

üldögélt és a mindég lmádkozáBra hajló szája, most 
csak képmutalólag motyogott. Szemel, mint va'aml 
árnyék mécsesek pislákoltak, majd semmitmondó né-
zéssel bámult maga elé, amíg ezeket gondolhatta: 

— Ugyan-ugyan tisztelt gyülekezet; minek ez a 
cirkusz? Sirás ÉB B köny? 

— Hogy tegnapról mára ősz IeBZ... ? Holnap-
holnapután már tél. . . ? 

— ült meg kell érteni, ehhez hozzá kell szokni 
kérem I 

És közbe el is aludt. 
Nehéz mellel álltam klnnt an éjszakában, ahol a 

szomorúság és szenvedésektől tikkadt világ beszélt 
felém,  elheasegtetve a ju'lusl éjszakák minden kaca-
gását — 

Faunt a futó  csillagok, lennt a végtelen ja j . . . 
Va'emit ugy szereltem volna tudni, ami örök 

titok . . . 
— Az Isten ludja mit csinál... Ns bolygasd, ne 

keresd a természet örök törvényeit — mondotta a lélek. 
Éi Jui nénire gondoltam. Erre az egyszerű, 

csendes kicM asszotyn, aki őszinte szomoi usággal áll 
nemcsak a Bzegéoy, de mlndan u l halál előszobájá-
ban ÍB, ubonnan fekete  trombiták hirionája hirdeti az 
egy örök igazságot, a halált. 

Másnap felkerestem  Juli nénit. H IIIBUÍ szerettem 
volna otoakodásalt vagy jámbor ostobaságát személye 
és a halállal kapcsolatban. 

Egy kis összehasonlítást akartam, a helyes, logikai 
alapon fűződő  bölcselet és a mai őrült vagy termé-
szetes gondolkozás között, mely görbe párhuzamban a 
valósággal mindig a Bibel tornyához vezet. 

Hogy e tekintetben ml a különbség az élet nagy 
bölcselői és a Juli néni egyszerű nézetei között? 

Semmi. 
Amaz sallangoBabb, emez tieztább és egyszerűbb. 
Vigyáznom kellett azonban, nehogy észre vegyen 

valamit, mert attól tartottam, hogy vagy megtagadja 
nyilatkozatát, vagy pedig olyan szédületes események-
nek leszek fűItanuja,  amit 6 maga sem hisz. Éppen 
ezért csak ujy .ódaroiv»" kérdém Juli nénit; 

Nem fel  a halottaktól, hogy mindég velük van ? 
És bírja azt a sok szomorúságot és szenvedést, amit 
nsp-nBp után Iát? 

Éreztem kérdéseim félszegséget,  de nem volt mit 
tennem. 

HosBZBBan néz rám, nem akar hinni a kérdfa 
őszinteségében. Da mikor türelemmel állom fürkésző 
nézését, heszélnl kezd. 

— Mindég és mindenki, csak ezt kérdi tőlem. 
Hát Ilyen bolondok az emberek ? 

Egy pillanatig lesütött fejjel  állok Juli néni előtt. 
— Nem kell azoktul félni  — folytatja  — nem 

bántanak azok már senkit. Az élő,  a még mozgó 
embertől,  attól  kell  félni  kérem! 

Mondjon valamit Juli néni, mit tapasztalt a halá-
los betegek mellett vagy a már beáilott halál pillana-
tában ? Mit érez éjszakánkint, mikor csak egyedül van 
mellettük ? Történtek e valami különösebb események, 
melyek az emberek babonás hiedelmeivel összeegyez-
tethető lennének ? 

Furcsán mosolygott Ju i néni és nézésével ezeket 
mondotta: 

— Az élet egy könyörtelen valami, melyben a 
természet c~ak látszólag mér különböző mértékkel, da 
valójában rettenetesen osztogatja igazságait. 

Ssóval azonban Igy folytatta  I 
— H«' kérem, én ma' sokat láttam, sok meghót-

lal valók egvűtt éccaka es, de annyit mondhatok, hogv 
ba má' eeco' bébunta a szemit örökre, attól ne féjj  I 
Met ne... minden baj B szomorú tág csak addég van, 
amíg élünk. 

— Hogy eppeg van-e különbség a halál és halál 
között? Hát nincs, caak a formája  más. Lássa-e éa 
sohasem a meghóttat sajnálom, hanem aki hátra ma-
rada. Da ezekből eB inkábbat a gyermekeket. Met hej, 
kérem, beg sok hitvánségot látok én még ilyenkor es. 
Teszem... sírnak, jajgatnak, hogy BÜketOlök meg s ahajt 
ha egyet fordulnak  ha'.. Da Isten előtt való vétek 
no . . . Nt-m es mondom. 

— De hogy az Isten nem ver bottal, ezt es sok 
helyen tapasztalául. Met, mindenki ugy hal meg, ahoev 
élt éltlbe. 

Ezt nem értettem egészen, de nem zavartam 
Juli nénit. 

— Még m-iga es azt kérdi, bogy nem félek-e? 
Há' mongyasza mét féjjek  ? Csinálom vaj husa eszten-
deje, de még egyik se harapa ki belőlem. 
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üröm, sáfrány  áa hasonlók éppen veszedelmes mérgek. 
— £.3 Így tovább.,. 

Ml es, ha nem a magzatelhajtással kapcsolatosan 
felhasználható  szerek Ismertetése? Annyira blztoB a 
szakképzett cikkíró, hogy asszonyaink mindezeket a 
szereket ismerik? Vagy azt hiszi, hogyha „mérgezés-
ééi" s miegymással .Ijesztget" nem próbálják kl tán 
éppen cikke nyomán aa addig hatásaiban nem ismert, 
da késnél fekvő  mérgeket? 

Szerény véleményUnk szerint más vonalon kell 
kezdeni és vezetni a kérdést, mert ahogy a lUlatlan 
bába orsójától nem fél  aa elszánt menyecske, ngy a 
chlnio, anyarozs, sáfrány  és miegymástól még kevésbbé 
riad vissza, sőt,... 

Komoly társadalmi munkára van szükség, e téren. 
Olyan komolyra, mint maga a veszedelem. Éi Bztán 
p Idára. Hiába prédikál a természetes éleseszü falusi 
menyecskének a tudós, ha a város előkelő néprétegel 
gyermektelenek.... 

Éi hiába küzd törvény és erkölcs, — a jó üzleti 
kilátások csábítása ellen gátat vetni nehéz, ha nagy 
karrierek és szilárd pozíciók alapját B magzatelhajtás 
tudja képsznl végrehajtók és bűnsegédek számára 
egyaránt. 

Mit tartalmaz a legújabb 
lisztrendelet? 

A minisztertanács legújabban három rendeletet 
is adolt kl a liszt forgalombabozataláról,  amelyeket 
összefoglalva  az alábbiakban közlünk: 

Mi a kötelességük azoknak, 
akik nagyban adnak el ? 

Nagykereskedőnek tekintetnek azok, akik 75 kiló 
nál nagyobb mennyiségben adnak el lisztet. A nagy-
kereskedők a pénzügylgazgatóság által láttamozott 
r -gisztert kötelesek a lisztvásarlásról vezetni, amelybe 
bevezetendő a raktárba behozott liszt mennyisége, a 
záilltó cég vagy malom, a bilet de libere circulaţie 

fa  a számlák, az eladott ÜBzt mennyisége s az eladási 
f  aki ura Bzáma. 

A napi eladások legkésőbb másnap reggelig be-
vezetendők a reglaterbe a a bejött áru mennyisége is. 

A liszt átvételétől számított 24 órán belül elis 
mervény ellenében a bilet de libere circulaţie beszol-
gáltatandó a perceptíához s ebben az elismervényben 
a percsptia feltünteti  a bilet számát s a szállító malom 
vagy cég elmét. 

Minden nagykereskedő köteles a 75 kilónál na-
gyobb eladás esetén a vevőnek egy B pénzügyigazga-
tódág által ellenjegyzett számlakönyvből Bsámiátadnl, 
annak megjelölésével, bogy az eladott liszt után mi'yen 
tzámu bilet de libere clrculatlevei lett as illetékleróva. 
A számla másolata az eladónál marad. 75 kilónál kisebb 
eladásnál számla helyett Ionokkal kell igazolni az 
eladást. A facturán  fel  kell tüntetni a bilet számán 
kívül a vevő nevét ós lakhelyét B az eladott liszt 

No no, nem ls Így értem. De mégis: nem emlék-
ezi'» valami különösebb dologra, ami még magát is 
megijesztette, gondolkozóba ejtette volna? 

Egy lekicsinylő mosollyal tesz pontot élet és halál 
!<özé, miközben Így folytatja: 

— Még fla'al  valék, tmikor maghala az uram. 
S bogy n m marada semmi, amiből élői lehessen, há' 
íoodoltam, bezza fogok  én es valamihez. Aztán Így 
levek az, ami vagyok. 

— Eccsres, ahogy Uldögelek a ravatal mellett, 
ngy éjfaltájba  látom, hogy emelkedik a szamfedó.  Nó, 
disznyóleremtette — gondolom — e hanemegyeb fal-
ebrede a ahogy a jobb keze könyökből felemelkedett, 
má, tudja fenye,  hogy-hogy nem, a szemfedő  eB langat 
veie. D) én se' valék reat, egy miccre oda s elótom 
* iáogot. Ha' akkor vessem essre, bogy a boldogult 
k íze fejire  egy B p á r g a van kötve s BZ ablakon keresz-
tül húzogassák azok a döglenivalé legények, akik Így 
ak arának m»gtoromfolnl. 

— No, de ezenküjjel nem es történék Bemmi 
köztem B B hóttak között. Mat, aki azt mondja, hogy 
VÍSIZB jőnek, vissza jéroak, hogy kéaérgetnek B hogy 
szellem, meg oda szellem? H»' az egy szálig hazug-
ság. Aki nam hiszi, jöjjön velem vajegy éccakára, 
aludjék mellettük egy párszor s abba heljbe megláesa, 
hogy milyen csendesek. 

Milyen egészséges gondolkozás. Szomorúságok 
közepette fogamzott  bölcselet, szenvedésekben kris-
tályosodott helyeB meglátások, melyek ha egyBserü 
köntösben is, de a való Igazság. 

És, hogy milyen kevés kell, a természet, az élet 
megmagyarázása és az emberi mivolt vagy célját illető-
leg. Az élet ós halál egyénenkinti magyarázata, aa ő 
egBzerüsége és természetességében is elég ahhoz, hogy 
megtudjon nyugtatni. Mert, ami nyugtalanító éB roasara 
vezethető, az még Ju'l néni Bzerint Iz: „... az élő, 
a még mosgó ember, mert csak attól kell félni  kérem*,.. 

mennyiségét. A facturák  és bonok kotorjál ellenőrzés 
végett megőrzendők. 

A detail eladás mindennap este a bonok alapján 
mennyiségileg összesitendő s az összmennyiségről külön 
factura  állítandó kl a következő felírással:  Vanzirlle 
cu amanun'ul in z i u i . . . . cn bonurile dele No 
pana la No . . . . 

Nagybani llsztüzletok ezentúl csak a pfr.zligy-
minisztérium engedé'yével létesülhetnek. A lleztleraka-
to"t falusi  községekben a malomtól számított 500 mé-
teres körzeten belül nem működhetnek. 

Malomlu'ajdonosok vagy bérlők sem személyesen, 
sem harmadik Bzemélyen keresztül lisztlerakBtot nem 
létesíthetnek abban a községben, amelyben a malom 
van vagy a határos községben. Külön működül enge-
délyt kell kpri°ne^ azok az engroslBta liszté'adó clgek 
Is, amelyek 1935 julius 11 uán létesültek. 

Milyen intézkedések vonat-
koznak a pékekre? 

Pékségek ciak kereskedelmi malmokból.szármszó 
liszteket dolgozhatnak fel,  amelyek után igazoltan le 
van róva a kilogramonkéntl 0 25 százalék fogyasztási 
illeték, 0.90 lel értékesítési illeték s a 0 22 lel forgalmi 
adó. A pékek külön regiBtert kell vezessenek, amelybe 
bevezetendő a malom vagy a lerakat, ahonnan a lisz-
tet vette, vagy ahol a saját búzáját őrölte, a bilet de 
libere circulaţie, a factura,  a bejött liszt s a feldolgo-
zott liszt mennyisége. 

Kik gyakorolhatnak ellenőrzést ? 
Ellenőrzést az adóellenőrök, grsnicsárok, a garda 

de flianclara  tagjai, a bünügyi és polgári hatóságok 
és mindenki, akit erre a piczUgyminiszterium megha-
hatalmaz — gyakorolhatnak. Az ellenőrzés nnppal vagy 
az éjszaka bármely órájában megtörténhetik. Az ellen-
őrzés a közetkező szabályok szerint történik: 

Jagyzőkönyvben megállapítandó hogy a reglszte 
rek alapján mennyi van ténylegesen. Iyen esetben 
bárom eBet lehetB^ges. Több liszt van, mint amennyit 
a register mutat s ekkor a többletet azonnal meg kell 
adóztatni. 2. Kevesebb lisat ven s ekkor bárom száza-
lékig a hiányzó mennyiség ntán újból lefizetendő  az 
Illeték büntetés nélkül, 3—5 százaléknyi hiány esetén 
kétszereses illeték fizetendő  a biány után B 5 száza-
léknál nagyobb hiány esetén tízszeres Illeték fizetendő. 

K'llön ellenőrzés tárgyát képezi az, hogy a lera-
katokba s a sütödékbe kizárólag kereskedelmi malmok-
ból való liszt kerülhessen. 

Liszt városokba csak a vámházaknál hozható be 
délután 5 és este 8 óra közötti Időben éB CBak bilet 
de libere clrcnlatleval. Az enélkül talált, valamint a 
nem kereskedelmi malomból származó liszt elkobzandó. 

Az a pék, aki nem vezeti a reglstereke, vagy 
nem helyesen vezeti, 20—20 ezer lejes büntetéssel, 
visszaesés esetén 20—100 ezer lejjel büntethető. Az 
engrossisták büntetését maga a miniszter fogja  meg-
határozni. 

A meg nem adózott, tehát az úgynevezett fekete 
liszt forgalombahozatala  esetén a lisztet elkobozzák B 
utánna tízszeres Illeték fizetendő  s ba a kihágás szál-
lítás közben fedeztetett  fel,  ugy a szállítási eszközök 
is elkobzandók. 10—15.000 lejes büntetéssel sújtandó 
ugy a szállító, mint a szállíttató, ha bebizonyosodik, 
hogy a ilsstllletéket befizették  ugyan, de a bizonylatot 
hanyagságból vagy tévedésből otthon felejtették. 

A klhágásl jegysókönyv hitelességét a fél  csak 
oklrathamlsltás elmen tett feljelentéssel  döntheti meg. 
A feljelentőnek  a kiszabott büntetés 10 szássléka jár. 
A registerekben törléseket, javításokat, gumizásokat 
nem fohet  végazni és kizárólag csak tintával vezethetők. 

Gyorsított eljárással — felmentették. 
A levegőben benne lóg a biza'mstlanságnak, a 

gyűlöletnek járványa. Mindenki gyanakvó. Okkal, vagy 
oknólkül caak azért, hogy kellemetlenkedjék embertár-
sának. A türelmetlenség az emberi együtéléBnek ez a 
megkeserltője kitenyésztett erkölcsösség lett, amely a 
hazafiságnak  elengedhetetlen kelléke. Ma divat türel-
metlen hazafinak  lenni. Ei ez a járvány megtöltötte a 
lelkeket, robbanásig telítette a szenvedélyeket. Átka és 
elgáncíolója lett miden építő, békés ttunkénak. Fölfor-
dította a világot és áthidalhatatlan világnézeti űröket 
vágott a dolgozó ember közé, amely gyűlölködő ellen-
ségként áll szemben egymással a földteke  minden 
réBzén. 

A csendőrség csak most jelentette fel  Szabó Jó-
zsef,  Lázár Béla, Kelemen József  clceul—cslcsól köz-
ségben lakósokat államellenes izgatás vádjával. A vád 
Bu'yosaágához mérten a helybeli Törvényszék azonnal 
gyorsított eljárással már augusztus hó 11-én letárgyalta 
aa ügyet. A vád sserlnt fenntnevezettek  a clcsui Szö-
vetkezetben .külpolitikai megbeszéléseket* tartottak. 
A három vádlottat felmentette  a törvényszék. 

Jó csalidból való tanulót felvesz  Fejér 
Miklós vegyeskereskedő, Frumoasa. 
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Báile Episcopeşti — lângă Oradea. 
Viktória aaállodába 900 Lel. 
Tranzilvsnia 1085 Lei. 
Daoia . 1225 Lel. 

A h é t o l c s ó n a p o s 
kúrában bentfoglaltatik 

napi háromszori étlapszerlnti étkezés. 
Lakás-, gyógy-, vagy H u l l á m f ü r d ő . 

Az oloaó hét napos kura augueatui 22-én keadödlk, 
a fenti  árak mellett október hó 15-ig hoanabbitható. 
50°/« vasúti kedvezmény a visszautazásnal. 

Kívánatra Orth. kóser étkezés. 
Forrd lazapfQrdék  és pakoláaok. 

Románia egyetlen XXvLllá.mfüxd.ö]e. 
i—s 

Tizenöt évi fegyházra  ítélték 
— a casini vérengzőket. 

Még emlékezetünkben van az a megdöbbentő vé-
rengzés, aa az észjélküll vérfürdő,  amelyet 1936 évi 
április hó 7 én Itcobenlben—Kászonjakabfalván  rendez-
tek egy temetési tor alkalmával. Az egész vármegyénk 
lakOBBágában megfagyott  a vér a testvérgyiUosBágnak 
azon az esztelenségén, amelyet CaBinban elkövettek. 
Ugy éreztük, hogy enn*k a népnek minden gyermeke 
hibás, amiért nem áll egy emberként annak a népne-
ve'ő munkának a szolgálatában, amelynek hivatása 
volna kiküszöbölni a mi életünkből ezt az annyi gyászt, 
annyi tragédiát okozó oktalan vlrtu3t. Hiszen a ml 
falun  élő Bzékely testvéreink sem vadállatok. A világ-
nak sincsen ennél eszesebb, tanulékonyabb, a kultura 
Iránt fogékonyabb  népa. Csak foglalkozni  kellene vele. 
A i u'tur ember lelkületét, a lovagias felfogás  termé-
szetét, az ellenfél  megbecsülésének nyílt gondolkozá-
sát, a harcban való becsületességnek, egyeneBBégnek 
jellemét kellene elhinteni lelkében, hogy a kultur em-
ber utálatával irtózzon az életben felmerülő  kellemet-
lenségeknek blcskázódással való elintézésétől. Hát nem 
egészen állatlas, nem tökéletesen lelketlen vadságra 
vall ami Caslnban történt. 

Említésre Bem méltó össsessólalkosás miatt két 
család tagjai fejszével  rohantak egymásnak. Egyetlen 
ember pillanatok alatt hármat agyonütött, egyet halá-
losan megsebesített. László András, Sándor Lajos a 
verekedéB színhelyén, László József  5 nap ír u'va halt 
bele a kapott sebesülésébe, inig László Imrét caak Dr. 
Hirsch Hugó aebészfóorvos  keze mentette meg az élet 
azámára. 

A helybeli törvénvszék zujusztus hó 10 én Ítél-
kezett Kovács József,  Kovács Imre és Kovács Aodrás 
jacobenl lakások fölött,  akik eBt a gyászoB és az egesz 
népünknek szégyenét képező vérfürdőt  rendezték. A 
törvényszék Kovács Józsefet  és Kovács Imrét három-
szoros gyilkosság miatt találta bűnösnek és 16—15 évi 
fegyházra  ítélte, mig KovácB Andrást bizonyítékok hiá-
nyában felmentette.  An UgyÓBZ BZ Ítélet Eu'yosbltásáért 
felebbezett. 

J 5zan ésszel mérlegelve ezt a borzalmas eseményt, 
minden székely falu  láthatja, hogy a páíinkázó meg-
gondolatlanság egyszerre 5 Bzékely családot telt tönkre. 
Hárman meghaltak, ketten tizenöt évig élőhn'ott&k 
lesznek a BÓbányában. S dacára eeeknsk n megrázó 
példáknak tovább pusztít közöttünk a székely bicska 
s caak a mai számunkban is két ujabb halálos áldo-
zatról számolhatunk be. Nem mehet ez Így tovább. 
M nden közBégben Bzervvzett küzdelmet kell kezdeni a 
bicska ellen. S ezt a küzdelmet szarvezze meg minden 
községben maga a haladó Bzeilemü székely fiatalság. 

Sok könnyet törül 1», sok meghurcoltatástól és 
vagyonokat felemésztő  bajtól menti meg népünket ea 
a szervezkedés, amely arra hivatott, bogy népünket 
felvilágosítsa,  tanltBa egymást megbecsülni, szeretni és 
tanítsa meg arra, hogy bicskához nyulci, oktalanul 
testvérvérért viriuskodni a legaljasabb, a leghitványabb 
cselekedet minden kulturember szemében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vasárnap,  augusztus 16-án Botez és 

Hamburger  részvételével  nagy tennisz-mérkö-
xés les* városunkan.  Vasárnap,  augusztus lő  án 
délután  8 órakor  érdekes  sporteseménye lesz váro-
sunknak. Botez és Hamburger  országos tennisz-
bajnokok  részvételével  a C. F.  R. bucureşti tennisz-
klub  városunk  vendége  lesz. A ritka  sporteseményt 
közönségünk  ügyeimébe ajánljuk.  - Belépti  dij 
20 lej. 

— Elfoglalta  a j plébániáját Oal Tamás 
plébános. A mult vasárnap ünnepélyes keretek között 
iktatták be a Szent Péter egyházközség újonnan meg-
választott plébánosát Qál Tamás volt joaeni lelkészt. 
A Szent Péter egyházközséghez tartozó községek hlvel 
nagy szeretettel fogadták  uj leikipáBztoiukat, akinek 
ünnepélyes beiktatásán Gyárfás  Elemér szenátor la 
megjelent, 
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— A magyarok nyerték meg a kardoaapat 
olimpiai bajnoksagat Migyarorezţg kardcs:«pata 
augu-ztás 13án éjjel gylkos küzdelemben aa olasz 
csapattal szemben megnyerte ai olimpiai kardbajnok-
ságot Eszel a magyarok a hetedik olimpiai bajnoksá-
got szeresték. 

— Nemsokára forgalomba  kerülnek as uj 
50 lejesek. Lapjaleutéaek szerint közelabbről forga-
lomba kerülnek az uj 50 IOJÍB érmek. Az u) ércpánz 
kibocsátásával fokozato-.an  bevonják a 100 lejes'-ket. 
Illetékes körökben kijelentették, hogy a kibocsátás 
előtt álló 50 lejesak kivitele lehetetlenné teszi azok 
hamisítását. 

— Ismét ssabad a kártyajaték. A belügy-
miniszter rendeletet adott kl, amely szerint visszavonj» 
előbbi rendelkezését és engedélyezi ismét a szórakoa 
tató kártyajátékokat a kávéházakban. 

— Haláloiáa. ÖÍV. BjVor Qyörgyná szül. Koccz 
Tona 67 éves korában folyó  bó 13-án elhalt M r̂cu-ua-
Ciucban. Temetése folyó  bó 15 én délután leBz a kór-
ház halottas házában tartandó rof.  gyászszertartás után. 
Elhunytban Bokor Antuska édesanyját gyászolja. 

— Gyilkosság Tusnádon A mult v̂ sárapp 
Ismét haláloBvégü bicskézéd.áa történt Tjsnadon. A 
község Ezövetkozetében villant meg a gyilkos kés, amely 
kioltott megint egy székely életet. A gyilkosok Boldi-
zsár László és Balázs Ferenc, akik ketten rátám dtak 
a szövetkezeti to-csmába belépő Máthé Antal legény-
társukra s azt bicskával halálra ssur'iálták. Miibe 
Attal a helyszínen kiszenvedett. Nincsen BITS szó, 
amellyel kl lt hessen fejezni  azt a felháborodást,  azt a 
megdöbbenést, amelyst okoznak a népünk között elö 
forduló  Ilyen alattomos vérengzések. Mikor jut el B 
ml ifjuBágusk  Brrj az rrkö'csl magaBBágra, ahonnan 
átérzi az ilyen ketten egyre tám:<dó helyzetnek gyáva 
aljasságát és általában a bicska használatának kulfu>-
emberhez nem Illő voltát. N m a mai megpróbáltatá-
sok közé való az az egymást szúró éB CBak egtik a 
máslkát pusztító virtuskodás, amely az utóbbi ldókbec 
olyan második természetévé lett nemcsak a falunak, 
hsncm a vezetésre hivatottaknak egyaránt. 

— Püspökség pere aa áttéri ett kiskorú 
gyermekért. É-dekes eset foglalkoztatja  a csíki köz-
véleményt. Pacu'ar Ioan a nemzeti parasztpárt gheorg-
henl főtitkára  néhány évvel ezelőtt a róm<l kato'iku-
valláíu Lsngyel Miti dat vrzatte oltárhoz. A házasság-
ból gyermekek Bzármiztak, akiket a Pacurnr áltsi 
adott reverzálls alapján annak recdje és módja szerint 
a kat?llkus vallásra kereszteltek. Ezelőtt rövid Idővel 
megjelent S«sbó Q.örgy ottani apá'p'ebáLos p'őtt 
mitga Păcurar ls, aki közölte azon eihatározápát, hogy 
az egy akol, egy pásztor Igéjének szava megfogta  az 
ő lelkét is és meggyőződés:-?! kéri felvételét  az egye-
dül üdvözítő anyaszentegyház kötelékébe. A megtért 
bárányt bo'dogan fogadta  a pásztor. P^curartól római 
katholikus lett. Alig telt el azonban 30 cep és Picu-
rar innit jf  lonttezett. Most azt jelentetto be, bogy 
elbagyja a katolftus  hitet, miután közben az a nézete 
alakult ki, hogy mégis csak a görögkeleti vallás; tartja 
m< g. Eddig nem volna nagy baj, cs°khogy a törvény 
szerint az Egyházból kilépő ipát a g\ermekei Is köve-
tik abban a vallá&bsn, ame'ye az spa áttér. Igy Pa 
curar Jánost ato't  a gyermekek ls követik a görögke-
leti vallásra, akiket az adott rtverzáüs alapján annak 
idijón római katolikusoknak keraszteltek. A Püspökség 
most perrel támadta meg a kijátBzás kétség'elen lát-
szatával bíró áttérési sorozatot, amelynek kimenetelét 
egész vármegyénk közönsége nagy érdeklfdéBeel  várja. 

— Fejszével halálosan megsebesítette. Már 
ton Lázár 50 éves madarasl gazdálkodót augu'ztus hó 
10 én este Ádám F-renc nevü szomszédja, akivei 
összeveszett fejszével  halálosan megsebesítette. Márton 
Lázárt életveszélyes fjsebével  beszállították a helybeli 
közkorhizba. Á'lapota rendkívül fu'yos.  Ad-ím F-iren-
cil i csendőrség letartóztatta éa átadta az ügyészség-
nek. K hallgatása során kldsrlilt, hogy szorongatott 
helyzetében használta a fejszét  a Baját udvarán, ahová 
Márton és fia  követték, bogy nngverjik. 

— Vigyázzunk a nyitott ablak mellett való 
alvtasal. Vasai T m(.s pénzügyi tisztviselőnek az 
óráját az éjjel! Bzokrényről Ismeretlen tettf  a 'ílemelte 
A tisztviselő ryitott ablak mellett fclud:  s a tolvaj ezt 
az alkalmat használta fel  a lepásra. 

— Tüzeset Ivacson Aron rem?teal gsrdilkodó 
c-Ure kigyúlt és földig  égett. 

— Baleset. Gál Anta' gh'-orVci lakatos Kolum 
ban L jos svvü Inasával egy tengelyt akart beforrasz-
tani, amikor mappittant az egyik alka'r'sz és a vas-
darab a tanoncot su'yos&n megssbesitette. 

— A cselédeket be kell jelenteni a Dfunkás-
biatoeitóhoz. A muitá-bizto-rlió pénztár figyelmez 
tuti a cielédtartó gazdáknt, hogy a'kalmazottjp.ikat 
most már kéBed'ilem nélkül jelentsek b9 kötelező biz 
to itásra, mert stigoru ellenőrzés lesz s ahol bejelen-
tetlen háztartási alkalmazottat fognak  találni, a mulasztó 
munkaadót szigorúan meg fogják  büntetni. Továbbá 
figyelmezteti  a munkásbiztositó pénztár az éplttetőket 
ÍH, bogy kisérjék figyelemmel  vállallozójukat a beje-
lentési kötelezettségük pontos teljesítése körül, m r. 
később magok az építtetők felelnek  anyagilag a vállal-
kozójuk mulasztásáért. 

— A hazaáruló oincl gör. kat. papság. Az 
U'ilvrrsul augusz'ns tílkl száma nagy kirohanást ren-
dez a clucmegyel gör. kat papság ellen Htz iáru ók-
nak nevezi, mert n»m vigyáztak híveikre ns enged'ék 
elmsgyarosUanl. Beszél azokról a mo'doval rrmán 
családokról, amelyeket a Lázár grófok  telepítettek be 
a gyergyói részekre s ezeknek az elmagyarovitásá) 
Bem tudták megakadályozni. 

— Az adóhátralékok fizetésének  kedvezményei. A 
pénzügyminisztérium tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, 
amelyben az adózó polgárok vannak, megkönnyíteni óhajtván az 
adóhátralékok megfizetését,  meghozta az erre vonatkozó és a Hiva-
talos lap 77. számiban, április hó 1-én kihirdeteti törvényt, amely-
nek értelmében a kővetkező adófizetési  könnyítések engedélyez-
tetnek: 1. Az 1931 évból eredő hátralékok fizetendők  20'/,-ban 
készpénzzel és 30°/0-ban adóbónokkal, vagy a második kibocsátású 
állami kölcsön kötvényekkel, mig a megmaradó 50'/« elengedletik. 
2. Az 1932 —I1.133 és 1933-1934 pénzügyi évekből származó hát-
ralékok fizethetők  20«/„-ban készpénzzel és 80°/,-ban a fennti 
értékpapírokkal. Az értékpapírok árfolyama  2(5—27«/0 lévén, tehát 
az ilyen módon való fizetés  egy 58»Vos leszállításnak felel  meg. 
Az 1931 évből eredő büntetések fizethetők,  vagy 4°/,-ban kész-
pénzzel, vagy lC°/,-ban adóbónokkal és kötvényekkel. A leszállí-
tás 9G•/,. Az 1932—1933 és 1933—1934 pénzügyi évekből eredő 
kincstári büntetések fizetendők  8°/0-ban készpénzzel, vagy 20'/0-ban 
a fennti  értékpapírokkal, vagy a fennmaradó  rész törültetik hivatalból. 

— Megloptak a Poiana-n táborozó lengyel 
oserkésseket. Aa utóbbi napok esőzései és a szokat-
lan hűvös időjárás következtében a polanal nemzetközi 
cserkésztábor kellemetlen tartózkodási hellyé lett. K"d 
den reggel a lengyel cserkészek, valamint az aradi és 
lurnuseverlni cserkészek egyrésze is Mamalaba u ázott. 
A magyar cserkészvecdégek egy részét egy brasovi 
kaszárnyába pzálláfo'íák  el, mlg az Idő annyira fel-
melegszik, hogy visszatéihe'.nrk a táborba. Mivel a 
dcvlzareEdelet miatt & magyar cserkészek nem hoz-
hattak elegendő péuzt maţ ui-kal, az éle'mes fiuk  Poia-
n.tn bánért nyitottak, melynek óriási sikere van — 
Egyébként a lengyel cserkészeket eluíBzásuk előtt 
kínos m'g'epetés érte, mert sátiubhól ellcptak egy 
40 000 lejt tartalmazó bőröndöt, egy fl  mfelvevó  és egy 
fényképezőgépet.  A rendőrség ere ycBfn  nyomoz ar 
ligyber. 

— Magyar Lapok. A volt „Erdélyi Lap ik* cl 
mét a cenzura rendelkezése miitt „U, Lipok'-ra vál-
toztatta m°g és igy jelent meg az u óbbi hónapok alatt. 
Most a lap iBmét címváltozást j'-lentett b?, amely sze-
rint 1936 augusztus 15 tői kezdődőleg „Magyar Lpok* 
címmel jelenik mig tovább. 

— Vipera harapás. F rencz Lv'oi slculeni 
gazdát kaszálás közben egy vipera m -ghart.pta. Beszál-
lították a helybeli közkorházba, ahol gondos kezelés 
alá vették. Állapotában javulás állott be. 

— Ţinuturi Secuizate c'men havonkint kétszer 
megjelenő román nyelvű újság irdult meg városunkban 
Szerkesztője Robu ujságiró az Uolversul munkatérss. 

— Q-azdatudomsny c'msn most jelent meg az 
erdélyi könyvpiacon egy értékes lö:yv, amely G40 ol-
dalon fogla  kozik a gazdálkodás tudoo)án\ával. A könyv 
amelyet Dr. N gv Endre és Dr SzáBz Ferenc állítot-
tak össze éB a Minerva irodalmi és nyomdai müintázet 
adott kl Ciu;on, valóságos kincsestára a gyakorlati 
gazdának. A könyv a Magyar Nrp előfizetőinek  65 lej-
árt rdja a könyvet 15 lej pótköltség beküldése mellett. 
Felhívjuk a c uci gazdák figyelmét  erre a iivá'ó gaz-
dasági Bzikknnyvra, amelynek ára kemény táblába 
kötve csxk 65 lej. E nagyszerű löcyvnek PKV gazda 
asztaláról sem szabad h'ányoznf.  Megrendelhető Minerva 
irodalmi és nyomdai mülntézel Cluj, Str. B irón L 
Pop ucca 5. 

A targa-muresi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. 

(1981-1936. sz) Újólag frtibivjuk  a kereskedők, 
kereskedelmi és iparvállalatok, va'amint más érd -kel-
tek figyelmét,  hogy a munkaügyi miniszter Benkinek 
sem adott engedélyt arra, hogy b'zonycB lapotra és 
folyóiratokra  előfizetőket  gyiij'sön. 

E'.ért, ha a cégekrél jeleitkeznek személyek B 
T.uikaíigy. mioiszterlum réezérő. és nem iulják magu-
kat kei.ő eg Igazolni, vagy az igazolás gyanúsnak lünik 
fel,  az esetet azonnal jelentsék a rendőrségnek és je-
gyezzék fal  a hamisnak látszó engedály számát és ezt 
jelentsék ba a kibocsátó hatóságnak. 

(1962—1936 sz ) Pjkek figyelmét  felhívjuk,  hogy 
a kenyér ellenőrzési bélyeg alkalmazására vonatkozó 
(1936 julius hó 2-lki Monitorul Oficial  151. számában 
é?gjulfcnt  1553 sz. D eret Rsgal 10. szakaszának meg-
f  "le'í) végrehajtási u asitás megjelent és az a Keres-
kedelmi és Iparkamara titkári hivatalában a hivalaloB 
órák alatt betekinthető. 

(1895 — 1936 sz) I-métHlten figyelműbe  ajánljuk 
hz érdekelt vállalatoknak a hadi o'.kcntak-, árvák-, éh 
özvegyek rész re munkaalkalom juttatást a vonatkozó 
törviny resd .'Ite^éBeinek megfele  őf.n,  mert a reidel-
keaés n-m teljesítése szankciók alá esik. 

Egy lakás : 4 szoba, konyha és mellék 
helyiségekkel 1936 szeptember 1-tól 
kiftdo.  — Oim a kiadóhivatalban. 
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m Építkezésekhez 

I j ó m i n ő s é g ű m e s z e t 
bármilyen mennyiségben, ked-

m vező feltételek  mellett az 

l§ az építkezés helyére szállítunk. 
Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági Szövetkezet mésiflzeme, 

S&adominlo-Olao 
Rendeléseket Merourea-Clao és vidéki részére f«l-
vaiz: .ŢIGLA"1 ép.tiinyagak raktára líeron-ea-Clno. 

— Felvétel a meroutea-oluol (oalkaieradal) rom. kat. 
fögtmnátlumba  és flneveló  intézetbe. Az dal ffigimnáztum 
utedetileg Snmntenn létesült a XVII. század közepe iáján és 
otk virágzott e század elejéig, mlg 1911-ben fe'épalt  a jelen-
legi díszes épület a vele kaposolatos finevelí  Intézette-. A 
kettós lotizflt  h&talmiB 10 holdas park közepén áll A magyar 
tannyelvű lőglronáilnm állami tanterv szertut tanít és állami-
lag érvényt-s bizonyítványokat ad kl. Nyilvánossági joga van 
(482—1931. szám. 

A fóglm  ázlnmmal kaposolatcs nevelAlttézet mintegy 
200 bénul ki növendék befogadására  a'kalm&s, felszerelése 
teljesen modern. A növendékük osalállas nevelésben részesül-
nek. Minden léoésról számot kell adnlok, zsebpénzüket ai In-
tézett felügyelő  tanárok kezelik, tannlásakat ellenAriík, vallá-
sos erkölcsi nevelésükről a legintenzívebben gondoskodnak. 
Az Intézetnek saját orvosa van, akt díjtalanul kezeli a bete-
geket, otak a gyógyszer számla terheli a szülőket. A bennlakó 
növerdékek mérsékelt díjért teljes ellátást kapnak, kivéve a 
mosást (erről mindenki maga gondoskodik.) 

Beiratkozás a főgimnáziumba  általában angasztas 25-től 
szeptember hó 1-lg. Azok részére, akiknek valami vizsgájuk 
van (javító, felvételi  stb.) a v:asgák után. Előzetes jelentkezés 
az Intézetbe (az Internátusba ls) az egész nyár folyamán.)  A 
főgimnázium  olme: Dlreoţlunea Lioeu'ul Kom. Cat., M.-Ciuo. 

A javító vizsga ideje szeptember hó 1—5 Az V.-lk osz-
tályba felvételi  vizsga (examen de admitere In olasi VI.) 
szeptember hó 12 és az 1. oszt. felvételi  vizsga szeptember 3. 
Utóbbinak tárgyai: roman, magyar és számtan (az elemi IV. 
oazt. anyagából Írás, olvasás, elemi nyelvtani Ismeretek és 
1- 2 könnyebb számt nl példa nngoldáia) A vizsga dija 100 
lej — Az őszi érettségi vizsga kezdete szeptember 20, kérés 
és egyéb okmányok legkésőbb augusztas 25-)g bealandók. 

Az 1. osztályba Iratkozó, vagy más Intézetből jövő tana-
lón'k a balrás a'kalmával a felvételi  kéréshez, (melyre nyom-
tatvány az lg z^aiól Irodában kapható, osak 8 lej okmány és 
I lej repülő bélyeg kell hozzá) mellékein ök kell: 1. elemi 
Iskola1. Igazolványt (v<gy előző osztály hltelcsit tt anyakönyvi 
lapmásolatát). 2. Születési bizonyítványt (extras de neştere). 
3. Keresztlevelet. 4 Ujraoltási bizonyítványt. 5. Állampolgár-
sági b zonyltványt. Idegen hangzású osaládneveknél egy köz-
ségi Igazolvány ls szükséges arról, hogy a szülők magyar 
anyanyelvüekn.k vallják magukat. Ez a nyilatkozat az elöl-
járóság előtt Írandó alá 2 tanú jelenlétében é3 láttamozandó 
vele. Idegen anyanyelvűek éa izrae'lta tanulók csak miniszteri 
engedé lyel Írhatók be. A kérést eziránt legkésőbb augusztus 
25-1 g kell beadni. 

Az 1. osztá'yba a beirási, tan- és fenntartói  dlj összege 
együtt kb. 2.6 0 lej. A II —VIII. osztályban kb. 4.130 lej. Az 
internátusban az évi dlj 6 000 lej, mely összeg havi előleges 
ré zletekben Is fizethető.  Bevnn:lás az Internátusba szeptem-
ber 14 lg eBte Szeptember 15-én „ V-nl Sunctt" és 16-án ren-
des előadás. Bővebb felvilágosítást  esetleg tájékoztatót válasz-
bélyeg ellenében ad az Intézet Igazgatósága. 

PAFP JÁNOS, lőglmn. igazgató. 

Tisztelettel értesítjük városunk p l 
és vlJéke borfogyasztó  közönsé- $ 

ggj gét, hogy s került a termelőktől ttjj 
egy tisztán kezelt küküllőmenU ^ 

JU FAJBOR-LERAKATOT gj 
jtg bisományban létesíteni, ahol ^ 
TS viszonteladóknak, esküvőkre, ^ 

társasklrándulóknak már 5 lit-r B> 
vételnél 10 l e j tő l felfelé  jó 

gg| zfmatu  küküllőmentl borokkal g j 
á'lnnk a közönség szolgálatára, g j 

| V Á R Ó S I V E N D É G L Ő » 
Merourea-Cluo—Calhaiereda, fejji 
I Q Duoa-uooa 51. izám alatt. ||j( 

Ugyanott használt, de jó álla- | j | 
pótban levő b o r o a h o r d ó k g j 
megvétetnek. z—13 m, 

Eladó belsőség Oiucani-ban (Cs9kefalva) 
a volt állami csemetekert. Cim: Fodor 
Pál, Sumuleu. — Önkéntes árverés a 
helyszínen vasárnap, augusztus 16 án 

délután 5 órakor. 

IÉ-R-T-E-S-I-T-É-S. I 
e • m 
| g A nagyérdemű közönség szivus 
g t u d o m á s á r a hozom, hogy 

" fészer-,  liszt-, csemege-, vegyesiereskedftsemmel  g 
1936 augusztui 15-én Odorhelu-ról ^ 

1 ÁTKÖLTÖZKÖDTEM | 
Mercurea-Cíucra — Csíkszeredába 

A DÁVID ANDOR fels  ÜZLETHELYISÉGBE 
Sibfan  c il-Mire-ucca 22. szám alá, 
ahol dúsan felszerelt  áruraktáram-
mal versenyképes árak mellett 

állok a n. é. közönség szíves rendelkezésére. 
Kárem tegyenek próbavásárlást, 
bogy áraimról meggyőződhessenek. 

Lelkiismeretes kiszolgálási Szolid ár aki 
Sdves pártfogásukat  kirí 

CSUTAK FERENC kereskedő. 
i—i 

Egy fdnyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vákr könyvnyomdájában, MercreaCu. 




