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M*g)«lulk mladaa vsaimat 

Ma este, november 28-án 

Polgár-Bál 
a közbirtokosság székházában. 

Az egyesülés ünnepe. 
As ország román népéoak d c?mber l a egy 

ezerévea á'omnak beteljeacd-iaét jelenti. Az összes 
'ománokoak egyesüleee lett élő valóság 1918 decem-
ber elsejével. 

A történelemnek egy fenséges  pillanata ez a 
sorBfordutó,  amelyet tnoek a nemzi déknek adcmtoyo-
zott. R >ndkivüll kegyelme a Gondviselésnek egy néppel 
szemben, ame'yért erőkre hálás lehet. 

Elképzelhetetlenül nagy dolog megérő) egy Ilyen 
nemzeti álomnak tökéletes migvalósulását. Ei mi meg-
értjük a román népnek örömét, boldogságát, háiájai a 
történelmi sorsnak ezért a kitüntető, nagyszerű elkö-
vetkeiéseért. 

Az együttélésre rindslt romániai magyarság min-
denkor becrültetés Biivvel, megértő leiekkel volt eltelve 
december elsejével szemben, amely felszabadulást, 
szabadságot, nemzeti önállóságot hozott a román nép 
számára A magyar nép lovagias érzése van annyira 
őszinte, a lelkülete van olyan nyitott, hogy a jó állam-
polgárnak fegyelmezettségével  megértse egy n mzet 
nek örömét, ünnepét, 

As idők szonoruan ugy következtek, hogy azok-
ban a bizalmatlanságnak, a gyűlöletnek egyre nagyobb 
aaerep jutott. Az egéss világon keresztül hu'lámotveró 
gyfllBlköd ŝ  fólőtiünk  sem vonult el \lbar nélkül. Igy 
történhetett meg az, hogy a román nép nem akerja 
megérteni a vele együttélésre rendelt magyar népnek 
azt a lelkét, amely a tökéleteB megbecsülés éB mél-
tárylás érzésével viseltetik a legszentebb ünnepük iránt 

Pedig a romániai magya-ság már kesdetiól fogva 
egyetlen alkalmat el nem szalasztott, hogy hűségéről, 
jó állampo'gári köulesslgeioek telJeBitéBéről bizony-
ságot ne Bso'gáltaiotl volna. Á'iitjui, ho»y m;gértób-
beo, becBÜleteBebbrn viselkedni nem lehetett. 

Hiszen ml valamennyien részeBei vagyunk ezek-
nek a hatalmas időinek. Mt történelemcsinaló namze-
dék vagyunk, akiknek a vere írja, a szenvedése csi-
nálja, a m ndeooapl nehézsége alakltja fölöttünk  a tör-
ténelem járáBát. Tehát közvetlenül látjuk, hogy 1918 
december 1 óta, Igen sokszor kezűnkbe volt adva a 
Borsunk felett  való döntés lehetősége. 

Csak a bizalomnak kérdésén nu'ott mindig, hogy 
ennek sz orBságnak összes együttélő népeire, a lélek-
ben la egységeB Nagyrománla december elseje virrad-
jon. A bizalomnak kérdésén, amely örök gyanúsítással 
volt eltelve, különösen az itt é'ő magyarsággal Baem-
ben, amelyről ma Bem akarja elhinni, hogy egy ezer-
éves államalkotó népnek minden erényével megbecsült 
a vele együttélő román népnek Bzent érzéseit éa de-
cember elsejéit. 

A msl külpolitikának tőlünk teljesen függetlenül 
zajló eBemínyei iámét egy gyűlölet érába bodornak 
bennünket, amelyek között ia tovább valljuk, hogy a 
kö'csönös biza'om gyors helyreállításában meg kell 
béküljünk ml Ardsal (Erdély) földjén  örök együttelésre 
Ítélt népek. Meg keli békülnünk egymás nemzeti érté-
keinek megbecsülésében éa tiazteletbentartásával. 

A ml december 1-i gondolataink legőszintébb 
akarásai annak, hogy az egyesülés űauepe aa össses 
itt élő népek békességét és Bzeretetét jelentse. 

i ÉRTESÍTÉS. 
A m. t. hölgyközöoség tudomására hosom, hogy 

„LŐTTE" divatszalonomat 
áthelyeztem 

as Appooyi Károly-féle  üzlethelyiségbe. (Kös-
vetlenül as Ipartestületi vendéglő mellett.) 

Szives pártfogást  kér: 2—3 
i i l l a l a « l t . 

• K * Oloaó irak és pontos klssolgálás. I I 

Onnepsly és öres-flíát  találkozó a r. lat fô iiiuiâzinml)  an, 
1836 evi deoember hó 8 an, 

a Szeplőtelen Fogantatas ünnepen. 
Fógimaásiumuak Védőszentjének tiszteletére, az 

uj lntezet felavatásának  25 évea fordulóján,  december 
hó 8 án, az Ioim cu'ata ünnepen, öreg-diák találkozó-
val egybekötött jubiláris üanepéiyi eB öregdlák-össne-
jövetelt t*rt, melyre aa intézet volt diáljitt éa minden 
barátját saeretettel meghívja. 

Fóvidoökök: Voríuchner Ado.f  segédpüspök, 
Grof  Majlaih G. Károly püspök, dr. G>áifas  E emér 
a röm. ka>h. egyházmegyei timícs elnöke, Bzenátor, 
dr. P̂ i Gihor országg>üléBÍ kip viselő, dr. Valeriu 
0:aiea pref  -kt, dr Hirech Hugó BebésE-főorvos,  dr 
Bjga Aiajos kanonok-fótanfelűgtelő,  dr. Balázs András 
pápai prelátus előadó, B »ki;;b Frenc nyug. ezredas, 
legöregebb volt diák. 

Védnökök: a főjimnáziun  összes öreg diákjai. 
I. As ünnepség Borrendje a következő: 
I. D. e. 10 órakor ünnepélyeB szentmise és Tc-

D .-um a főgimnáz  un kápolnájában. 
Mise közben az Ifjúság',  énekkar Halmos miséjét 

adja elő. 
Alkalmi ssentbitszédat mocd M<ri.os Endre toplltai 

(Cilkli-p'oczf)  plébános, öreg-d ák. 
Bientmlse utáu a megjelentek neveinek beírása 

a Mária-Tarsulat régi etnlekkönyveb",  fényképsaéB  és 
as intését megtekintése. 

II. Az esti ünnepély ír lsora, mely d. u 6 órakor 
kezdődik a főgimnázium  tóra-te;miben: 

1. Üdtöz'ő kanon, énekli az ifjúsági  énekkar. 
2. agy öreg diák üdvözli az , Alma Mater'-t. 
8. A főgimnázium  IgazgBtója td?özli az öreg-

diákokat. 
4. Griag: Hódolati-nyitány, előadja aa alkalmi 

senekar. 
6 Üinepi beszéd, tartja Dr. Boţa A'ajos kanonok-

főtanfeiügyelő,  öreg-diak. 
6. „Hadnagy Uram" énekli az Iskolai gyermekkar. 
7. Ady E „Ülenet egykori isko'ámba', szavalja 

P. S'őcs Djnes. 
8. Rjssinl: Ssmramls nyitány, előadj-t az alkalmi 

zenekar. 
9 Giray J. Obsitos c. költeményének megjele-

nítése. 
10 P. JínoBsy B. Erdélyi Bsimfóola,  énekli az 

Ifjúsági  vegyeakar. 
11. M 'cs L A királyfi  három bánata, szavalja 

egy főglmaásiusi  tanuló. 
12. Wagner: Bivonu'ás a Wartburgba (Tann-

1 áuser), előadja a D »1- és Z ineegylet énekkara, zene-
kari kísérettel. 

Beléptl-dij: I-ső hely 32 lej, Il-lk hely 22 lej éa 
állóhely 16 lej. 

Az eatl ünnepély után, as Európa vendéglőben 
barátságos tetaaésazerinli vacsora. 

A több Bzáaados Bomlyól Intézet lfju  utódja íb 
immár negyedszáaadot hord a vállán. Ha súlyos küz-
daimeket állt kl as a régi, kijutott eaekből bőven a 
flital  utódoknak is, Da töratlen erőben, a régi ÓB mély 
blaalommal rendülellen áll éa teljesíti nemaa hivatását 
as uj Idők sodrában. A 26 éves fordulón  as Alma 
Mater  kiiárja karjait s saeretettel hívja es varja régi, 
hűséges flilt,  meri e visszatérésben lelkük találkozván 
az intézet lelkével: as ifjúság  tiszta, sugárzó tekin-
tetével, aa uj falak  közölt a régi Ideálokkal — bizo-
nyos, hogy a találkozón as ősi szent bit fényéből,  a 
Mirlás ezellem melegéből uj erőket fognak  meríteni s 
uj hittsl, törhetetlen reménnyel térnek vissza az élet 
nehéz küzdelmeibe. 

Értesítés  A főgimnázium  1926—26 ban végzett 
diákjai 1b eaen ünnepség alkalmával, ahhoz csatla-
kozva tartják tízéves érettségi találkozójukat. Balogh 
Antal főgimnáziumi  tanár kéri osztálytársait, bogy e 
találkozón lehetőleg valamennyien megjelenni szíves-
kedjenek. 

i 
BEL- ÉS KÜLFÖLD. 

A Magyar  Párt  parlamenti  csoportjának  ülése. 
A Magyar Part parlamenti ooportja november 23 án 
értekezletet tartott, amelyen megbeszélték az általános 
politikai helyzetet és a teendőket. A trónbesaédre 
adandó váladfsllratl  vitában a romániai magyarság 
álláspontját Dr. Willer József  főtitkár  fogja  a parlament 
elé terjeszteni. A Magyar Párt elhatározta, hogy kérést 
Intéa a román közvéleményhez IB a parlamenten ke 
resztül. I m étel ten fjglalkoiott  a parlamenti csoport a 
lapbettltásokkal és megütközéssel tárgyalta, bogy az 
Intézőbizottság november 141 gyűlése óta njabb betli 

tások fordu'tak  elő. — Foglalkozott a pvlRmmli cso-
port a hiiblezövetkezf  t k kártalanításainak ügyével; 
±e uj közigazgatási törvény rendelkezése inek a községi 
tanác-osok teendőire vonatkozó ismertetésével; az 
elbocsátott közalkalmazottak n-ugdlj aztatásával; az uj 
sajtótörvény tervezetével. 

December 1. Dscembor 1-ét as egyesülés ünne-
pét ebben az évben kivételes fénnyel  ünnepelik meg. 
A román parlament legutóbbi ülésén aa elnök beje-
lentette, hogy az ünnepségen harminckét cseh-szlovák 
AS husz jugoazláv kép?laelő jelentette be a részvételét. 

A .Brassói Lapok'  kiadóhivatala  is cáfolja 
a Magyar  Párt  elleni  rágalmukat.  A Brashói Lf.pok 
Kiadóhivatala nyilatkozatot küldött a Magyar Pártnak, 
amelyben megdöbbenéssel utaaltjak VISEZB azokat a 
rágalmakat, melyek a Magyar Pártot azzal gyanúsí-
tották meg, mintha részt vett volna a Brassói Lapok 
betiltásában. A B-BBBÓI L:pok ezt a rosszindulatú fel-
tevést annál IB Inkább felháborodással  utasítja vissza, 
meri éppen a Magyar Part volt as, amely dr. Wtller 
József  jőtltkár utján elsősorban közben járt az llletekes 
minisztériumokban a lapok betiltásának hatálytalaní-
tása érdekében. 

Az aradi  revizióellenes  gyűlés.  A Nemzeti 
Parazztpárt november 22 én Aradon npgyezabáeu tün-
tetést rendezett azokkal a törekvésekkel asemben, 
amelyek Románia mai határainak megváltoztatására 
irányulnak. Az aradi antlrevizlonista gyűlésen részt 
veti a Ndmzatl Parasztpárt vezérkara a annak hiva-
talos szónoka Maniu Giu a volt. Maniu leszögezte, 
hogy a román népnek joga van Erdélyhez s a mai 
határokon változtatást nem engednek. Hangsu'yozta, 
hogy a román nép önszántából csatlakozott Nagy-
romániához as Alba-Iulia (gyulafehérvári)  határozatok-
kal, amelyekben fogadalmat  tettek arra, hogy soha 
nem fogják  üldözni azokat a népeket, amelyekkel 
együtt laknak — Maniu további beszédében követelte, 
hogy OfeiBége  azonnal adja át a hatalmat a Nemzeti 
Parasstpártnak. Sürgette a határoknak Magyarország 
felé  va>ó megerősítését éB kéri, hogv amenaylbeu 
Magyaroi-azag kimondja a fegyverkezést,  őfelsége  azon-
nal rendeljen el réaalegea mozgŐBitáat. 

Német—japán  kommunistaellenes  egyezmény. 
A német fővárosban  mult hét szerdáján a sorozatos 
cáfolatok  ellenére aláirták a német—japán szövetséget 
a vörös lnternáclo'álé ellen. A világpolitikai jelentő-
ségű diplomáciai eBemény a bolsevizmus ellen véde-
kezik és a komiotern állal Irányított világforradalmi 
tervekkel Baemben küzd. 

Antonesou román külügyminiszter  Varsóba 
utazott a lengyel—román barátság felelevenítésére. 

A magyar Kormányfő  olaszországi  látogatása 
állott a mull héten a világpolitika központjában. UlaBZ-
ország Horthy Miklós kormányzót óriási ünnepségek 
kösött fogadta  és az különösen aa olasz—magyar ba-
rátság jegyében zajlott le. 

Kavarodás  a Nobel-díj  körül.  A harc szellemi 
téren ÍB áll. Námet poiltlkai körökben nagy megütő-
dést keltett a norvég Nobel bizottság döntésé, mellyel 
0 sietzszky balo dall érzelmeiért többször elitéit Írónak 
adták ki a Nobel dijat. Németország éles hangon bí-
rálja ezt a határozatot éa a nemzetl-ssoclálizmus elleni 
tevénkenyBégnek  minősíti. 

Apróságok. 
Korunkat a gyoralramu célratörés jellemzi. Az 

eszlözök jól megválasztott és megfontolt  ideje rég 
lejárt. Ma nem igen okoz fejtörést  a legtöbb embarnek 
a cél elérésére szükséges eszközök magválogatása. 
Kizárólag a cél lebsg „Izmusoktól visszhangzó korúak 
embere előtt s tyll egyeoeBen vagy a cikk-cakkos 
görbén, sokszor vakond módjára, a föld  alatt vágtat, 
kussik, másaik, csörtet fsléje. 

Nsm csoda tehát, ha a nagy csörtetések idején 
msgdöbbentő módon burjánzik a rágalom. Nem, mert 
eszköz, még pedig igen jé eszköz a lelkiismeretes 
ember kezében, hiaz boldogulni lehet véle. Stemélyek-
ről, csoportokról, Intésményekről és népekről egyaránt 
fonnak,  szőnek rágalmat nagy vagy ktsfejü  pókok a 
nagy buzgalommal igyekeznek, hol nyíltan, hol föld-
alatti mu lkával belefojtani  rágalomssőtte hálójukba as 
ellenfelet  Istenített céljuk érdekében. 

A ml szűk kisebbségi területünkön ls egyre meg-
döbbentőbb módon burjánzanak a rágalmak. Gyilkolják, 
kaszabolják a jóindu'atu támogatásra Bzoruló értékein-
ket. Apró akarnokok méregbe mártott nyilai túlságo-
san sokszor találnak a jól kiszámított célba s teríte-
nek le hasznos embereket, Intézményeket s nem egy 
esetben testületeket vagy csoportokat egyaránt. 

Sokszor elvakait merészséggel nyíltan támadnak. 
A józan ember azt hiszi, hogy a hallgatóság meg-
döbbenve utasítja vissza a masslagot Terméesetesen 
téved, mert a .rágalomgyártó" legtöbb esetben a ma 
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embere, Ismeri a mesterségesen beállított lelkületeket 
B ezekre épít. Nem la csalódik. Legtöbb esetben tapa-
aal jutalmazták azt, amit néhány év vel ezelőtt, amikor 
a józanság még némileg uralta a helyzetet, egysége-
sen ós fjitéileaül  utasítottak volna vlsaza. 

Örök kérdés marad azonban, hogy használnak-e 
a jó mert bármennyire nevetségesnek hangzik, ma 
már Ilyenek ÍB vannak — vagy rosBzhiszemU rágal-
mazók? A felelet  CBak nem lehet. Nem használnak, 
mers a rágalom mindég rágalom marad. Olyan méreg, 
me'y Bzóttasolja az embereket * végeredménynen soha 
Bem viszi előbbre az Ügyet. Nim, mert ezek az egy o 
B3k, csoportok vagy Bzélesebb rétegek által ügyesen, 
előre íJszámitctt gondos körülmények között útnak 
inditott mérges fulánkok  előbb utóbb napfényre  kerül-
nek s m-igutkal rántják a rajtuk nyugvó erkölcs) alap 
nélkül álló építményt is. Nincs, nem lehet cél, mely-
nek érdekében helyes volna a rágalom. Félre tehát 
ezzel az aljas, da hatásaiban borzalmas eszközzel, 
msly n gyűlölet fegyvere  s pillanatnyi örömet BzereB-
bat csak a tévelygőnek azzal, hogy — öl. Becstelen 
aiatomoSBâţgal teritl le az ellenfelet,  de ugyanakkor 
— ha láthatatlan is — örök bélyeget hagy a galád-
ságot elindító „gazdán*. 

• * • 

A „Posta Ţăranului* (Földművelő postája) cimü 
rooián nyelvű lapból közöljük aa alábbi bulgáriai 
kisebbê gl sérelmet: 

„A Bulgáriában é'ő testvéreink elviselhetetlen 
sz-invedáíairől tcbb alkalommal irtunk. Ime egy ujabb 
M.igurt községben lejátszódott eset: M>rchiou Fiora 
gaedalfcodó  ökörszekérrel érkezett haza a határból 
Kifogta  a jószágokat a a járomból szabadult éheB 
jószágok enni kezdtek a téli takarmányozásra szánt 
tukoricakóró rakásból. 

— M azl — tán nem döglötök éhen... kiáltja 
fékjük  rotoárul a haragos gazda. Ebben a pillanatban 
megj- lent a bu'gár községi rendőr B ae szó, se beszéd 
alaposan felpofozta.  Elmenet ped'g megjegyezte: 

— Még beszélj aztán .cigány-nyelven"... 
— De a saját ökreimnek beszéltem — jegyezte 

meg félénken  az összevert ember. 
— Az ökreiddel se beBzélj Igy I.. Megértetted ? 

a „c'gáay nyel'-n?k" semmi keresnivalója Buígáriaban .. 
k.art-1 ie » vitát az „<:malktdett" szellemű községi 
recdór, mijd, mint aki jól vágezte a dolgát — ta 
vozoti*... 

Edd g a román lapból fordilott  történet, melyen 
érdemes elgondolkozni a mostani tuiBágosun változato-i 
időkben. 

• « * 

Az E&ész világ békéről Ezaval. Ister ments I — 
s-Ttiti esm a-u.r b.iborut. Ciak fegyverkeznek  az um-
b rrt... A jobboldali faícista  csoport — vllágveszedel-
mst jelentő baloldaliak ell«n szónokolnak, doigoznsk 
s iöüb-D, di nea u;o!só helyen — fegyverkeznek.  A 
baloldal a micd'ut elborítani készülő fasciszta  vesze-
delem ellen készülődik ugyanolyan buzgalommal... 

Közben pedig — minden bizonnyal szórakozás-
ból — békéről beszél, békét hangozta', mindenki... 

DJ gyakorolni Is lehet «zt a nagy bákec:-lnálá*t 
szóinál is. N m Búikséges semmi máa hozzá — külö-
ciî c-Q belföldi  viszonylatban -- csak be kell állani a 
különböző szin̂ Bingü, következetesen „világszemléletet" 
joi képező gárdákba, ahogy tetszik : jobb vagy baio'd̂ ll 
ül̂ Vu atba, mert hála a politikának, választék vnn 
bővtn Ezután furkóst  a kezbe B minden gondolkozás 
nélkül bátran neki, n veled nem egy politikai hitvallást 
valló koponyának, azon sz al; por, bogy: „azok — már 
mint a koponyák! — aa emberiség közös ellenségei g 
rövidesen csodálatra mMtó „bak." következik... 

* • 
• 

Két hivata os okmány, közelebbi megnevezéssel: 
Bziiieisei anyakönyvi bejegyzeai értesítés máBolat iek-
Híik elő'.tünk. Az eredeti okmányokat Cnindea dmeHti 
(c*iLdái>fa!vi)  községi jegyző bocsátotta ki. fo'vó  hó 
15, illetőleg 17 én Az egyik a 76. máiik a 77—1936 os 
számot viseli. Ch.ndea községi jegyző „bo:os* valasz-
táal t-ZTipíre minden csiki székely emlékszik. N-m 
kell bat bővebben fejtegetni.  J den esetben nem ls 
erről 7.<n BZÓ. Most BZ okmányokról volna nebáry IB 
m-.rtetó szavunk. 

S -hô y sem érijük ezeket az okmányokat. Nem, 
mert Z ok Mátyás és Doboa Márton danesti (caiVdan-
falvi)  magukat tősgyökeres, római ka'.hoiUu; székelyek-
nek vaiíó gazdak u:B«ülött Erzoébet illetőleg Albert 
gyermekeik bejelentése alkalmával önkényes .kereszt-
»égen" estek át. Chibdea jegyző egyszerűen nem vette 
figyelembe  Bem a nevüket. Bem a vállá; utat. Minden 
bizonnyal abból aa elvből Indult kl a hivatalos férfiú 
hogy az anyakönyveket ő vezeti B Igy azt irhát belé-
jük, amit akar, a székely Dobos és Z<ok nevet Doboslu 
tiletéleg Jocura ki rasztelte B uţyanakkor római katbo-
lilus vállát ukal görög katbolikuBBal „tévesztette" össze. 

Ez az okmányokból kétségtelenül kitűnő saln-
igazság még aa, bogy a két gazda, mihelyt felfedezte 
a „csalafintaságot"  a jegyzőt helymigazltásra rzólitotta 
fel.  Természetesen eredményteienü1, mert az anya-
könyvvezető szerlat a DabosésZiok azékely családok 
kétségtelenül „román* származásúak. 

A gazdák — természetesen — nem voltak egy 
véleményen a jegyzővel s jogorvoslat után néztek. 
K 'zj gyzői ryilatkozatban leszögezték, hogy tősgyöke-
res, római katholikus Bzékely magyarok s jegyzőjük 
akara uk és beleegyezésük nélkül váitoztatla meg ŐBÍ 
nevüket és vallásukat egyaránt. 

Igy az ügynek folytatása  lesz. Értesű'éBelnk sze-
rint a parlamentben ÍB szóvá teBzlk a dolgot aa illető-
kes'k. As ügy tehát halad a maga teimsszeles uljín 

a tisztázás felé.  Közben ml a csodálkozástól alig tu-
dunk szóhoz jutni. Egyszerűen nem értjük a dolgot. 
Nem megy a fejünkbe,  hogy csinálhat ilyesmit egy 
jegyzői oklevéllel rendelkező anyakönyvvezető? Lehet 
mások okosabbak s alaposabban hozza tudnak szólani 
a dologhoz, tán felvilágosításokkal  is Bzoigá'nsk, éppen 
ezért hozzuk nyilvánosságra a dolgot, mert soha sem 
árt tlaatáznl a kérdéseket. 

* • 
* 

A .Magyar Lapok* novtmher 24-iki 268. azámá 
ban egy rövid tudóiitáB jelent meg: A fővárOoi  Actío 
Ctlolica rendezésében Bucurestlben ünnepéiyeB fogad 
tatásban réazeBitették Cassu/o András uj pápai kö-
vetet. Az üdvözlő beazédek sorát Ctaar érsek nyitotta 
meg. Francia, olasz, latin, román éa német nyelvű 
beazédek hangzottak el. A bocuroati magyar katholi 
tu-.ok nevében a magyar kalholitus férfi  liga elnöke 
akarta magyarul  üdvözölni a papai követet. A ren-
dezőlég, aa ersekség eleinte fdl  ia vette a beszedet a 
műsorba, jóvá Is hagyta a beszéd Bzövegéí. Az utolsó 
napon azonban töröltek a programból e magyar üd-
vözlést. 

S íjnáljuk, hogy a „Magyar Lapok', a romániai 
magyar római kathollkusok reprezentáns lapja meg-
elégszik ez ujabb megszégyenítő arculütés egyszerű 
ieköalósével. Eivárju-r, hogy az arra hivatottak illeté-
kes helyes felemelik  tiltó Bzasukat. 

A köteles tisztelet mellett figyelmeztetni  keii 
Cisar éraek urat, hogy a bucureşti római katho ikusok 
nagyobbik fele  magyar B ezt a tényt letagadni, a való-
ságot elrejteni nem lehet. A pápil követ az egyetemf.-g 
egyház fejét  képviseli, aki uiyíormán A yja mindsn 
rangú, fajú  és nyelvil gyermekének B egyenlőképpen 
meghallgatja őket bármilyen nyelven is szólnak hozzá, 
amikóppen Isten ia meghallgatja imadsá&u .kat még ha 
magyarul la imádko unk. 

A katbo'lLu] egyház vezetőitől provokált ilyen 
megkülönböztető esetek nem szolgálják a katholikus 
egyház üdvözítő munkáját, nem követik Krisztus szel-
lemet B eltávolítják, elidegenítik a különben jóakaratú 
híveket 

A „CORSO" férfi-  és nöi-fodrászat 
karácsonyi ajándéka 
a n. é. közönségnek 

1836 évi deoomber hó 1—31-ig bezárólag. 

Örökhullám Lei 225 Dauerwelle 
a világ márkájú 

1936 Typusu Wella-géppel, 
amely örökhull&mert (Dauerwelle) 
6 - U h a v i g a r a n o l a t vállalok:. 

DAUERWELLE: 
szaksaerü kezeles olaj pakolassal. 

Silvea pártfogásukat  kérve kiváló tisztelettel: 
BARTHA GÉZA, 
a „Corso" fodrászat  tulajdonosa. 

A „ C O R S O " E ® 
FÉRFI ÉS NÖI FODRÁSZAT 

KARÁCSONYI 
a® AJÁNDÉKA. 

A gondolat „szent".*) 
A kisebbségi ujságirósz?rv(;zet csíkszeredai (M.-

C uc) estéiyón neves előadó a címben foglalt  megaila-
pitaat tette b vnlaki ugyanarról hosszabb cikkben érte 
Itezlfc  B C-dkí Lapok mult vasárnapi Bzamában. Finom 
elmeé ről, olvasottságrol tanúskodik az ira.-<, ami bizony 
azükebb hazánkban eieg ritka. — M.után azonban egy 
embernek völomAnyinoadiia, a köz es egyon dolgá t, 
népi prob émákat, vilá<aézati kér léBeket talaló c>kke-
zése n m mindig és okvetlen helytálló s mindenki ál-
tal elfogadható,  — legyen szabad külön véleményünk-
nek a lap mai számában hangot adni, annál IB Inkább, 
mert a cikknek bb c teleti felfogása  külön is feljogosít 
erre. A .gondolat" írója megalapítja, hogy „tiinden 
gondolat szent, amit a meggyőzódea éa a hit ereje 
támogat". — Meggyőződésből jóvó gondolatnak, tehát 
ai Igazságnak karünk helyet. 

Nem vitatkozunk arról, hogy vtn-e igazság. Azt 
a cikkíró 1B elismeri. Arról Bem, hĉ y megismerhető-e 
az Igazság. Csak azt kereBSŰk: változhatatlan, öröker-
tékü-e az, vagy viszonylagos. A cikkíró felfogása  s-'e-

*) A „katolikus székely' íenntl aggodalmait közread-
jak. s'ok szavunk ninca ls hozzá. Mindössze annyi, hogy az 
egészséges közvélemény kialakításának legelső feltétele  a 
kalönféle  meggyAzAdéseknek, .világnézeteknek' megh-llgatása. 
Csupán ez a felfogta  ad IddazarOséget, hogy Időnként „oda-
állnak romboló világnézetek szekértologatújának" és eltudjak 
képzelni, hogy nem katolikus székelynek ls lehet a dolgokról 
tlazta, egészséges felfogáaa.  — Ez még nem rombolta kedves 
jó ka'ollau* székely polgáitiisank I 

rint abszo'u' Igwsájc ninc', m«»rt az Igazsag Irltériu-
méu' az ént, vagy saját szavei szer nt a biiet b beltó 
meggvőződ <Bt kell tenni. Ez a tetei nem Kováta Karoly 
dr maga-fogalmazta  meghatározása, ennek bizoty 
Protigoras görög bö cs B keresztapja. .M.idenkinek az 
az Igaz, amit ő annak tart" — mondja ProtagortB. 
Tehát ha igaz, akkor helyes, valóságnak megleleiő íb 
Hzent is. Protagoras tanításának a neve: relativizmus, 
eppen igy relativizmus Kováts Karoly dr és a ctkkiró 
tanítása is. , „ 

Tígyü<i fel  moat a kérdést: mi az igazság? A 
bölcselet ugy határozza meg: az Igazság az értelem 
megegyezése tárgyával. Tehát igaz az az állítás, mely 
megfelel  a való dolognak. Ha valamely dologrol azt 
mondják nekem : szép, nagy és egyéb ismertető jegyeit 
IB felsorolják,  akkor megntzem a tárgyát s hogyha a 
róla szerzett fogalmam  a valóságnak megfelel,  vagyiB 
ha a do og B a hallott ismertető jegyek közöti az 
Hzonoíság megvan, azt mondom: ez igaz. Erről as 
igazságról tanítják AriBtotelea s a ktrtBzteny bölcselők, 
hogy örök, változatlan, abszo ut. 

Az igazság értékét önmagában hordja. Független 
az ember mzétól, egyéni meggyőződésétől, hitélő1, érzel-
meitől. 8 t-z nemcsak a bölcselők, de az etnoerissg 
álta;ános veleménye ia, bogy vanuak igizsâţok, melye-
ket nem másíthat meg idó, divat, ezer — és egy ál-
okoskodás. Két-zer kenő négy — ez a maiíuuiikA 
igazsága, de miud<n gondolkozó fő  ötök igazsága is. 

A relátlvizmuí öumagát cáfolja  meg. Aoszolut 
igazság ninc, csak relátiv — mondjak. Ez a tanítás 
vagy igvz, vagy nem. Hí nem igiz, nincs m;t szóijuâ  
ról.i H i ig-»z, akkor mégis részünkön az igazság. Mi-
éri? Mert itt egy abszo ut igazságot ismernek ei, t i. 
azt, hogy minden igazság relátiv. Nyilvános öncafolat. 

Lásauz azt, hogy az eszmei relativizam mire s 
nová vezet a vaió éietbeo. A vallást, az erkölcsiséget, 
az emberi mlivelíd js kincseit viszi halomra es puszin;* 
el. Hi »z ,4n" adja az igazságo', az erkölcsi reed 
namar fa  üomlik. Ha m'ndjnkl maga szabná meg a 
maga igazságait, mert tm t gondol „-zent", akkor sz 
emb r vad ösztönei játáitiabd>ja lenne. A tarsadaiom 
bomlása p d g biztosan bekövetkeznák, hiszen ezek 
rzarlnt senkit sem lehetne fdieiósssgre  votinl. Ezt a 
cikk írója íb érzi a »z.-ri aiiior ai-panyol po!gárbaboru 
pu-.z i á-a'ra tér, a világnézeti küzdolmek eszmei e-i 
gyakorlati frojljan  elválasztó votiáiat próbál hu;m. 
Koviiti dr.-nak fennti  m g lilapitási', hogy tzjnt a tueg-
győződesteli gocdoiat, elme'etb̂ n elragBdtatassal helyeH-
il, de mikor odtor, hogy a goadoiat testet is ölt: öi, 
rombo1, pusztít állítólagos m-̂ ggyóiódesból, megboreud 
B kénvtemn szépi'g^ni, my elkenni, amit előtt mon-
dott. M ért osüiogfkt  e lamtrő szavakat a apaoyol nép-
front  kitoa-j-inak, aüi pedig vsdieien gjeimekeket, 
ţyaiDOltilau nó êí, mad̂ ozó pipoiat, szerzeteaeke', 
apácákat ól vadállati kt'gyetiensaggel, még a holtai 
nyugalmát is m-gzavarja s a temponi szent edáaye-
íet íj tieroad'ija, — h< kei sorral odibb a gyilkoi 
veruuta-it „mî dju időkben eivadult, irtásra szoruló vt,d 
íVom' Qi» tar.jd az emberiség virágoskertjében ?! — 
Eiekaek a n-m tudom milyen hatalmaktól mígszai oi-
tüknai: a gondolata, ncort meggyőiődéslői, bitből faktdi, 
olyan fennkölt,  m^gisztalásra méltó, Bz m'?!.... 

A cikkíró otf-jlése  szerint tehát szaíoa-Lo'seviz-
cnu-i is lehetséges s ez mjgeogedhető, mert az éne-
mét Bzolga ji, amely „él es utat tór maganak*. Ét 
„pennaval a kezében, oiomkatonak milliói között, rota-
Cios gepek és más nyomdai csodik tözepjtta eszm :n>i 
szép emberséges és mladea körülményes közóttm ĝ-
b ícsiil nre méltó a harc, amit a meggyőződas és a hí: 
erî je tánojai". Î an, „nudei korúimjuyek köíJtt", 
tehát a díj;ructiv náayi- ós újságírás teran is. Mikor 
ezt a klvátilí o vason, mindig fájdtlmsin  gjadj.cu 
arra, ho;y a ,-ulitos lalíkaurgezisaet szoi$áia:a3i 
iliou Baj tó" (ásd Csi.i Lipaz 193S ao;. 15 A l 
aiba iuliai httároía o») sokszor teraiztany, d̂  inKa&o 
nem keresztény irógardajával miként a<oigal egy bizo 
ayoi világnézetet, ameiy azonos a fe  forgatas  vdá< 
aózetável egya.'őre — pipiroo. K: tuJja, h ; sz idői 
kedvaznénea, nem az ilyen ujiag lenne-e a templom 
és kobstor rombolók, a vallas es buitura irtók bivata-
IJS orgánumává. 

Csodálkozni lehet, hogy jótoliu, c=.szolt elmejii 
ember odiSil rombo ó vi á^aszetek BzatértoiagatójáDik, 
ha csak gondolatban a asamaileg is... Mi adju idjjz= 
rüaeget a ciük megírásának? Mtart keiiett od.̂ ;a.a:n> 
Csik (C:uc) egyszerű éa műveltebb oivaaóközónsege 
elé tín az elmefuitatást,  talán hogy rokonszenvet uo-
ressztn » spanyol és egyéb népfrontok  Iránt l; Egyál-
talán a Cílkl Lapok, amelyik gyormetek valláserkói-
csöa nevelesóról Irt cikkeket, adventi, karácsonyi es 
nagybőj.i elmélkedeseket hoz hasabjain, megecgtdheti, 
hogy ugyanakkor es ugyanott más irányzatok penna-
lorgatói ÍB helyet kapjanak? Ugy tudiut ea az írj u. 
tudni, hogy a i*p Bzerkesztója korrekt, Bzókimondo, 
gerinces, megutm alkuvó egyeniaeg. Hat legyen a lap 
ts hozzámért, határozott irány u, ha BZabad térnünk 
keresztény szellemű B nem az üzletes, haszonért kuj-
torgató politika vngy érdek szócsöve. 

U olsó szóitnt meg visszatérünk a citált bö cs 
igazaagra, mondván : nem nyilvános köszönet-szavazati 
<!B aranykönyvbe iktatas érte, hanem — pokoiba vale I 
(De odavalók az elfogult  egyoida'u kritikusok is S<edő ! 

Maguak részérói a targyban további vitat nem 
fo'ytaiujk.  Egy kaioluus székely. 

Épületes bsisöseg a Birviz-uooaban: 2 szobi, 
konyha, piucj éa meílakbe.ylBégbói áiió lakás 
e I a d ö. — Faivliágositást ad Dávid Andor nj ug. 
vm. számvevő. 2—3 



48 náa. 
Bidu háromszéki prefektus  és a magyar párt. 

Az utóbbi idflben  mind sűrűbben fordul  elí a támadó 
hang a többségi aa,tóban. Az Univerai.1, Curentul káros 
türelmetlen kedélyzavaráaa éa a politikai helyzet mind ko-
molyabba váló óeazegabttlyodáaa tápot adnak minden vidéki 
kiskirálynak, hogy mentae a hazát a aaját portiián éa a 
sajat be atása szerint. Ma itt, holnap ott pattan ki a haza-
hui türelmetlenségnek ez a felelőtlen  megnyilvinnlisa, amely 
ellen a betütaaokkal éa cenzúrával megbénított kisebbségi 
sajtó még caak védekezni sem tud. 

Bidu pretektus még nemrégiben hallatott magiról, ami-
kor törvényellenesen igyekezett a saját hiveit elhelyezni a 
varoai tanácsban. Azután ngy hozta a politikai szellő, hogy 
hirtelen nagylelkű békejobbot ajinljon fel  a Magyar Pártnak. 
Annak a Magyar Pártnak, amelyet uton-uttélen megrugdolt 
és semmibe sem vett. Mert hát ki volna ur széles Három-
széken, ha nem Bidu prefektus  ur? 

A hirtelen békeajánlatot a Magyar Párt nem akarta 
föltételek  nélkül elfogadni.  Egy átiratban válaszolt a prefek-
tusnak, amelyben megjelölte azon irányvonalat, melynek be-
tartása a közŐB együttműködést lehetővé teszi. Levelezés 
ide, levelezés oda, az idő eltelt éa a politikában ismét ked-
vező kormányszellők fújdogáltak.  Bidu prefektus  urnák nincs 
tnár szüksége a Magyar Párt együttműködésre, mert ismét 
tere van az egyedül működésnek. Adja tehát a sértődöttet 
éa támad. Visszaír a Magyar Pártnak az Oituzul cimü lap 
hasábjain egy egész oldalon. Szerinte a Magyar Párt részé-
iül az államhatóságokkal való együttműködés nem volt őszinte 
sohasem, mert a Magyar Párt mindig kerülő utakon járt. 
Kzek alapján bizonyára a Magyar Párt volt az, amelyik 
Gyulafehérvártól  (Alba-Iulia) Csúcsáig (Ciucea) és azon tul 
ia minden közeledési kísérletet — lett légyen az papiron, 
vagy bőkezű Ígéretben — felrúgott. 

Bidu prefektus  ur ugy gondolja, hogy a Magyar Párt 
nem képiiseli a megye egész lakósságát, de ugyanakkor 
elfelejti,  hogy ő sein képviseli még hatalmou levő kormánya 
uevében sem a megye lakósságát. Azt pedig mir láttuk, 
hogy milyen bizalommal vannak iránta akkor, amikor pártja 
nincs koimányon. A Magyar Párt még eddig minden válasz-
táson elérte a szavazatok 4tí—50 százalékát, ami azt jelenti, 
hugy a fél  megye mégis csak az ő háta mögött áll. Ez a 
párt beszélhet tehát a megye lakóinak nevélen egy prefek-
tussal, akinek pártja a másik ötven százalékban még leg-
alább tíz más párttal osztozik. Itt tehát nem helytálló az 
érvelés. Az pedig, hogy Bidu prefektus  ur a román gondo-
latot véli képviselni megyéjében, még nem jogosítja tel arra, 
bogy belerúgjon a 86 százalékban kisebbségi megye legna-
gyobb politikai szervébe. Mert ezt a román gondolatot ma 
igen sokan képviselik, akinek véleménye eltér a prefektus 
úrétól és vannak igen sokan szerteszéjjel az orazágban, akik 
aggódva látják, hogy ez a felelőtlen  vidéki tenegyerekeskedés, 
amellyel ma minden tanító, vagy más írástudó leltüuni akar, 
menuyit árt az ország jó hírnevének. Ezt pedig rominok 
látják, kiknek a hazafiságát  nem vonhatja kétségbe még Bidu 
prefektus  ur sem. 

A továbbiakban Bidu prefektus  ur még azzal is meg-
vádolja a Magyar Pártot, hogy az a tömegeket az engedel-
messég megtagadására biztatja és táplálja bennük a reményt, 
hogy mindez csak ideiglenes. Hát ezt mi meg sem kell cá-
foljuk.  Megcáfolja  ezt a saját lapja, amelynek utolsó oldala 
sem tudott következetes maradui a prefektus  ur első oldalon 
megjelent cikkéhez. Az Oiluzul utolsó oldalán van egy be-
számoló a bihari Magyar Párt határozatáról, melyben román 
nyelvkurzusok beállítását határozzák el a téli hónapokra. 
Már pedig az párt, amelyik román nyelvkurzusokat rendez, 
hogy hiveit az államnyelv ismeretében tökéletesítse, nem 
vádolható meg azzal, hogy titokban az állam ellen agitál. 
Nem is gondolta azt Bidu pretektus ur sem komolyan, azt 
mi jól tndjuk, csak leírta, mert neki szabad olyasmit is 
leírni, amit bizonyítani nem tud. Tőle nem kéri ezt számon 
aem cenzor, sem ügyész, mig mi a jogos védekezésben is 
igen sokszor gátolva vagynnk. 

Prefektus  ur szerint a román állam egységes, mert 
csak egy hivatalos nyelv van. Hát, ba ez egységet jelent, 
ugy egész Európát lehetne egységesíteni, csak valamelyik 
államnak adaaBék meg a kellő hatalom hozzá, hogy a saját 
nyelvét a többinek hivatalos nyelvül előírja. Ha ez az ön 
teltogása szerint egység, ugy minek veti oda szemrehinyís 
képpen a régi magyar állam nyelv és iskolapolitikáját? 

S ugyanekkor, mikor ön a Magyar Pártot igy rendre-
utasítja, cikke végén megjegyzi, hogy a román és magyar 
lakosság békében megfér  egymással, sőt még segíti is egy-
mást ügyes-bajos dolgaiban. S amikor szemére veti a Magyar 
Pártnak, hogy a magyar lakosságot izgatja, megfeledkezik 
arról, hogy ezt a békésen élő két népet mennyien izgatják 
lelelőtlenül az önök soraiból azok, akiknek ez az izgatás 
politikai és főleg  anyagi babérokat jelent. Kézzen körül 
pretektus ur és meg lógja látni, bogy milyen palotákat lehet 
emelni a nép izgatásának kellő kihasznilisából és milyen 
nagyszerűen lehet élni, ha ezt az izgatást a politikai szelek 
járása szerint érvényesítjük. De ezeket az izgatókat ne ke-
resse a kisebbségek soraiban, mert ott ilyenek nincsenek, 

Bidu prefektus  ur cikke végén az állam törvényeit 
emlegeti, melyek egyforma  jogot biztosítanak minden állam-
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polgárnak nemzetiség és lelekezetre való tekintet nélkül. Mi 
csak arra kérjük a pretektus urat, vessen Bzámot őszintén 
a saját lelkiismeretével: vájjon ugy találja-e, hogy 8 ezeket 
a törvényeket minden érdektől mentesen a szószoros értel-
mében gyakorolta ? Mert ha igen, ugy bizonyára nem szere-
pelt volna a kisebbségi lapokban olyan gyakran és nem kellett 
volna békejobbot nyújtania a Magyar Pártnak, amikor ugy 
fujt  a szél. Ezt a kis lelkiismeret vizsgálatot ajánlottuk mi 
a mult héten egy másik szomszéd megyebeli türelmetlennek 
s ajánljuk ezután is mindenkinek, ki olyan erőszakosan 
sikraBzill a maga igazáért akkor, amikor arra a hangulat 
amúgy ÍB kedvező. S ha mindenik becsületesen, komolyan 
elvégezné ezt a lelkiismeret vizsgálatot, ugy csakugyan béké-
ben élne itt a román és magyar, mert eltűnnének a zavar-
keltés lehetetlen apostolai. 

Nem gyermek Ön! 
Mert tudjs, hogy a blialmat s szaktudást 

marói-holnapra nem lehet megszerezniI 

RÁDIÓT 
alraa eésaé l T»gy«a ( ak«l 
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HOL? 
VÉCSEY és BIRÓ 

„R&dió- Techaica", Mercurea - Oiuo 
a P&ii£pa, Staadasd, 
OKaseeaf,  O c I m M i 

Gsikmegyei képviseletnél. 

Gyanúsítás helyett bizalmat kérünk. 
Fiilvsinkban egyre tart, EŐt tUrügjl nyilvántartá-

sok szerint szaporodik az átkos testvér vérontás. Nincs 
nap, hogy 3—4, sőt több eu'jos testlaértéeről, ha jól 
megy hetenként epy két haláloBkimeneteltt .párbajról" 
ne érkeznék jelentés a helyi ügyészséghez. N m rész-
letezzük ezeket az una om<g hrn&oztaloít Biomoru ese-
ményeket. Hírrovatunk röviden megdöbbentő kepebet 
ad róla. Másra szeretnénk rámutatni. 

A felületesen  szemlélő bizonyára azt hiszi, hogy 
ez Igy volt mindig. TávedéB. Vo t idő. amikor várme-
gyénkben ls szégyen volt a bicikéeás. Njm számi on 
„virtusnak", miat ma. N;m kuccgtak ós dicsekedtek 
et a falusi  székely leányok, ha a legények egymásnak 
mentek és vért ontottak mlaflu'e.  Nem tartották .vitéz-
ségnek' a süurást, hanem a nuga Igazi képében fog 
ták fel  a döbbenetes, erkölcsromboló folyamatot  és 
ön ulatosan elítélték azt. 

A kilencvenes évek kezdetén, az akkori néptaní-
tói kar tanfolyamok  és megfelelő  pedagogia könyvk 
alapján felismerte,  hogy az emberi vad szenvedélyeket 
leghatásosabban a kulturszinvonal gyomlálja. Az egyes 
minisztériumok nagy es változatos könyvtárakat bocsá-
tottak az elemi iskolák és gazdakörök rendelkezésén. 
Egyben kiadták a jelszót az ifjúság  megszervezésére. 
Rövid néhány év alatt bámulatos eredményt értek el 
az egyes falusi  tanítók. Qyors egymérutánban ifjúsági 
egyesületekbe tömörítették a flatalokst.  L -Iklismerete-
seu tanulmányozták egyesületeik tatjainak szellemi 
képességeit, vasárnap délutánonként előadásokat tarto -
tab, tanítottak. Röviden: könyvhöz szoktatták az ifjú-
ságot. 

Soha sem fogom  elfelejteni,  hogy szülő falum 
ifjúsága,  mely ma vármegyénk egyik legdnhajabb cso 
porijához tartozik, gyermektoromban, különösen télen 
rendszeresen olvasta az elemi isko'a, vagy a gazdakör 
könyvtárát. A összejövetelek alkalmával az elolvasott 
könyvről kl-kl tehetségéhez képest számolt be. Nem ae 
volt a vlrtua, bopy kl tudja élesebtra fenni  a bicskát, 
hanem az, hogy érti meg az elolvasott könyv tartalmát 
és milye n módon adja viBSza. 

A kocsmák Ivóiban éB az uccákon nem ténfereg-
tek és ordítottak az emberi mivoltukból kivetkőzött 
legécyek. Komolyabb dologgal, tanulással voltak elfog-
lalva. A nótázó jókedv azért nem tűnt el a falóbó1. 
Sőt: a jól végzett munka után, nem egy esetben több 
hangon csendült uccahoBszat aa ének s az ifjúsági 
egyleteket kerülő legény, leány azt sem tudta, hogy 
tűnjön el szégyenében. 

E céltudatos Irányban baladó nevelés követbea 
tében rövidesen nagyBserü műkedvelő csoportok ala-
kultak az egyes Ifjúsági  egyesüietkk keretében A leg-
nehezebb szerepsket la könnyen játszották a fa'u  le-
gényei és leányai. Rendszerint bállal egybekötve tar-
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tották meg előadásaikat a bét falura  ssóló botrány volt, 
ha ezeken a mulatságokon valaki pofozkodni  mert. 

Nem akarjuk részletesen vázolni az okokat, melyek 
a jelenlegi döbbenetes állapothoz vezettek. A gondol-
kozó tisztában van vélük. A Bzomotu tény fennáll  B 
változtatni erős, kitartó és főként  támogaté munkával 
lehet csak. 

Ez a munka pedig eredményesen csak a fenut 
vázolt régi mu-ikavoialou képzelhető el. Igsz most vál-
tozott hslyzstbsa élünk. Msn9hezebb osjzjjovetalek t̂, 
rend-tzáres ifjúsági  egyesületi muakát azervesnl. Ma 
minden mozdu'atot gyanakvással klaér a mindig éber 
roaszindulat. Nem akar tudomást venni arról, hogy a 
helyin tu államérdek is nevelni, tanitani as arra szo-
ruló népet Nim akarják megérteni éppan azok, akik-
nek elsőrendű hivatásuk volna eB, hogy a csíkszeredai 
(mercurea ciue!) ügyészség bünügyl kimu.itisa épugy 
<z ország á'ta'áuos k?páb9£ tartozik, mint a bacaul. 

A gondolkozó, helyzettel ismerős ember lelke sir, 
mikor Iá ja, bo<y a legjobb, legegészségesebb elbép-
/üdéseket ls meggátolja az alaptalan gyanú. Amikor 
nnm lehot égetően BÜreős bulturrcuikát kifejteni  a 
rászoruló kisebbségi élet vonalán. Nagy és régi igazság 
p.ditT, ho<y a tiszta és céltudatos kulturmunka soha-
'em ad botot as ember-k kesebe. Ellenkezőleg: Lecsa-
varja nz ütésre minden pillanatban kész, vérre szom-
jazó dirongot a kézből s helyette könyvet nyom a 
tenyérbe. 

Nem volt m4g olyan esemény vármegyénk terü-
ltén, mely a kulturálla munka szükségszerű ellenőrzé-
sének mogszoritására Indokot szolgálatot volni. Ellen-
kezőleg: nsp nap u'.áu szomorúbbnál-szomorúbb esemé-
nyek wazolják ennek a mû kán̂ k rieugtdheteilen 
szütséges-iégét. Tartsanak minél több ku'turáiia és büs-
gaidvágl e ő'dáat aB arra hivatott emberek. A nép 
nyelvén tartsák, bogy as értse ls azt és tanú jon be-
lőle. Gyűjtsék, Bzarvezzék c oportokba, Ifjueági,  vagy 
más egyesületekbe. Mind-tn rendelkezőre álló eszköz-
zel vigyenek lüktető életet az igy megsz-rvezeti mun-
kába. Engedélyezzenek szloelöadátofeat.  A népszínmű-
vek — már az igazi értéket jelentő népszínművek — 
soha sem vo'tak a népnevelés hátrányára. 

Ninci abban semmi veszedelem, ha székely tanul 
és a kiesu'zott erkölcsi talajt meg akarja és meg tudja 
szilárdítani a ta'pa alatt. Meg az Bem veszély, ha a 
saját fajtájától  tanul. — Sőt L. 

A cél keresztülviteléhez azonban n-gy ÓB jóindu-
latú Begitsígre van Síü^Bég, ípp.n hivatalos ódáiról. 

Arra kérjük tehát az illetékes hatóságokat, hogy 
most a tél küszöbén vegyék foutolóra  ezt a kérdést. 
H»ssanak ods, hogy testet ölihessen az elgondolás. 
Meggyőződéssel állítjuk : 2—3 esztendőn belül egészen 
más fl  italságot fognak  találni a most bicskázás és vó-
res verekedésektől visszhangzó községedben. Ez nagy 
eredmény lesz. Njgy és elismerésre méltó ersdraday, 
melynak megvalósítása kisárólag tőlük fdgg.  Csak a 
puszta tényből kell kiindulni s aa alaptalan gyanúsítás 
helyett biBalmat előlegezni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Városi tanáoa üléséből. A helybeli városi tanáos 

1936 november 27-én Faroga Viktor poUármeater elnökletével 
közgyűlést tartott a következő tá (rysoroza-.tal: Jóváhagyat-
tak a városi erdő kitermelésre kerUlő következő vágt-erületé-
nek árverést feltételei  — A tanács elfogadta  38 ezer lej érték-
ben az nj vágóhídon végzett bádogos munkálatokat. — A 
tanáos a városi nyugdíjasok részére ötven százalékos villany-
áram kedvezményt engedélyezett. — A Balázs Otília helybeit 
lakóstól k'sajátitott terOlet egységárát 40 lejről 50 leire emelte 
fel  a tanács. — A városi kövezés alkalmával különféle  villany-
szerelési munkálatok merültek fel,  amelyeknek költségeit 
ötezer lej értékben a tanács jóváhagyta. — A Ganz oég által 
a városi vlllanyilzemben történő befektetések  után négy szá-
zalékos kamat felszámítását  fogadja  el a tanáos. — \ nyugdíj-
pénztár javára 17 ezer lej; a városi lovak zabs/iikségletére 
12 ezer lej és nemzeti Qnnepak céljaira 4 ezer lej rendkívüli 
hitelt szavazott meg a várost tanáos. 

— Helyreigazítás. A becses lapjuk 47-lk számában 
leközölt hír, a Şamaleul esperes feljelentéséről,  n9in felel  meg 
a valóságnak. Alnlirott nem Portik Albin, Uinem Ferenc va-
gyok A olkkben nevezett egyének birtokából semmit le nem 
vágtsm. Az ügy tévesen lett leközölve. 

Portik Franolso tnv. 
— Elitéltek a plébánost, mert előzetes 

engedély nalkül temette el a halott gyermeket. 
Boga I-tván BzentdomokoBl (Sandominic) plébános a 
sz<nvedő hő=e ennek a paragrafus  bolházásaak. Bics 
Ignfcné  halott gyermekét a plébános jóhlszemüteg, 
előzetes bejelentés nélkül .eltenntle. A csendőrség az 
esetet büntetendő caelekménynek minősítette éa fei-
j 'lentette a plébánost aa ügyészségen. A biróság most 
Bsga plébánost 500 lej, Bíca Ignácaét padig 100 lej 
pénsbüntetésre ltelte. 

— BetörésDitróban (Ditran). Gálfi  Zilgmond 
ditról vendéglőshöz ismeretlen tettesok betörlek és 
onnan 5000 lej készpénzt és nagyobb mennyiségű 
ruhaneműt elvittek. A csendőrség kereBl a tetteseket. 

a legnagyobb K I N C S a F Ö L D Ö N 
ai egészség. A legtöbb betegség csirája az átnedvesedett cipő I 
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a kővetkező hasznos tanácsot adta önnek: Dörzsölje be cipóit minden este egy puha rongy segítségével erősen 
„SCHMOLLPASTA" val. Aiut&n nedvesítse meg kevéssé a rongyot és fényesítse  cipóit mindaddig mig a lakkhoz 

hasonlóan fénylik. 
Cipői ilymódon teljesen viihatlanná válnak éa Önnek pedig egéss napon át ssáras és jólesően meleg lábai lesinek. 
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— Feljelentés a kőzóplokl (lunoa-de-mij-
loo i) felekeseti  iskola tanítója ellen Hadnagy 
Sándor gylmsaközéplokl felekesetl  tanító ellen a csend 
őrség telefon  utján feljelentést  tett a helyi ügyészsé 
gen. A feljelentés  sierlnt a tanító nagyobbacska oö 
vendstelnek a dinamitról tartott előadást és előadása 
keretében dinamit-patronokat ls mutogatott nekik, 
m?lyek közül egy felrobbant  és két gyermeket meg 
sebesített. Aa ügynek Ilyen formán  még további fejle-
ményai ls várhatók. 

— E'gázolta a vonat a Juhokat. Marosié 
(Muree-Izvor) és Vasláb (Voslobenl) köaött a 84—65 
sz. őrházuk közötti szakaszon egy teljesen felügyelet 
n îkli.i vasúi á'járó van. Tinka Erzsi és János test-
verek itt akarták áthajtani a Tinka és Bota nevü tíze-
sek tö ibscáz darabból álló juhnyáját a délutáni órák-
ban. Miközben ók a jubok átterelgetésével kínlódtak, 
m gérk^zjtt Gyjrgyó-íeól a személyvonat s a töltésen 
Bzeriaszet átvonuló juhokból 84 darabot összeaprított. 
Az an ugy is Bzegény lakosságot a vasúti vonal hiá-
nyossága miatt óriási károsodás érte. 

— A helybeli Ipa-oa nőegylet karton-bálja. A hely-
beli Iparos nőegylet karácsony másodnapján nagyBaabása 
karton-báU rendez az Európa nagytermében, amelyet jóelőre 
Ügyeimébe ajánlunk városunk éa vidéke közönségének. 

— Hala'osáa. Szennyes Jánosné szüL Adorján Juliánná 
G3 évet korában folyó  hó 24-éo elhalt vároaunkban. 

— Reszegen elütötte a gyermeket. Halamon 
Ferenc palfalvl  (Paulen1) gazda részegen hajtott haaa. 
U.'iözben ssekersvel eliisötte Crsoveanu Vasile 7 eveB 
t;:p:oci.ii (Topiita) gyeim >ket, akin 30 uapon tul gyó-
gyuló aebeket ejtett. A részeg gazdát átadták az 
ügyészségnek. 

— Lopott rézaegen. Iicie Bsla menasági 
(Armasem) fi  >ial gazda utaB fóvel  betört nagybátyja 
iicze János kamrájaba s ounan egy o dal BZiionoát 
es több máa holmit ellopott. Letartóztattak éa atadiák 
az ügyészségnek. — Itt eem nu aszihatjuk el meg-
jegyezni, ho^y miiyen káros hatáaaal van Bzékely 
népünkre az ital. 

— Hazassag. Nagy Árpád pzentmárloni (san-
martin-í) borbálymesler folyó  hó 22-én tartotta eskü 
vójél Nagy Bózsikével. 

— Elitéltek batónági közeg megsértéséért 
Kurkó Minály lazárfalvi  (Luaresti) gazdánál foglalni 
j »ri a vagrohajtó. A foglalás  során Kurkó összetűzött 
valami folólt  a hatóság emberevel, aki fe'j  lieotette. 
HitóBág elleni erőszak címen 16 capi elaarásra éa 
500 lej pánzbüateiésre itélták. 

— Marosba fulladt  a kis gyermek. N.igy 
József  ÓB feleBsge  remetei (remetea-i) lakósoz dolgosul 
mentet hazu ról, miközben net gyermeküket — egyik 
négy, másik tlzenket éves — otthon hagyták. A na 
gyoab gyermek gondjaira bizott öccaet kicsalta játsza-
dozni a Maros partra, ahol az a vízbe esett éa meg-
fulladt.  — Az ügyészség gondatlanság cimén eljárási 
indított a szülők ell&n, de a bíróság felmentette  őket 

— Öngyilkos gyermek. Ivácson Antal remetei 
(Rimeiea) 12 eves gyermek házuk padlásán, rubaszá 
ritó kóteliel felakasztotta  magat. Tétlenek okát nem 
lúdját. 

— Hirtelen halai. Silgó Banedek 76 éves 
gyjrgyóbjfalual  (uabni gazda műit szombaton a mezőn 
do< go.ott. Munkaközben roSjZÜilet fogta  el, mir» szeke-
rare ii t és basa akart hajtani, ds meg útközben meg-
halt, Az ügyészség ilrecdsite a boncolást a hilál oká 
a*k megállapítása végett. 

— Elitéit verekedők. T.nkó Imre éa Anta! 
remetei (Rdmetea) testvérek korc-imal duhajkodaB köz-
ti.-a ossz ovériek Biliot Antalt. 15—15 napi elzárást 
kaptak. 

— Verekedesert egy hónap. Dánel János 
menasági (Armasen ) gazda újoncokat hozott a tavasz-
azi>l a helyi hadkiegészítőhöz, akikkel együtt beült a 
T;laa-fele  korĉ maba Inni. Este egy katoaal járőr 
korült oda, mely az újoncokat felszólította,  hogy éjjalre 
menjenek be a kaszarnyába. Daniel belekötött ittas 
f-jje.  a járőrbe éa egyik katona fegyvrrát  el'örte. 
Most 500 lej pénzbüntetésre és egy hónapi elzárásra 
ileltak. 

— Gyógyíthatatlan betogzége miatt ön-
gyilkos lett. lláiint Mihály 64 évas kurcifaivi  (C .ru) 

gazdálkodó hosszabb idő óta epilf-pjziábati 
szószedett. G/ógyithatotlan betegsége annyira eikese-
ri.etie, hogy felakasztotta  magát. 

— Könyvtárnyitáa. Az Iparos Nâegy'et könyvtára 
hatankéat osUtöitökfin  délután 4 - 6 óráig tart köoyvtárnyltást. 
Ai Iparoskönyvtár Be40 Akosné lakásán van elhelyezve. 

— Zavarok a osobotfalvi  (Coboteni) fele-
kezeti iszolanal. Érdekes határozatot hozott Ciobot-
faiva  (C oboteni) közssg elöljárósága. A községi élői 
jarósag Cucu jaiyző éa Birtaiis J mos biró aláírásával 
1608—936. sz. átiratában f̂ iazóiitotta  a Saeot Pjter 
Egyházmegye gODdookságát, hogy a falekezotl  Iskola 
nagytermát haladéktalanul adja át az öt laiulóval és 
egy tanerő/el rendelkező állami isko áaak Az egyház 
megye természetesen nem teljesítette a jogtalan ren 
deikezsst és igy az ügyben további fejlemények  vár 
hatók. 

— Madéfalvi  (Sioulenl) panaszok. Moataná 
ban Igen aok panasz érkezik a Magyar Párthoz a 
madéfalvi  Interlmár bizottság ellen. A panaBzok RSO-
rint as lnterimár bizottság elrendelte, hô y köaaégi 
bizonyítványt vagy marhalevelet csak azon lakósolt-
nak adhat kl a jegyző, akik igazolni tudják, hogy az 
epitendó caendórlaktanya részére épületfát  szállítottak, 
vagy az állami iskola részére tűzifát  bordoit a hargitai 
erdő bő1, vagy két szekér kavicsolt hoztak a község 
közötti úttestre. A jogtalan közmuakakényszer felfüg 
gesztase ellen a Magyar P«rt jogvédő irodája meg-
tette a lépéseket. 

— A nftk  után megfordulnak  a férfiak, 
hogy gyakran kellemetlenül oaalodjanak, mert 
a mozgap, lánc, sport, gyakran visszataszító testszagot 
okoz. Többnyire ml magunk nem ls érezzük, mert ai 
ember Bsaglószervel mindennemű Baját szag Iránt el-
tompulnak, képtelenek vagyunk a másokat zavaró 
kellemetlen Illatot észrevenni. Nem akad Benki, aki 
fel  m°rl hivni figyelmét  erre a klnoa áliapo'ra. A bajt 
mege'óaendő, aj lulatOB minden alkalommal, melv iazad 
a ággal jár szagtalanlté éa frlBBltő  valódi LYSOFORM 
lamosáat használni. — A blztoa batáEu éa megbízható 
LYSOFORM caak Bárt üvegben valódi, kimérve nem 
kvpbató. 9-3 

— Leütötte a szeretője. Corbul I ona kóste-
leki (cosneai) irány két szemőt tartott. A leány ré-
gebbi szeretője, Vojinceanu Tt odor, nem tudott a kettői 
helyzettel megbékülni s rgy tete  batalmaB doronggal 
falfegyverkeave,  a leáry ablnka alatt Bbjt ütött B a 
zajra az ablakon kihajló leányt a dtronggal frjbetttötte. 
átadták az ügyészségnek. 

— Lopás. Girgely Miklós cBŰgésl (c;u:;has-;) 
gaída Vracceanu Miklós udvaráról gazdasági eBtkövö-
ket lopott a aiokat eledia Dobroiaru Ivácnak. Ger-
gelyt lopásért, Dobrotant orgazdaságért fogtak  perbe. 

— Éí és Gyergyóban. K imsnas Miklós gysrpyó 
szentmlkioal (Gtteorghen) gazda szerda kertjaben a 
sta'makazlak eddig l-imaretien o «bál tiţ>ulladt*t'. Az 
elősiető tűzoltók es lakosság segítségé>-el sikerült B 
(Űzet a továbbterjedésben megakadályozni s Így na-
gyobb kár nem történt. 

SZERETI A SZÉPET? 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, bogy 
külföldi  tanulmányutamról visszatértem, hol a legmo-
dernebb festészeti  dolgokat Bajátltottam el éa Igy gaz-
dag tudással állok m. t. megbízóimnak rendelkezésére. 

Barailysn iparművészeti festést  elvállalok. 
Úgymint: Dekoráció és diszlet-festóat. 

Modern FALRAG 4SZ-TERVEZÉST és KIVITELEZÉST. 
ÜVEG, BÁDOG, 
FA , VÁSZON-

ÉS 
VILÁGÍTÓ 
(TR ÍNSPaRÜNT) 
CIMTÁBLÁK 
F E S T É S É T 

REKLÁM BETŰK 
ÉS KIRAKATOK 
ZOMÁNC O ZÁS\ 

ÉS 
ARANYOZÁSA 
MÁRVÁNYOZÁS 
ÉS FAERKZÉS 

a legszebb kivitelben készülnék. 
Modern siobafesteat,  tapátazáat, épület ét bútor 

mázolást a legjutányosabb áron készitek. 
Egy atenaáolóa oógtábla faatésael  fogom  dlaaltenl 
városunk üilaieit, nálunk még teljeaan iamsretlen 
A N A F F É N T TÁBLA, gyönyörű oalllogó aalnei-
v 1 a lrgfeltünöbb  reklám tábla. — A nagyérdemű 
közönségnek szíves pártfogását  kérem, mély tisztelettel: 

DRÓOSA IMRE, 
I— Merourea-Ciuo, I. G. Duoa-uooa 118. 

név alatt előállított kémiai anyagra, amely a fákat 
védi a vadak rágáaa ellen. 

— A Banc» NaMonala tudomására hozza aa érde-
kelteknek, hogy az 1907—1936 sz királyi dekrétum 
értelmében, a n°mesfém»k  (arany, ezüst, platina) véte-
lével, eladáaáva', elaálogosittBával stb. foglalkozók 
speciális regisztert kell vezessenek. Az érdekeltek leg-
később december hó 15-lg jelentkezzenek a Binca 
Nattonala-nál, a szükséges útbaigazítások éa a regl'zler 
elnyerése céljából kiállítandó kérésmlnta átvétele végett. 

ÍÍ*lüt.jtholun*áo A m - közöaaég tadomáaira ho-UálBl alliníJMIIS, zom, hogy alpsaa mtlbelyemet 
áthalyeit«m a 9záva Lukáoa házába, ahol vállalok a leg-
kényeaebb igényeknek ls megfelelő  uj munkákat valamint 
Javltáaokat, a legjutányoaabb áiak mellett. — Szíves párt-
fogást  kér, mily tisztelettel: Pá'ffy  látván olpáaimaitar, 
Topllţs-riuo—Calktsplooza. 1—2 

FaraiLTánjdiszes, ürenezliető ipzkocsi, qj állapotban, 
jutányos arban eladó. — Cim: Rudoif  Mosae 
hirdetőben, Arad. 

Kiadó lakás, mely áll 2 esetleg 3 szoba éa mellék-
helyiségből. Fölvilágosítást ad Gyönös Gyu a. 1-4 

Állast kerea egy azerény igényű lakatos-segéd, 
aki jártas a benzinmotor kezelésben éa a kovács 
mesterséget is erti — Cim: Miklós Domokos, 
Topiita-C uc (CsikUplocza). 

Ket darab é r o k á l y b a éB két darab oipésa 
varroeép eladó, özv. Biiogh G'záné, Mercurea-
Ciuc—Csíkszereda. 

— Képzelje el, a világ bortermelése 185 millió 
hektóllter, amelyből u;y mellékesen megjegyezve, 
Magyarország bortermelése maga 3 millió hektoliterre 
ruţ. H i ezt a 185 millió hektoliter bori egyetlen me-
dencébe töltenók. egy akkora borlartáiy teine meg 
izlnüitlg a küiönböcő muskotályok, kadarkák és rizlin-
<rpk egyvelegével, tm-lv medence 500 mater hosszú, 
200 méter széles és 185 méter migas. Poldiu1, ha a 
aöinl dómot beraknék ebbe a medeLcsbe, ennek a 
dómnak a toronyteteje fppen  29 méter müységben 
lenne a bortenger felszíne  alatt. Eiég mulatsagos el 
gondolni, hogy ha egy óriás zsilipen keresz.üi olyan 
tő légben ömlenék kl n medencéből a bor, mint a Duna 
vize, Buda és PeBt között, 4 óráig és 15 percig ömle 
qék ez a borsuhatag, amig a med -nce kiürülne. Persze 
ezek uláa kíváncsian kérdezzük, bogyha már ennyi bor 
térim a föld  kerekén, mî rt neai részegek állandóan 
az emberek? Hit bizony itt Is arra kell gondolnunk, 
hogy 2 milliárd embt-r között szétosztva, fejenként 
csak 9V//0 liter bor jut mi(d:ntlre, ami egy év alatt 
ntm tu'.aagnsan veszedelmes mennyiség. 

Elsőrendű német gyArtm&nţu 
aj Naaman varrógépek, 
kerékpárok 
éa alkatrészek 
olcsó áron kaphatók 

Ujyanot szakszerű Javitáaok sazköiőltetnak. 
Gábor Áron-fele  varrógépúzletben 

Merourea-Ciuo. 
Oetavian Birbat hir. 
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Amarosvásárhelyi(targu-muresi) keres-
kedelmi és iparkamara kö^lemenyei. 

A kamarák szövetségétől kapott fo'yó  fcó  21-én 
kelt 9003. Fz&mu körirat alapján az érdekeltek ludo 
mására hoztuk, hogy az iparigazolványok és munka-
könyvek h cserélésére, a munkaügyi minisztérium 
70634—1936 számú rendeletével engedélyezett utolsó 
batáridő november hó 30 ín lejár és a becserélés esz-
közlésének elmulaatt aa súlyos szankciókat von miga 
után. 

— A csehszlovák Konzulátus megkeresése foly-
tán felhívjuk  as érdekeitek figyelmét  aa alábbi cseh 
szlovákiai cég elmére: ing. com. Mirodav Hilena, 
B'oo, Z denlce, Vaskova No 9, amely cseh díszműáru 
(üveg, porcellán, kerámlka atb. tárgyakat, szőnyegek, 
kárpit AB függöny  anyag) exportálásával valamint ilyen 
áiák Importálásával is foglalkozik. 

— A c'ujl (Kolozsvár) osnlrák Konzulálui meg 
kf-raBÓBe  folytán,  felhívjuk  aa érdekeltek figyelmét  B 
„Hana Kobald" Bruck a. d. Mur-1 eég által „Platói" 

Llzarea község közbirtokossága. 
197 — 1936 szám. 

Hirdetmény. 
Llzarea község közbirtokossága közhírré 

teszi, hogy 1936 évi deoember hó 15 én 
delelőtt 11 órakor zárt ajánlatokkal nyilvá-
nos árlejtés1; tart a k3zbbiriokosság székházá-
ban a D )braan nuvü, második határban levő 
bazalt kőbányának 3 évi bérbaadáaára. 

Az árlejtés a számviteli törvény 88—110 
c kkeicek értelmében történik. A bérbeadást a 
szervezési és ellenőrzési szövetkezetek köz-
pontja 20320—1936 sz. és a joseni erdóhivatai 
1227—1936 sz. átiratával engedélyezték. Csak 
komoly csgek ajánlatai jöhetnek számításba, 
kik kökitermeléssel foglalkoznak. 

Árlejtési föltételek  a közbirtokosság irodá-
jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 73000 lej, ideiglenes óvadék 
pedig 10°/, késrpénzben letéve. 

Llzarea, 1936 évi november hó 10. 
ti nök: 

(ss) Salygó József. 
Titkár: 

(ss) Keresztes István. 
Url  lakás,  mely áll  5 szoba, konyha, fürdőszoba 

és mellékhelyiségekből,  elkőltőzkődés  miatt 
kiadó.  Cim a kiadóhivatalben.  S—3 

Rlnrlrt  A e '' C ' Bratlanu ucca 42 Bzám alatti 
LJilaUU. 1 üzlethelyiség, 2 szoba, konyha és kő-

lstálóa belBŐség elfd'>.  Értekezni a tulajdonoasal 
vagy a kiadóhivatalban lehet. 2—3 

M O D E L L KALAPOK 
tli naponként uj formák  olosó 
árban, XB.*rt«lKUB.m*tâ]K 

VENCZKL TANÁRNÉNÁL 
Ugyaaott kéanftlaek  mindea-
nomü i f i  kalapok M ő r n i t 

i| anyag hozzáadaaával. Kaiaţek 
Itmlakltáza a legrövidebb idő alatk 

Msrcurea Cluo, I. C. Bratlann (Olmaa-
aium)-uooa 111. ni., a SArkáa kftnaléban. 

9í j n k j ^ j s k j e k j a v i a J K J K 
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Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vákár kiayvayemdáiáhaa, Mmoum^Hm 




