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Miron Cristea pátriárka temetése. 
ő?*laége és 

jrSk n-iwlomra 
• trénörököa JMéMbgt helyeztek 
folyó  év március hé 14 én a balolt 

piirlérk* földi  maradványait, 
pontban 11 érakor érkesett meg őfelsége  as 

nf,|kcd^  M bal nagvv»Jda táraságában. A aaékeaegyhár 
ifltlfa'Borak  ozott dlaasaáaad z nekara a klráljh monasi 

íiuiott*. moll kezdetét vette a gyáaalztentlzztelet 
0M**fC*  és a trénörököa beat a aaébeservhéaban 

• ravatal előtt foglalt  belyet. As Isteatlaateletet N codim 
ir et cellebrálta a többi éra> k éa pdapökök segedeté-
„< J-lea voltak a tSbbl valláafel»  keaetek képviselői Is, 
|k("k e„jat saert»rtáauk aaerlnt aalaién gyásalstentlsste-
letet tartottak a koporaónál. 

A ezartartésok végeatével Balan nagyssebenl orto 
d o X érselc tar olt magaa aaárnyalása gyatziesaedet. 
RiaiuU'oti a aagy halott maradiadé alkotásaira éa 
sióira a hervadhatatlan érdemekre, amiket egyhéai és 
oemcH téren szerzett. P lem i«ette a gyu'afehérvárl 
nentietgyfl'éBen,  játszott történelmi szerepet, majd aio 
lett a tetteket elevenítette fel,  melyek a legmagasabb 
PjpbAil méltóaéíra való emelése ntán a nemsetlseg) 
egység megsallárdu ását aaolgálták. 

A minlaatorolnftk  gyásaboazéde. 
Utána Cilineacn minlaatereln3t parentálta el a 

ní-i»; h»iottját a kormány nevében H<ogoatatta, bogy 
t M mn Crlatea halála f915tt  éraett mely gyátz-. caak 
at i-ibnnyi eletének nagy tanításai enyhilheliz. A halott 
pátriárka életében eggyé tudott válni népével éa ma-
Kiévé tette aaaak mlnd»n törekvését. Tehetsége és 
lelki tirztasága folytán  győaött éB a legnemesebb értel-
mét fdta  n hazaszeretetnek. A mlnlsaterelnbk ezután 
Imorrtette Miron Crlatea élettörténetét, kiemelte fálya-
Intásának fontostbb  állomásait és Idézte aaavalt: .áa 
egyházoak mlnal gyakrabban kell klbejóanla bárkájával 
a n»gy*llágba, a társadalmi vajadások hullámai kosé." 
A nagy ballolt nemcsak saavakkal, hanem tettekkel la 
íioliélta a n^pét. Egyike volt aa erdelyl román nép 
legkiemelkedőbb barcoaalnak a bábom el fitt.  Szóval és 
iraaar 1 k<Bzltetiő~eló a lelkeket aa egyeeuléa történelmi 
pillanatára. A bábom ntán a legmagasabb egybáai mél-
tóságra emelkedett és apostola lett a román lelkek 
közötti teljes összeolvadásnak. Amikor p»dig a gyűlölet 
és a pzéihnaéa bn'lémal tornyosultak, ó volt aa elad, 
aki megértette az Uralkodó egyaégre hívó Baavát. — 
E nöke lett annrk a kormánynak, amely veghea vitte 
ai állam megszilárdulását éa a lelkek megbékéltetéaát. 
A hálás haza, amely az államaiét egyik megalapítójá-
nak tekinti fit,  örökre meg fogja  órlanl emiekét — fe-
jelte be nagybatáBn beaaédét a mlnisaterelnök. 

kíután gyáaamenet alakult kl, amely a koporsóval 
mafk̂ rli  te a ssékesegybáaat. E közben állandóan aug-
tat« harangok, mlg a kó>u<ok gyásadalokat énekelnek 
kaid a koporsót a díszszázad tlaatelgése köaben lebo 
Cíá olták a kriptába, amelyet lepecsételtek. 

A temetés ldfipontjában  aa oraaág valamennyi 
tercp'oraában gyáaaiBteuttszteletet tartottak aa elhunyt 
ielki üdvéért. 

Krisztus panasza. 5. 
Kfd<r®H  Testvéreim I Tt engem Mindenhatónak 

bivíoW éa nem tisztelt'k engem. 
1 Uiodnu kor gyermekének aa volt a törekvése, 

hogv Maimu ja elődeit a valami rendkiviilit alkosson. 
E» hţviti az embereket A dlceőségsaomj ad bátoraá 
got ai embernek, hogy aa áaaakl sark felé  törtessen 
iB'nd elébhre és előbbre, ugy, hogy a magasba saáll-
í°tt r-pttögépWel, hogy a stférák  körében kutasson. 
E* önt lelkesedést a feltalálókba,  hogy njabb sikerek-
be1 l'pjék meg a világot Es növeli ez ambíciót a 
htokban, kik nemaetl euméért a a szentekben, akik 
Iitrn i;gV í í r l g 8 lelkek üdvéért lankadatlanul fárad 

kütdenek a ha kell, végre el ia váreanek. Fel-
találiái a kábelt, gramafont,  mozit, rádiót, moat a 
vitaminok ntán kutatnak s keresik a rákbetegségek 
tvigvaaerét. Nem lőrédnek aaaal, bogy egésaség romlik, 
6'at puiu'u', fj  B l , hogy a tudomány, nemaetl dicső-
é i , emberi jólét s htenl-iélek Ugye elóbbre haladjon. 

Pedig beláthatná as omber, bogy aalaaifuazl  mun-
" t véges, ha minden problémát meg akar oldani. 
Uind'n ember valamire való, de nem mindenre vató 
Aa embfr  CBak egy kerék a nagy vllágmlndenaeg 
t'P'znében. Pótolhatatlan ember nlocs. Az ember 
n>lcd-nh*tó nem lehet aob«. blába Iparkodik. Ejytdüi 

a Hlndenható, mert ö aemmlból teremtett miu-
dont, ami van. Aa emberek csak a már létezfibfil  ala-
kíthatnak, képesítetnek, csinálhatnak mást. B mmibfil 
étrehozal valamit emberi erfi  és értelem képtelen, oda 
«•al hatalom bell As emberi képesség hogy eltörpül 
t<ten alkotásai mellett I A napba nem tud merőn nézni, 
°»rt Biemel könnyenek. A villám orejet s aa égddrgéa 
erősségét aem tudja utánozol. Még egy éló virágot, 

*U ssjtst sem tud előállítani, pedig tudja, Umert 

rJaaelt, da a laboratóriuméban eat megteremteni kfp-
te en. Bub«rek, ha belátjátok a elismeritek, hogy Iiteo 
egyedül a Mindenható, ej kor ml«rt nem adjátok meg 
a kelló tlaateletet n*kl 0 k r̂d : H» Istenetek vagyok, 
akkor bol van az én tiaateietem? Ember mit válaazolBz' 
erre a kérdésre? 

2 Csak aat felelheti  Igáién, bogy sBrD fátyol, 
vastag hólyag van a saemén, hogy edd g eat elhanya-
loita. I yen hamis mértékkel mérlegelte aa értékeket. 
Emberi tudásnak, előhaladáaaak, sikernek nagyobb és 
több tiszteletet adott, mlot .it>nnek. Ht aa emberek 
mindenhatóságában, ellenbea elvitatta Iuen mtndenható-
•4gá«. P^dlg ember még kU mindenható aem leb«t. 
Bvléket állítanak a névt'e'en katonának, anyánfk; 
kllön Dnnepe* ad alt a tfi-Sknek;  dUzbeszádet mon 
danak a nagy elmék emiéknapjaio; még a bábomban 
.bóalesen* elesett lovaknak ls dlazmtlvet alkotnak, 
caak a mindenható I-ten marad iamermlen ő óla meg-
feledkeznek,  mintha nem la letoan**. T mplomalt rom-
bolják, u<Bsell keresztjoit pusztítják, htvnit ttldözik 
p pjait gyűlölik. A kn u'éjara böezte, modern emberi 
ség orz il kiállította a sa^génységl bizonyítványt magá-
rál. Nem müveit a mai kor, hauem műveletlen. H ar 
a kn tnra aaó a ku'tna saéhél ezirm»zlk, ami ennyit 
]Ment, mint istentisztelet. T bát a kutura, a művelt-
ség a vallás mflveléséhő',  aa H*n tlizteletébfil  fikadt. 
4 lélek mGveltsége magévá/ bozta aa éas, értelem 
palUr< zittségát 1b. A lé)ek bul1ura megláttz k az em-
ber egesz egyéniségén. A kaliura csak annyiban és 
addig tar hat esámot és jogot nevéhez és fennmaradá-
séhoz, ameddig aa eredeti forrásból  táplálkozik s nem 
lesa hűtlen SBŰIŐanyjáhOB a vailáBhos éa ennek eredfijé-
hea, aa Iitenkea. 

Ha a mai ku' ura következetes akar maradni ön-
magáhoa s aa előbbi elődjéhez, ngy ce saégelje, hanem 
hlrdesae a nyíltan vallja, hogy Isten a Mindenható s 
ml csak annyit érünk el, amennyi aalkrát ad aa ő 
hatalmából. Követője m^g, bogy minden ember tlaa-
telje, Imádja Istent 8 állítsák fel  ut útfélen  a kereszte-
ket, ne féljenek  attól, nem fogja  agyonütni őket; füg-
cesaaék fel  hlvatalokbau-^dá^bati, békepaloták éB 
kasaárnyák falain.  Iskolák éa középületek ormára a 
keresetet, mert ez nem engedmény s kiváltság, hauem 
kötelesség. Ha Itten a Mindenható, atkor ne vonjuk 
meg tőle a tlaateletet, nehogy térdre kénysaerllvo, 
ulkarja kl belőlünk I 

P. Béfhy  ApooUiairiâi. 

Csillag Jinoa, Cilllag Péter. Csillag Károly. Bara 
András, Pai Fdlöp éa Bodor Károly gaadák veaot'aé-
vel tlaenbat csángó calád Indult útnak folyó  hó 15 én 
Oy'mesköaéplok «s Gyimeabűkk köaségekbő'. A 16 
család össaeaen 78 hotd földet  vett meg a Bánátban 
s aaon akarnak uj életet kesdenl. Magukkal vittek egy 
asalalost ls' kl a csoport minden aaataloa muika saűk-
ségletét végei, a köalekedésügyl mlnlaaterlnm 12 vagont 
féláron  bocsátott rondelkeaéaükre, hogy átköliöaésüket 
elősegítse. A gaadák mladen vagyonukat pénaaé tették, 
bogy az nj településhea aaűkaéges tőkét elóteremt-
hessék. 

Csángó rajok a Bánátban. 
A Saékelyföld  kitelepülésének problémája régi 

keletű s anámos esetben taou máDy tárgyát képeste. 
A begyvidék sovány talaja nem tudja eltartani a s«a-
norodó rzikely családot s igy mindegyre kivándorolni 
«ényazerttl a legény sorba aerdűlő aaékely ceemete, 
bogy Idegen talajon próbáljon nj gyökeret verni, uj 
e>ntet kezdeni. A begyek Blján virító mogyoró bokor 
•udár ágai adják a vándorbotot az útra kéBZÜlő BZ«-
kely legénynek, kit kttidelmes ntjára elkísér a hazai 
szellő. 

A székelyföldi  kivándorlás első tBmegea jelenségei 
a BraBsó környékl és gylmenvölgyl csángó települések, 
melyek mindig ujabb és njabb rajokat bocsátottak ki 
magukból a hozzájuk legközelebb cső életvidék Mol-
dova felé.  A megé hetés küzdelmes úttörő munkára 
kenysaerltette ezeket a folyton  szaporodó moldovai 
caángó telepeket a a fanunkéból,  pásatorsodásból élő 
nép B hegy- k menten huaódstt mind beljebb, a fa  után 
egéaa Bukovináig. O yen ea a G>imestól kllndu ó caángó 
település, mint egy lánc, melynek szemel apró falvak 
alakjában végig nyu'uak egész Moldaván s salute 
lépésről-lépésre lehet követni as utat, amelyen végig-
húztak, a bukovinai csángó telepekig. 

A aaékely kivándorlás egyik Iegfon'oaabb  gvüjtő-
medencéje mindig aa óklrályaág volt s aa Utóbbi busa 
esztendőben a gazdasági nyomoraság Ijesztő méretet r* 
növelte a kivándorlók számát. Aa óklrályaág mlndea 
nagyobb városában vannak jelentős ssékely telepek B 
bizony a régi településeknél aat is tapasatalhatjuk, bogy 
abol kisebb Beámban vannak, ott a második nemzedék-
nél már le ls vetkőzik nemsetl sajátságaikat 

As utóbbi időtien a mnnkaleha'őa*g a román 
alfö'd  ga>d»g városaiban is egyre csökkent, ami a 
nagyobbá» Iparral foelalatosbodó  székely rajokat Br 
diiy nagyobb Ipari cn'rumlba vez^oyelte. Igy duz-
zadt fel  jelent*k-ny m'doo Brassó, S eben magyarsága 
s Igy keletkeat» k a modgyeal éa máa kisebb ssáea 
városok melletti aaékely telepek. 

A megélhetéz n"héaségel a csángókat ki-ki moa-
dltják a puszin ó erdők tövéből, hogy uj telepüieei 
helyek ut*n ku a«aaaak. Az elad Ilyen pionírok pár 
évvel eaelőtt vetődtok el a Bánátba, bogy erdőiő éa 
inbtenvéaató foglalkozásukat  a haaaoot hajtóbb föld-
műveléssel felcseréijók.  A kísérlet sikeresnek ig«rkea k, 
mart a hét folyamán  ujabb oioport induit el Gylmea 
oViyébőT a Luio. melletti Kisfaluba  (Batul-mic). 

% Őó árus í tását  S 
* nagyban megkezdet tük , ff 

* Olcsó árainkkal nb. vevAkOzOn-
K ségllnk rendelkezésére állunk. | | 

* „ C S Í K " g 
^ i-3 Gazdasági Szövetkezet . H 

Meghalt Bálint Lázár. 
Rivld bncureBti hir szerint, a műit héten meghalt 

Bálint Lázár „csángó-művén". 
Bálint Laaár jellegaetes alakja volt vároannknak. 

Az utóbbi időben, minden nyáron haaajött a román 
fővárosból  és kéaá óaaig, Idebaaa aalvta magába aa 
ihletet Mart Bálint Lázár azobrása műváaa volt ÖJ-
íehetaég, aki a zseni ÓB aa őrült között lebegett Boba 
nem járt a fiidin.  Mindig ott lebegett a földöntúli 
dimenziókban. Ej alkoiáaalhoa onnan saedto a teremtő 
ihletet 

Bármikor találkoztál vele, mindig láaaa látomá 
aokban égett Állandó összeköttetése volt aa ő külön 
„maetk vl;ágáv»l". Száguldott aa éterben, nyargalt a 
lejutou. EI csodáé dolgokat mesélt nekünk fötdhöa, 
«árhoa ragadt éB ehea a nyomorult golyoblabos kötött 
saageny parláknak. 

Latomáaalt agyagba gyúrta vagy naplóba rögzí-
tette. Anyagban formálta,  a b«tű erejével Irta a túl-
világ csodalatos üzeneteit Ét valósággal égett aa 
alkotó láznak átkos örökaégében. 

Amint mondottuk a földi  élet különféle  ördögi 
játéka nem érdekelte. A gyomrot, amely saerlnto aa 
egesz emberiség átkát kép'zte, egyszerűen leépítette. 
Nam evett. Koplalt. Éa tovább álmodta a jövő emberét. 
Aat aa embert, amely nemsokára egy patrontáBkával 
a hasán rrpül óriási magasságokban, borzalmaa méretű 
mellkasával éa a ritka levegőt biróképea batalmaa 
tüdőkkel. 

Domborművekben, saobor kompozíciókban muto-
gatta na „ördög-kalákájának* elrettentő müvét. Min-
tazta, p'pxabe öntötte a világ Baámára a javitó gondo-
latait. N m evett, először azért, mert legtöbbBaör nam 
volt mti ennie. Ehelyett Inkább éjjel-nappali üsemben 
szálli.o'ta a maga megváltó üzeneteit. Mert amint mon-
dotta, ő a föld  és túlvilág közötti antenna. A asellem-
viiág rajta keresztül dolgozik. Éi dolgoaott olyan 
tempóban, bogy aaegény Bálint Láiárnak Boha nam 
voit p benője vagy megáilása. 

Bizony&ra aokau Ismerték sat a mozgalmsa kom-
pozícióit, amelyet világháborúról, a pusztítás ördögé-
ről mintázott. Hit ebben minden volt Volt benne pri-
mitív aég — aa órü t határán moagó asenlálltás; őserő 
és aaánalmas agyoohajszoltság. M*rt Bálint Laaár nem 
volt mindennapi ember. Mliváaa vo't. A szó legaaoro-
aabb éltelmében klválaBatott volt. O élte, becsületesen 
végig saenvédte a látomásalt. Ét mintán aaok minden-
kor aa ördögnek Baörnyüaégea merényletei körűi mo-
mosogtak, miután azok a kalákáaó ördögnek aa ember 
eil»nl rohamait gyuratták vele aa anyag aaemieltető 
formáiba,  Így kétszeresen szenvedett. Szenvedett éa 
klegett lélekben, elcstgáaott testében, amelyet egésaen 
kikapcsolt a menetrendjéből. 

Olyan embar volt, akivel a kőavélem'ny lesújtó 
Itéleto gyor>«n vég»z. Pedig nem Igaa. Nam voit O 
bolond. — Btiint Lázár aa egyaaerH csángó-műveaa, 
>al(ódó ír Ükeink kosé tartozott, aki akár a román 
fővárosban  elte a koplaló kúrával egybekötött mflvesa 
éietét, akár Idebaaa .dolgozott", minden lepésevel aa 
-'gţetemes emberi jót izalgálta. E« akármerre Járt 
mind g bürztén vallotta magát magyar művéaanek. 

Emlékezzünk saegány Bálint Láaárról jóaaiwel. 
u'yan ember volt, aki a müveaa-lélek Oraekenyaégével 
m-gBtenvedte a mai embernek éa világnak mladen 
gonoBanávát, 

Ott mellekl kttünö aséaa os sar]u olado, Oaapár 
Gábor tsneUestsl latésetábsn, Calkssarada. 
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Apróságok. 
Ml magyarok veaetüak abban la, hogy aem Igw 

••éretjük elismerni aa egymia munkáját. Arra kérünk 
mlndtnklt, hogy becaületeaen néaaen magéba éa vlis 
Célja felül  ezen megfigyelés  valódiságát. Általába* 
•oha oem árt foglalkoaol  hibáinkkal. Abból ca*k haaaon 
származhat. T hát ne sségyeljük megvallani, hogy leg 
legtöbbször semmibe sem vtB'iük aat a soksaor hatal-
mas, áidosatoB és önsetlen munkát, amit rendsseresen 
és jó lélekkel elvégpsnek közülünk sokan a maguk 
munkaterDletén. Da nemhogy semmibe vetszBk, de 
sokszor nem áll m«BBse tólBak aa elhirtelenkedett, 
nem akarom mondani rossalndulatu birálgatés sem 
Nem gondo unk semmiféle  konkrét dologra. Általában 
bésaélfink.  Legyen a munka Jellege, politikai, gasda-
ságl, taattgyi, társadalmi, ml nem Igen ssoktnk m»g 
est, hogy rendBserbe fogjuk  as elismerés ttsateletét. 
Ba rendsser sserlnt se egyénenként nem ismerjük aat, 
hogy megrögattsOk as elvégzett munka értékét. Ellen-
ben nagyok vsgynnk abban, bogy a felelőtlenség  ké 
nyeiméból ítélkezzünk elevenek és holtak fölött.  Nin-
csen abban semmi bej, hogy nagy érdek ddéssel sze-
retjük egymás pulsusán tartani a tapintó érzékeinket 
Az sem baj, hogy túlzott őatudatossággal, önimádattal 
és a saját felkészültségnek  elméreteaettségével ssok-
tuok a mások munkájában B különösen a .készben" 
vájkálni. — Mondom nem baj a kön Iránti érdeklődés 
nek es aa áldása sem. Ciak épp un aat mondjuk, hogv 
tartsunk némelykor tlsstességeB önv<z«gálatot magunk-
ban. Éi kapjuk magunkat rajta azon, hogy miképpen 
Bsokott lezijianl bennünk es a tlssteletreméltó folya-
mat. Ht pedig lehet, Igyekeznünk felügyelni  és ugy 
Irányítani eme emésatésOuket, hogy tisatelnl és elis-
merni ne reBtelje asokat a neh'z közéleti munkákat, 
amelyeket soksior bisony annyi áldoaattal, lelki Bsen-
vedéssel látnak el, mlndasok, akik aa élen állanak. • • 

• 
Mig kell érteni egymást. N>m asahad elfelejteni, 

bogy esen megértéshez sok mellékkörülményt kell 
figyelembe  venni. Valaki mondjuk a legtökéletesebb 
gyűlölet világszemléletén áll. M-g kell érteni. Bizonvéra 
oka van rá Hit zen ok nélkül semmi nem történik 
Éi bizony az idók olyanok, hogy alkalmasok kisiklatni 
a legöafegyelmesettebb  'elket ls. A nevelés legragyo-
góbb elmelete s«erint közhasználatnak átadott lelket 
az élet m°grugja egyszer. A |ól nevelt lélek elég elass-
likus, bogy ennyit elbírjon. Ula se neki. Azon blio 
oyoB élet, amely a kíméletet hirból sem lsm*rl, elkezdi 
kesébb boxolal s sántán aiántanl és felvégei  és rugei 
est az emberi lelket, amely kezdetben olyan nemes, 
minden jónak, ss'pu>k a befogadására  Indíttatott útjára 
Az a megrugdosott lélek belffárad  az élet irgalmat-
lanságába. Mit csináljon. Nncsen méB vála>atáaa min* 
lassan csordulásig megteljek a mai Idők é'etellkBiirlé-
?el: a gyűlölettel. — S«Juos moBt már nincsen más 
dlskuráláBl lehetőség, mint megérteni est a esodát ls. • • 

• 
A Bsékely ember fnró-faragó  terméssel B kéz-

ügyessége ilyen irányban rendkitU' fejlett.  Sehol ennyi 
ezermestír nem Beöletett még, mint ami ntpsütötte 
tájainkon s ha arra gondolunk, hogy a magyar művé-
szet történetében Csík olyan fényesen  képviselve van, 
igaián büsskék lehelttok. H»csak as ujabb koron végig 
tekiatdnb, egy glóriában ott találjuk. Nagy litvánt, 
Márton F»rancet, Blklódit, Istóko*, nem is bessélve a 
még ma H köztünk élő Nagy Imréről és a többi remény-
teljesen fejlődő  fiatal  székely tehetségről Mlsd'st pedig 
csupán ezért tartjuk érdemesnek felemlíteni  e helyen, 
mert azt látjuV, hogy e megyében évről-évre folynak 
b templomjavltáal, meg újraépítési munkálatok, abo 
bizony jelentékeny összegek mennek el dlBsltésl célokra. 
Mliyen szép 1B volna, pedig, ha a saékely temp'omban 
e szákuly képzőművészeti nagyságoknak legalább egy 
remekműve Ifnne.  Mennyi értéket képvlBelne a székely 
tf-remtó  készségnek, a Bsékely népi tehetség e világra 
szóló nagyságainak megnyllatkoaáBa a hazai tájon. S 
mennybél masabb leone as, ha a ssékely müvéss nevé< 
megismerő Idegen, Csíkba jönne kereBnl, csodálni azt 
s« alkotást, ami e nevet világhírűvé tette I Erre pedig 
exyatlen lehetőségünk iz egyház, amoly anyagi'ag Is ál 
duzbat még erre, ha a gondolatot Idsjében magáévá tcBst. 

Az amerikai Rockefeller  alapítvány tíz évvel eselótt 
sz Oranga pirk környékén tudományos kísérleti tele-
pet létesített sz ember eredetének kutatására. Es n 
telep olyan ahol majom-palota-féle,  saabadoa tenyész-
nek, gorillák, csimpánzok, orangutángok és máa gerin-
ces; k, kiket azzal gyanúsítanak, hogy es ember ősei 
lennének. As intézet jeleutÓBe sserlnt as állatok ssa-
badou mozoghatnak, hogy as átöröklés nehéz kérdését 
megnehezítő mesterséges elemeket levettösve, ssabsd 
terat engedjenek a tudományos tn'atáanak Iwe, moat 
kisül, hogy B származás nagy talányának megfejtenél 
megakadályozzák a mesterséges elemek. Pedig mi ugy 
gondoltuk, hogy miután a majomról, mint természetes 
állatról, aa emberre, mint mesterséges állatra való 
átmenetet kutatják, a követkeső segédesskSaök volná-
nak alkalmasok: 

Llköröket kellene adni a majmoknak, hogy lássuk, 
bossá szoknak-e. 

Divatlapokat, hogy láasnk, megtanalják-e aa 81-
tözködéanek aat a pas» változatosságát amit a mai 
kor divatőrülete kitermel. 

Baukjegyekhea kéne juttatni őket, hogy VB|JOU 
maguktól rájönnek-e a szélhámosság, asarolás és esalá-
Bok különböző válfajaira 

Filmfelvevő  gép aem ártana nekik, hátha ők ls 
beblaonyltanák, hogy örömet lein- k aa emberi butaság-
nak a vásaonról való vtassallkröiődósében. 

B ha mlnd«m önmaiuktél rájönnek urv minden 
kéüáget Uaáróan 0kst nyilváníthatjuk a ai lsgtlaate-

letreméltóbb őseinknek. Akkor sátán megkísérelhetjük 
aa ellenpróbát la vagyis küldjük aa embert aa őserdőbe, 
de anélkül, bogy rendelkeaéaére álljon a civilizáció 
legcsekélyebb meaterséges termébe ls. Vájjon, le tud-e 
vetkőzni mindent, hogy olyan Jámbor egyetértésben 
éljen embertársával, mint a majom? N<m, soha. 

Hozzuk felszínre  az elmerült 
szövetkezeti szigeteket! 

E aorok irója, mint (Következeti tollforgató,  évek óta 
tokozott figyelemmel  kis éri Csikvirmegye ujabb szövetkezeti 
megmozdulásait. A .Victoria* «a a „Caik" Gazdasági Szö-
vetkezet kifejtett  munkissiga ia eddig elért eredményei, 
minden eliameróat megérdemelnek. Nagy szükség ia van a 
osiki azövetkezati mozgalom Ijjiazületiaire, mert a legszé-
kelyebb vármegyének szövetkezetei a háború ntán hihetetlen 
mértékben viaszaestek. 

Ezúttal osak a fogyasztási  szövetkezetekről akarónk 
szólani, melyeknek több, mint 65*/(-a felszámolt  Érdemes 
seregszemlét tartani, hogy hol van még ma fogyasztási  szö-
vetkezet Caikmegyében: Caikazentimre, Caikoaioaó, Csikkoz-
mia, Csikszentmihily, Caikszentaimon, Tusnád, Ujtusnád, 
Virdotfalva,  Nagykiszon éa Gyergyóremete, amely a napok-
ban alaknlt njból, de kapóját még nem nyitotta meg. Ezzel 
asemben nagyon hoaeza a felszámolt  szövetkezetek névsora. 
Tetemrehiviat tarthatunk felettük  a kutathatjuk az okokat, 
hogy vájjon miért hallett ezeknek a nagyjövőjű gazdasági 
intézményeknek a felszámolás  airjába temetkezniök, amikor 
máa vidéken a haaonló szövetkezetek eredményes működése 
szövetkezeti Kulturhizat ezedményezett, oaéplőgépet, vagy 
mia közös gazdgasági gépet, szövetkezeti könyvtárat létesített. 

Caikvirmegyének a leggazdagabb községeit látják a 
telszámolt szövetkezetek sorában: Tölgyes, Ditró, Szárhegy 
Gyergyóalfaln,  Gyergyóazeotnuklós, Gyergyónjfaln,  Eilyén-
falva,  Csikszentdomokos, Csikszenttamáa, Cyimeaközéplok, 
GyimeafelaOlok,  Göröosfalva,  Csikrikoa, Madéfalva,  Csikszent-
miklós, Zsögöd, Csiktaplooza, Csikszentmárton, Csíkszereda, 
mind megannyi azövetkezeti sírhalmok vádolják t multat. 
Ha Csikszentimrén, CaikBzentaimonban és mis többi közsé-
gekben megmaradhatott éa eredményeaen működik a fogyasz-
tási szövetkezet, vájjon ugyanazon nép soraiban, ugyanolyan 
életkörülmények között, miért nem maradhatott meg ez a 
felszámolt  20 szövetkezet, melyeknek az élőkkel együtt ma 
szövetkezeti raktira kellene legyen Caikazeredin, ahelyett, 
hogy a moat meglévőket a szomszédos virmegyébOl: sepsi-
szentgyörgyi „Hangya" iruraktirból látják el. 

Bizony ezek a felszámolt  szövetkezetek mégis caak a 
közösségi szellem ipolói, a közöa gazdasági érdekek védői 
lettek volna, mint ahogy máshol a mai mostoha viszonyok 
között is, egyrészt árszabályozó hivatást töltenek be, más 
részt a felesleget  a közöa azövetkezeti tabarékperaelyekben 
gyűjtik meg. Ezt élénken megvilágítja a Kalotaszeg-vidék én 
lévő 1236 lakósn mikófalvi  szövetkezet példája, amely a 
legutóbbi mérlege szerint 116,000 lej feleslegről  számol be. 
A asövetkezetnek nemcsak értékes ingatlana van, hanem 
caéplőgépe is, amivel természetesen a gazdatagok érdekeit 
szolgálja. íme a község lakóaaiga olyan közöa megtakarítást 
eazközöl, amivel akár 8—4 taneröa iskolának a fenntartását 
lehetne biztosítani. 

A mikófalvi  szövetkezet példija fényesen  igazolja, hogy 
nem lebecaűlendö értéket jelent a fogyasztási  szövetkezetek 
naponkénti megtakarítása, ami évek során nemcsak százez-
rekre, hanem vármegyei vonatkozásban milliókra rug. Fal-
vaink leazegényedett népének pedig jól fogna  nemcsak a 
azövetkezeti viairliai visszatérítés, hanem a mis közöa 
terhek azövetkezeti vilialisa ia. 

Bözödi György .Székely bánja" könyviben ugy mutat 
reá szövetkezeteinkre, mint kisebbségi életünk aivirtengeré-
ből kiemelkedő szigetekre. Ctikbsn — sajnos — nagyon 
sok az idók folyamin  elmerült sziget. A mai idők paran 
csoló életszűksége azt kivinja, hogy ezeket a biztató azö-
vetkezeti szigeteket szaporítsuk a éppen Csíkban az elmerült 
szigeteket hozzuk mielőbb napfényre.  A falu  hivatott veze-
tőire vir a teladat, hogy azt a mnnkit villaljik, megkezdjék 
és Csikmegye székely lakóssiginak a megmentése érdeké-
ben sikerre, vigyék. 

Evekkel ezelőtt alakult éa eredményesen működő tus-
nidi és njtnsnidi fogyasztiaí  szövetkezetek ntin, most 
Gyergyóremetén támasztottak fel  a fogyasztási  szövetkezetet 
s reméljük, hogy sz ottani vezetőség példás munkája köve-
tésre talál a vármegye többi községeiben is, mert ha vala-
mikor, ugy ma sokszorosan szűkségünk van gazdasági erőink 
maradéktalan ösaaefogiaira  és a közös azövetkezeti épitő-
munkára. Fekete György. 

A mult hét. 
Aa elmúlt hét nagy meglepetéseket hosott. Nagy 

hirtelenséggel saét esett és megszűnt a eaeh-salovát 
köztársaság. A német birodalmi csapatok bevonultál 
éa m»gssállták egéBa Cseh- és Morvaorsaágot. A cseb 
katonai csapatok miodentttt megadták magukat éa lg) 
minden vérá'dosat nélkül C<eh>e ovákla a Nemet biro-
dalom Síébe hullott. Cwtoalovátlát a törtenelem hn z 
esstendő ntán felszámolta.  A drámai végaet beteljese-
dett. Egyetlen nap alatt megszűnt a létezése. Cseh- éa 
Morvaorsaágot a N*met Birodalom bekebeleste, a cse-
heknek nem hagytak máat, mint gyenge kSalgaagatáal 
önkormányaatot. 

— A mnlt hétnek másik nagyjelentőségű törté-
nelmi esemenve a magyar—lengyel közös határ meg-
valósulása. M >rclns 15 én meginduH a magyar honvéd-
ség és birtokába vette aa egéaa Kárpátalját. Bzael 
vlssaa került Magyarország birtokába aa utóbbi hóna-
pok alatt annyi megpróbáltatást saenvedett russsin föld. 

— Csehszlovák köatársaaág tehát a múlté. Máról 
holnapra résaelré hullott A mu't hét eseményei küaé 
tartónk, as Outié SalováUa as|t«rfBttse  la. BiVtUa 

német védnökség alatt önálló oraságként került h . 
sséthuUó cseh köztársaságból. 1 1 

Csehsslevákla tragédiájával kapcsolatosan Q , , 
állapitható, hogy a nyugati hatalmak Köaép»urtll!; 
teljesen német érdekkörnek tekintik. N» ugat egy általi, 
nem szól bele abba sz uj elreadeaésl folyamatba  am«i. 
moat Csebsslováklát felsaámolta.  ' 

— A kisebbségi egyházak államsegélye (0011»™.. 
ügyében első Isben Vásárhelyi János r'formátui  pii-nijJ 
kísérelte meg közvetlen érintk.zés kapcsán r*td gji * 
elkéssl kar congrua-Bgyét. S célból Batareatbe0 1! 
fart.  — Ugv»ncsak Bukarestben Járt E dAiy Uj r i i 
katholiku* pü-pöke: M tri01 Aron ls Nagy Jenó püipsJ 
ltkár kls*retében. A pü^p^k szintén egybázl és i^o J 
rtgyben fordult  az Uletékea mlnisstérluiihos. — Vsr ' 
B 'la dr. nnltárlns pŰBpök, M kó Lótiacz dr. egvháit 
főtitkár  társaságában Járt Fz ntén Bukarestben, 
néhány n«poi tartózkodása alatt Z gre Miklós dr. kol-
usa és D agomlr Silviu dr. kisebbségi minlsrtereket 
valamint több mlnlsatériumot kereBett fel.  A plÍBpök s 
kultussmlnlsster előtt faltárta  a leikéssek su yos hely-
setét és ennek megkönyltésére as államsegély f̂ iem*-
lését kérte, majd Dragomlr mlal'zter előtt Síiotén 
egyhis ldőss°rü kérdéseiről bessél As egyhiiró, hír 
szerint, mindenütt kedvező fogadtatásra  és megér',6 
magatartásra talált, ami valÓBsinübbé tessl n t ] ^ 
eredményét. 

— Aa Bnálló Szlovákia 48 órás függetlensége  atia 
aslntén a Német B rodalomhoa fordult  és távirati m0B 
írerta Hitler vrz^rt ÓB kancellárt, hogy fogadja  el A 
Silovák állam védelmét. Hitler az innal értesítette, hon 
a Szlovák állam védelmét eiváia ja. 

— Érdekes adatokat köaölnek a távirati Íródik 
«rról, hogy a moit mngacűat Csehszlovákiával milyen 
hadianyagok kerültek Németország birtokába Ci«h-
orssAgnak igen fejlett  hadiipara volt. Ami most hadi-
anyagban német kéare került aat elegendőnek tartják 
40 hadosztály legkorszerűbb harci f-goverzetéra  Ai 
irány kéBsletet pedig több mint 38 mtliló fontra 
^rtAknllk. 

A osikl legelója vitás ok ez év tavaszi 
10 p a r a n o B O l a t j a . 

Egyik szomszédos közeégbelt kOzbIrtokossága&l tett 
látogatásunk alkalmival a vezetAférfiak  éppen egy nsgyon 
fontos  rendefetnak  a végrehajtásán törték a fejüket,  amelyet 
bátran nevezhetünk a legelő javítás 10 paranosolatán&k. 

E rendeletet a kOzbtitokoaság vezetet nagy jóakarattal 
fogadták,  mivel belátják a-nak ton-osságát éa hasznosságit n 
Itteni viszonyok kSzBtt. S amint nekünk kl is jel ntritík, > 
nép Is sztveaen végrehaltja, főképpen  ha a vezetőség előrelát-
hatólag és lelkiismeretesen olyankor rendeli el, amikor még a 
nagy tavaszi gazdasági munkák nem Indultak meg. 

KOzhaszon fontosságinál  fogva  jónak láttnk a fenotemll-
tett rendeletet magyarra lefordítani  egészben és olvasóink tudo-
mására, hogy azok, akik még nlnoaenek tisztában a legelők 
nagy Jelentőségével megismerjék, sz elégedetlenek pedig, hogy 
megtolják, miszerint a veze-fiaégek  nem valami okaélkllli 
fáradságot  találtak kt a népnek, hanem szükséges és közérdek! 
rendeletet hajtatnak végre. — As emlite t rendeletet 71. szám 
alatt a osikazerelal gazdaaági filttgyelőség  boseájtotti ki ia 
a következőképpen azil : 

ElnOk Dr I Hivatkozással a legelőtOrvény, a mezőgtzlt-
s ig azervezéaéről éa Berkeotéaéről szóló tOrvény rendelkezé-
seire, valamint a Maroatartominy I. azáma rendeletére, úgy-
szintén ai 1939-ikl legelők használást tervezetre tisztelettel 
kérjük megt n 1 a azQkaégea intézkedéseket még moat, ami-
kor az idó megengedi i s a lakósság még nlnos elfoglal  ra a 
gazdasági maokákkal és azután folytatólagosan  a legeltetési 
idény alatt, hogy >z 1939-lkl általunk elkészítet legelők hisz-
náliai tervezetben előirt leg^lAfenatartásl  és javítási munká-
latok pontosan megkezdődjenek éa végrehajtassanak. 

1. A legelőknek megtakarítása a bóralka, gyombokrok és 
cserjék klvágá-a, összegyűjtése ia elégetése által. 

2 Ezek elégetése folytán  maradt hamunak az elszólása 
a legelőn. 

3. A gyomok ia kiroa nOvények elpusztítása, gyökerek 
kiszedése és a megmaradotiaknak többszöri lekaazálása virág-
zás előtt. 

4. A hangyabolyok éa mis honosokok elpusztítása éa 
eiteiegetéae. 

5. Legelők megboroniliaa, továbbá a megtrágyázott és 
boronált helyek, valamint ai elpusztított honosokok h e lye i c tk 
fQmag  keverékkel való fel01veté«e 

6 Itatóhelyek, válak, kalíbák, koaarak, védőhelyek 
niliaa ia a rétek megjavítása, úgyszintén utak, hidak és ha-
tárok megjavítása stb. 

7. Delelő éa éjjeli pihenőhelyeken összegyűlt fölösleges 
trigyinak mishelyen való elteregetése. 

8. Mozgókővek ös zegyUjtése. 
9. Árnyék éa védőfik  fdtakaritiaa. 
10. Omladékoe helyek osemetékkel való beültetése. 
Tndomásul adjnk, hogy 1939 év tavaazáo minden legd-

lőben résaea gazda kOtelea 3—5 napot dolgozni a legelőn. 
A munkálatok mrgkezdéséról kérjük minket eseteníént 

értesíteni pontosan, hogy a munkákat a helyszínén el lenőriz-
hessük és a azQkaégea részletes utasításokat megadhassuk és 
a munkát vezethessük, 

1939 májoa hó 15-lg kérj Ok nekflnk  egy réazletea ny i lván 
tartást küldeni, a megtakarított, megjavított, megboronált es 
bevetett területekről, úgyszintén a munkálatokon megjelent 
lakósok számiról 

Jelen alkalommal kOzfiljük,  hogy a legelőtOrvény végre-
hajtási utasításinak 38- 42 paragrafusai  szerint egy állat st m 
mehet addig a legeiőre, am'g tnlajdonoaa a l e g e l i s z e r z ő d é s t 
(legeltetési nyilvántartást) alá nem irta. — A legelAszerzódés 
pedig addig nem köthető meg, amíg az illető tolajdonnos n-m 
Űzette kl az Összes hátrálékiait éa az idei legoltetésl díjnak 
teljes évi Összegét 

Jelen rendelet végre nem hajtásáért aaemélyeaen tesszük 
felelőaaé. 

Csíkszeredai gszdaaágt felügyelőség: 
(ss) KOZÁN IMRE, gazdamérnök. 

* • • 
Nagyon őrülnénk, ha fenti  rendeletet mindenlfalnban  tel-

jesen végrehajtanák, mert igy nagyot lehetne lendíteni a oslkl 
legel ók atral mas helyzetén, de nagyot lehetne Javítani az annyira 
fontos  á lattenyé.ztéaen ls. 

Beméljük la. hogy a vezetők íelelőaaégük tudatiban, a 
nép pedig saját Jól felfogott  érdekében mindent megtesz ezen 
a téren. 

KvoaMvía,  a kőtaégbáta  épüJetében  egy üzlet-
heljUég  Hadi,  r 
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Mtokat araM a rép bărcii* 
A napuapo* közléseiben mtsdig akadnak hírekre, 

.ivek arról saámonak be, hogy a régi httcmeaőkön 
i, oit Is robbant egy-egy bed8»18ti gráiát. AS áldó 
'J rendven vagy békésen szánté-vető parasstok, 

mii sen sej tó ártatlan gyermekek, kik a mezóo 
uiídozía ráakadtak a jelentéktelennel látsaó v • 

luríbra a aat addig pizaálták, mlg felrobbant.  Mé< 
ia saánitalan ember esik áldonatnl aa Ilyen b»l 

f'tskoek,  jól lehat a világháborút befejező  ágyu'öví-
*ek már v>bb, mlat busa esatondoje elnémnltak. 

Énei kapcsolatosan jó volna tndnl, bogy moa-
t álz 8 két évilzedea takarító mnnka mit hoaott fel-
aiiore e Izületeken. A francia  hadűgymlnlsaterium 
„lidíul sz Éizaki tengenól a Vogéaekig terjedd egeaa 
íartlleiat kliakarliotia. N>olc oaateadelg aa emborak 
uiieirel dolgoztak ta össssiőtt, összeomlott falvak  éa 
rirtjok felépi  é leval a as elpussiltoit termŐfc  Időket 
„i» kitakarították, hogy asokaak vessélynelkűli 
(eiiaániása ismét lehetővé Tájék, A további munkát 
„lío a hadagymlnlaatorlnm magántársaaágokra biz;a, 
•Ukct felhatalmazott,  hogy a talált fémeket  tetazés 
inrlnt értékesítsék a ennek ellenében a bennük talál> 

robbanóanyagot a hatóságoknak kkaolgáltaaaák. 
X tiieck t̂ év alatti mig est a munkát a magántáraa-
sMot vegezték, canpán a Sommá folyó  mentén tlseser 
lODOS femet  s több, mint rgvmlilló éles gránátot ástak 
ki. jdllemió, hogy még 1987-ben is 207,186 darabot 
taialiak. 

Még ma is gyakran találnak a fö'd  alatt egész 
lóuanaktárakat, ahol a lövedekek vízhatlan vásaoaba 
utóira, teljeBoa hat zilálható állapotban vannak. I yen 
fjidalaiti  raktárak fó.eg  aaon a terdletea vannak, abol 
u angol hadsereg állott. Aa ango ok ugyanis a háború 
ittoíso evebt n saaaával létesítettek ilyen földalatti  rak-
Urakat, amelyek a németek 1918 aa tavaaal támadása, 
majd a ktböobl vlassavonuláa alatt a milliónyi gránát-
tói feiturt  Benkl fótdjén  nyomtalanul eltűntek. 

A régi harcmezőkön ss idók folyamán  egéss nj 
iparág fejiödött  ki. 0 lasl gyűjtótelepek léteettitek, hová 
ipirvasutalc ssálllloiiak a különböző élessígü és kail-
bertl g'ánátokat. Bjy-egy Ilyen gyUjtőlelepen egesz 
begyek tornyosodtak a különböző lósserfaj  iákból a aa 
öibe rakott több méternyi magas drót- éa töltéuv-
nBvaly-kbfil.  Egéss ágyupaikik kerülnek elő a fö  d-
aliltl Ht»kekoől, ahova a pergőttta betemette óket s 
abol rozsdásan aludták évtlsídes álmukat mindaddig, 
mij ujr. napvilágra uem kerültek, hogy u«olaa utjukat 
u olvaajtókíinence falé  megtegyék. — Fagyvareket, 
karabélyokat a francia  törvOnyok izerint a helyszínen 
meg kell semmisíteni A gyűjtőhelyeken ezrével ássák 
ba óket csövektől a földbe,  hogy aatáo a farésseket 
Mgetsik Es az ó'laal takarító mnnka több, mint 
htua eve tart s hivatalos helyen számolnak vele, hogy 
mag legkevesebb öt évi munka saüaséges csupán a 
Símmé, Ciampagne és Alsne köaöiil terület tökéletes 
meglakaritásahoa. 

Kerdás eztán, hogy a kövelkeaő öt év megadja-e 
a lebaiőajget a további tlantogatáabos, vagy ujr» barc-
m-z5 leaz ea a véraatatta éa gránátaaáatotta terület, 
fcboi  a világháború legrémeaebb fejuaete  lezajlott. A 
világok harcának a bolyán meg 20 ev mnlva la grá-
nitot arat a Baántó-vetó ember s aa eko nyomán Itt la, 
OH ia j'gyverek, azuronyok kerülnek eló a föld  gyom-
rából. Szomorú megnyllatkoaáaa az emberi olegndetlfn-
iégoet'. hogy a régi harcmetőn még negyedsaasadlg 
a»m pihenhetnek aa km rétien k»tonák a hódi teme-
tőkbe-.. A hu*a eaztendós béka hlhányasata a négy 
éves bíbora eltemetett lőazerké'zlaiet, hogy egy uj 
babom pargőtűae és gránateaóje kiforgassa  alijatkbó 
a nagyeaatendő* vérontás mi llonyl halottjainak C-o ujait. 

Az Erdélyi Róm. Kat Népszövetség Faluf  iizetei. 
A Kat. Népszövetség nemosak kitűnőén azerkeastatt, 

Mzúsg tartalmn naptáraival, hanem az ősz óta megindult 
Falui,r/et sorozatával is hathatósan szolgálja a népnevelés 
i'intos agyét. Népünknek alig van olvasmánya. Pedig mohó 
ággyal eped olyan olvasmány után, amelyből mélyen ke-
"wlfiij  Demieti szellem árad — szellem, mely a legbensőbb 
óinz-tnirottaágban van a nép életének fentartó  gyökereivel, 
> ara>-lv nem érdekből, hanem a legmélyebb együttérzésből 
síolgHlja a nép azellem-erköloai éa anyagi előbslsdáaát £ 
ţjzt-tek'uen népszerű, élvezetes, könnyed form&ban,  okos, 
bölcs ^ ndolatokat és tanításokat olvashatunk, népünk egéaz 
'letér- kiható tontoa kérdésekben. E tanítások meghallga-
ssa én megazivlelése nyomán, szebb, jobb élet reménye fog 
nibontaknzni falvaink  látó határán. 

Kddiiţ a következő füzetek  jelentek meg: 
I' „ Arkangyal pallőaa vagy szabadni ás az ördögi 

itfiitói".  i r ( a : p. Lukáea Manaaét, a kiváló ferencea  miaazió-
Egy megrendítő történet keretében — Igaz Mihály 

" \ esztö Bálint életében — lélekzet-elállitő érdekességgel 
'«izolta az erősen elharapózott alkoholizmus megrázó követ-
kezményeit. 

2 - .A X&ntns-völgyi ütközet*. Ir ta: Nagy Borbála. 
Az 1U74 iki tatirbetttée története. A azerafl  lebilinoselő 
ino'loD, drámai erővel rajzolta meg, hogy a Xántus Keresz-
<«» alcdiki királybírótól megszervezett bátor •zembeszilláa 
""képpen akadályozta meg Alcaik felperzselését  és sok ezer 
•«kely életnek a szörnyű rabaágba való karcolását 
.. r-A cseeaamŐ gondozáaa*. Irta as Erdélyi K a t 
•'«pazövetaég Orvoaazakoaztályának több tagja. Öaazeálli-
totta: Dr. Nagy Andráa. Ea a füzet  valóságos jótétemény. 

Bsgiadniiraii, a lsggyösfftb  és lagfáltőbb  gondot kívánó 

( S í y c r g y ó i $ l e t 
állapotában: a oaeoeemO-korban védi és ápolja nemzetüak 
«letét. Akik irták: Dr. Csiky János, dr. Nagy Andráa. dr. 
Ettttel Lajos, dr. Búzás Márton, dr. Sohmidt Béla, dr. Fráter 
Géza, dr. Szabó Jenó, azoknak — meglátazik ez iráaukon — 
népttok egészségügye: szívügyük. Minden megvan itt, ami 
a oseesemő halyea, okos gondozásához szttkaégea. Ott a 
helye ennek minden osaládban: a fiataloknál,  hogy tudják 
mindjárt, mi a legtontosabb teendő; az idősebbeknél: hogy 
tudjanak a fiataloknak  babonamentes, okos tanácsokat adni. 

Az 1. számú füzet  ára 2 le j ; a másik kettő 8-3 lej. 
Megrendelhető: Bőm. K a t Népszövetség, Clnj, Strada Ko-
galniceanu 7 címen. Nem mulaazthatjuk el nyomatékosan 
rámutatni arra, hogy e nagyértékü tüzeteknek azonnali meg-
rendelése a népünk legazéleaebb rétegeihez való eljuttatása 
— falvaink  egyházi éa máa vezetőinek, népkőzSaeégünk 
aorskérdéseivel szemben való legelemibb a egyben legyazen-
tebb kőteleaaége. Mindhárom füzet  a Vákár-nyomdában is 
kapható. A. V. 
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A vasúti hálókooBi története.*) 
Kati cigarettáját salvja a hálókocsi ágyában a 

modern utas éa gondolatai mesBse elkalandosnek, mlg 
az éjaaaka cseudjében hatalmaa Bebességgsl rohan ki-
saabott pályáján a gyors, 

Fttaifelhőkot  ont kl magából a mozdony kéménye, 
amelyet megvilágítanak a kl-klpattauó ezlkrák éa félel-
metes gyoraasággal viszi uUsát mondjuk... az örök 
vároBba, Rimába. 

Mmnyl kényelem. 
Bs volt a vágya éB álma annak a nyugtalanvérü 

amerikai müasztalosnak a mult század 60 as éveiben, 
hogy nyugodtan és 'őleg kényelmesen utassá végig aa 
ő megaaokott útját Buff  >Io—WíStfl»ld  városok köaött 

Pullmanu Gaorgo Mintlme-nek hívták est aa 
embert 

Ba az Idő volt as, amikor aa aranykeresés és a 
könnyű meggazdagodás vágya fdtöite  aa embereket és 
egy .lé" hlr az oraaág egyik határából aa oraaág másik 
sarkaba kergette a mladen vagvonszeiz tal lehetőiéget 
megragadó békés polgárokat. Ilyenkor természetesen 
eátkamódjára árasztották el a vonatot aa ntasok. A 
vonat-kocsi minden ttrea Ha helyét elfoglalták,  ngy 
bogy nem maradt üreaen egy tenyérnyi hely aem. 

Ba sokat boaaaantotta Pnllmant N*m tudott nyn 
godtan ülni a helyéo, gondolkozott, kombinált, hogy 
bog" ia lehatne ágyat szerelői be a vasúti kocaikra, 
mely cs*nd->B, nyugodt, de főleg  kényelmes éjszakái 
bistosltana a hosszú mra Indu ó fáradt  utasnak. 

As lirle csatoroa mentén kla fabáalkót  opiiett éa 
annak hálószobájába botett egy csomó ágyat. Aa ágya-
kat kűlönöskeppoa helyeate el. Tatto egjmts mögé, 
••gvmás mellé, egymás fölé.  Latrán másaon fel  a fe  BŐ 
ágyba. Próbálgatta, melyikben Illetve hogyan lehet 
Jobban aindnl. 

ás egéaa hálószobát felfordította,  rendstlenltette. 
Saerencaéje volt, bogy felesége  türelmes, elneaő aasaony-
aág volt, mort ha nem gondolkoahatolt volna aaoa, 
hogy lehet repülni kénye'meeen ? 

Amikor aa alváa psalholéglaj át kikutatta, vottkéi 
tlboaanalt, écska vaantl kocsit, melyet kijavított és 
mod raűl b'rendeseit, moadófülkévei,  vlacsappal és 
főleg  ágyakkal, 

B neveate est a két kocáit BPlonlrs-nak. A vasúti 
társas'g kísérletképpen a .Pionir"-t a Cilaágó—Alton 
(ösöt'i ut»z«kaaaon aaerelte fel. 

D i BBOmoru aalvvel tapasztalhalta PnUmaan, hogy 
így utas aem teaai ba a lábát a .Pioolru-ba. Mindenki 
felt  és nem blaták reá aa életüket. A vasúti táraaaág 
eihatároats, hogy a napirendről lovasaik a .Pioalr"-t. 

Pullmannt aaonban a ssarenciéje megmentette. 
T^rténeteaen felsaáll  Detroitban Qraut generalln 

*a éaaaki államok had<eregenek vea«re, később az 
Bgyesüit Államok elnöke. 

Ig<*n ám, de egy üres kocsit kellett Grant gene-
rális ta már* biatosltanl. Da üres kocsi nem volt... 
sa>, a „P onir", de e/re nem gondolt senki és nam 

la mertek a tábornoknak felajánlani. 
Grant generállá Bsemügyre vette a Pnllman által 
*) A fenti  kis lráat, Mátla Albert joghallgató Irts. A 

„Jóoetét" olmfl  kolozsvári napilap hasábjain jelent meg a ml 
avval • szándékkal vesszük át, hogy Mátlst, a „Oatkt L»pok" 
— Oywgyól álet — rovatiban bemutathassak. 

örOmmel teassnk, htaaen városonkból való s azokhoz s 
tOrekvó, komoly, székely fistalokhoi  tartozik, akik as ecv*-
teml nehéz, fárasztó  tanaláa u tán nem a asmmlttevie, a lelket 
romboló, erkOlos elen életet keresik, hanem as áldásos, • lelket 
asépttS éa nemesítő kultur munkát, • betQvetóe, nem éppen 
háláa, de feltétlanOt  asép msatereégivsl la foglalkozik. 

9solgál|on atmatatónl sok más flatai  barátunknak Mátla 
Albert példát mutató akarása, aki még osak kezdd ugyan, de 
htasattk, hogy aokasoi loguk Ulálkoaal vale u újságok ha-
aábjaja, aa olövkatoaák olrodalmában. R o v a t v s s a t ő . 

í 
n e ' 1 m m , 
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késsltett „Pionír*-t és nagyon megtetaaett neki, ugy, 
hogy esen utazott Dstroltból tovább. 

Nim kellett több, esután mindenki a Pnllmann 
kocsiján akart ntszol. 

Pullmann találmánváért hatalmú össsogot kapott 
a vasutt társaaágtól. 1868 ban megalapította a .Puli* 
mann Palace C«r CompanyH-t. 

Bildog volt. Elérte vágyát s ezután bünkén éa 
kényelmesen utaahatott. Kécőbb még egyBtlstat való-
sított meg. Megcsináltatta as utasé vendéglőt, as ugy-
nevezett élkczökocalt. Hitit  Albert. 

A dngóhoBó... 
Kolozsváron voltunk, abol dugéhnaét vettünk, 
Aonak a bolyéba, amit elveaatattüak. 
Ugy történt aa eset, hogy vonaton utastnak, 
Sonkát s minden féle  hasait pakoltuak. 
A dogóhusót ia többek köat feltettük, 
C lakhogy szeroncsésen al la veaaltattük: 
Édesapám meg én, olmontüek mi ketten 
B dugóhuaót vettünk, asas, hegy én vottom. 
Külön ment jó anyám, dngóhnsét venni, 
Igaz, hogy est nem kellett volna tenni. 
Na de meg is járta, mert ott aaon a bolyon. 
Ahol ml már jártunk, bevásárolt szépen. 
Kárt egy duiéhuzót s ahogy klssolgálták 
A kaaaaánál a huaa lejt, hamar bé vasalták. 
Örömmel távosott, hasa ia meat aaépan 
Dugóhuaót tartva, koaatyUa, asép kesében. 
Mikor baaa mentünk s mondtuk, hogy mit vettünk, 
Aoyém. jót kacagott, ml azlate hanyat estünk. 
Docóhnzét vettünk ugyanis mind hárman, 
Abban aa Oalethan, csakhogy nem egy árbaa. 

Koloaavár, 1939 március hó. 
Krmun  Egoa,  //. gimn. tanuló. 

H I B B K . 
— A Romániát Magyar DalosasAvotaég 

Csíki kerület*, Caikss-redában, márciua 19-en de>uián 
6 órakor, a kőablrtokoaság asékhézában tartja alakuló 
közgyűlését. A köscyülés tárgysorosatáaak — mlat 
veaaaUk a hírt — egyik és legfontosabb  pontja, a 
„Síékelyfő'dl  EryesOlet Műkedvelő ZanokaroMak, aa 
O eaágos D«loBsaövets^gbe leendő beoivadáaáoak kl-
uoodása leaz. — Dicséretremélté a ksademéayezéa, de 
•rég dicséretreméltóbb a megvalóaltás, melynek kultu-
rális fontosságára  még viaaaatérünk. 

— A hatóságok aa utóbbi napokban két eset-
ben indítottak eljárást nemaetgyaláaáa büntette miatt 
<céke'y r°zdMkodók ellen. Fehér József  Miklósé és 
Birtalls Ifnárz  Juoa gyergyóaaentmlklóal legények 
i «n azárt Indu t e'járás, mert a tekerópatakl vaantl 

állomáaon aa u oocok elbucsuatatása Bizalmával sértő 
azavakkal Illették a román nemsetet. Bi|arás lnduit 
Bartls István gyergyóremetel gazdálkodó ellen la, aki 
aa'ntén a román nemaetre néave aár ó aaavakat haaaaalt 
• község egyik korcsmájában. A vizsgálat bafejasés 
után aa Iratokat átkU!dtk a brassói badblrósághos. 

— Vetített képaa olfladast  tartott a Gyil-
kos tóról as B K. B. a koloaavarl ref.  leány-
gimnáziumban Htrozs Bila a Keleti Ujzág sport-
rovat vesetője előadást tartott a kolosavári ref.  leany-
glmaáalum rajatermében március hó 9-én aa Brdelyi 
Kárpát Egyeadlet keretében »81/el, rodUval és kor-
eaolyával a Gyilkoatén" dmmel vetített képekkel kl-
aérva. Itt jegyezzük meg, hogy aa előadóval történt 
aemélyes érlntkosésüsk kapcsán Ígéretet kaptunk, 

bogy as előadás anyagát a .Caikl Lapok" — Györgyéi 
élet — rovatának readelkeaéaére bocaájtja, amlaok 
lekSaléaét hlsesük, hogy s jövő ssámbaa már Mg ls 
kasdhetjflk. 



4 lk oldal. C S I K I L A P O K ia. 
A „csiki góbi" hazakerült a nagy magyar alföldről. 

A rendőrség épülete falé,  aa aiiomaaroi ket ember 
baktat. Aa egyik:  magaa, baraarohaa rendőr. Jó nagy-
darab ember, a máalk: 15—16 evee, azegényrendú, 
villogó aaemü fln.  A februári  aaálioogo aelymes hopl-
bók játékosan Ölelik körül a ket embert.. A fln  vldam 
arca eiáru ja, bogy a bttntetóiörvónykönyvhöa, kísérője 
ellenére sincs saorosabb köae. 

A rendőrség folyosóján  lepallják magnkról a havai 
ÓB Ulemtuléan lépnek be a fókapliányhos. 

— Főkapitány urnák alásan jelentem, Sepalaaent-
györgyrői toloocoijuk ide est a flut,  aklrói caak annyit 
tudunk, hogy Söver Imrenek hlvjaa. kb. 15 eves, liagyar-
oraz ágról ssókött át a határon. Aat sem tudja, aogy 
melyik községben sz Öletett, hogy hívják aa edeeapjat, 
édesanyját. Magyarországon, ahol aa Alföldön  pásztor-
kodott, csak „csíki góbé'-nak hívták s ebből aai követ-
keztettük, hegy Cslkmecyében BZÍiethetett. Azért Usa-
telettel átadjuk a flui  a megfelelő  Iraaokkai .további 
eljárás végeit"... 

A fókapltáay  megcsóválta a fejét  a rendőrjég 
praxisában 1b szokatlan esetre, aláirta a fln  ea a vonai-
koao akták átvételéi igazoló elismervényt ea saé nél-
kül átadta a *endőrnek. 

A rendór-bakcaucs nagyot koppant s ott maradi 
„továbol eljárásra* Boverljire olyan köselebbi illető-
ség meghatározásával, hogy .csiki gobs*. 

— No Inre fl.ni,  betzj.d el, hogy kerültél Magyar-
országra, mit calnaiiál öli ea hogy joitel ai a határon? 
— tdtzi fel  narauagosan a kérdési a főkapitány. 

— Bselőit 6 evvel, amint akkor halioiiam, 9 évts 
koromban, meghalt »z ed«sanyám... Étkor nagynéném, 
Kjzaneni, magaval vili Magyaronaágra... Aa Alfoidon 
egy fanyara  kerültem... A nevei nem mdom, nem is 
Igen erdekeit, mert más dolgom nem von, mint aokad-
magammal a guiyál őrlatük.. Valami nagy városról 
besaeitek a taraoim, de én a nevét annak aem tudom, 
csak egbenyu ó nagy templomtornyaira emleksaem... 
Ndkem eieihelellennek látáséit... Banki sem kerdesw 
tő.em, ki vagyok, nem ls mondottam a nevemet aem 
Berninek, végestem a dolgomat, mégis Riaa nenem 
tréfás  elnevesése után mindenki csak .csial góbe*-naa 
hl roll... 

— Aztán miért klvánkoatál haza? 
— Nem mondom, jol bántak velem, da aaért mé-

gis esz rm bejutottak „gyermekkorom" hegyes-völgy ea 
vidékei, edesapám, no meg a kis fain... 

— Hogy hiviák a falni,  ahol aattlettél éa ahol 
édesapád lakik? 

— Mindenki est akarta tőlem tudni egy egész 
hónap óla, mlóla idestova hurcolnak — komolyodik el 
a fiu  — de es as, amit nem tudok... A faluról  annyit 
még tudok, hogy abban két templom volt, ugy lehel 
egy magyar ÉB egy román... 

— Akkor ea a köaaég csak a megye gyergyól 
réssébe lehet, ott laknak románok Is, — okoskod k a 
főkapitány.  Titkár ur, hívja fel  aaonnal telefonon  a 
gyergyól járáa főssolgablróját,  nem Ismer-e járása kös-
BSgeiben Sóvér veseiéknevü családot, — adja kl a 
rendelkesésl a főkapitány  egyik tlaatviBelőjének. 

— Na, Imre moat aat beaaéld el, hogy szöktél 
át a határon? 

— Gyalog ialálom, — nalvkodik a .csíki góbé"... 
Községről községre vándoroltam napokig, a Jó emberek 
szállási es ennem adtak, mig aaláu elertem Pdspökfeiulg. 

— Talán Biharpüspöslbe ? 
— igen. Igen aat, aat... — ragyog fel  a sseme a 

fiúnak,  akt ugy látásik hadilábon áll a helységek meg-
uavtzisevel. 

— Folytasd flaml 
— Oman a metőkőn bujkálva Jöttem, de nagy 

tollas roman katonák elfogtak  a bekísérték valami hi-
vatalba. ulkesdeltek vallatni, ki vagyok, ml vagyok, 
hogy mertem átszökni a hataron, hova lgyeksaem, hoi 
születtem, de oil ls ciak azt tudtam mondinl, nem 
tudom... B őre nem akartak hinni nekem, a fdlemei  is 
megcsavargatták, hátha ciak hazudok, de aztán meg-
győződlek igaziágcmról és Jól báatak velem... Elsaalil-
tottafc  egy nagy varosba, talán Kolozsvárra, vagy mi-
nez hívjak es ott igen nagy tlaaturak ismét mloden 
félét  kérdezgetlek tőiem éa aat moudolták megbüntet-
nek, amieri útlevél nélkül mertem átlépni a határi» 
Azt som tudom, ml aa aa uilevél, mondottam, mire jó 
kacagtak... H<i még akkor, amikor elmondtam, bogy 
Magyarorazagon „caiki góoe'-nak hívott mindenki.. 
Akkor felállott  egy arauyzslooroz kövér lltzi ur es 
mondoti vatamil, amit nem triettem, később magyaráz 
tak meg magyarul is nekem, bogy aat mondotta, h* 
.csiki gOLé"-nak hívják, akkor ciltmegyei Uie.ósegünek 
kell lennie... Ast » meg m agy aráztak, hogy mosi aa 
egyszer nem büntetnek meg, tői miután a bakkancsom 
a BOk gyatogláabau feltörte  a lábamat, aal ia elret dől-
ték, bogy vonattal vigyenek városról-vároara, mlg C<lk-
szeredág erek... 

A telefon  hirtelen berregni kezd a főkapitány  azz-
talán. A gyergyól főszolgabíró  JeUntealk. 

— A fiu  Bsü-őlt ismerem. Édesapja Sövér József 
moBt is él éa Gvergóhollóban lakik. Édesanyja Csutak 
Amália volt. 1927-ben elhalt, amikor nagynenje Csutak 
Rozália MagyarorBaágra vitte kl a flut...  A fiat  külöm 
ben en kereaateltem, meri akkor Oyergyóhollóban Jegyaő 
voltam... Kerem küldjek hozzám a flut  „további eljár aa' 
vegeit', — haaanálja a főaaolgablró  la a Hivatalos stílust. 

A rendőrségen még megétetik a .csiki góbéf  -t 
B aztán Sóvár Imre egy delektiv klséreteben a délutáni 
gyergyól vonatul megindult kalaadoa ntaaáaa végső 
stációja felé,  abba a kla csíki községbe, amely nagy 
hegyek között két templomtornyot rejt magában a ahol 
keblére Ölelheti rég nem látott édesapját.... 

Albert  István. 

Bsűapti Nemzetközi Vásár UnL 
Brazilia ea évben újra réaatveaz 
a Bodapeati Nemzetközi Vásáron. 

A rio-de-janeiroi magyar követaég arról értesiti a Boda-
peati Nemzetközi Vásár vezetőségét, bogy Brazilia ismét 
hivatalos caoporttal vesz részt az 1939 évi Badspesti Nemzet-
közi Vásáron. A brazíliai kormány elhatározáaa az előző évi 
vásárokon elért kitűnő eredmény legjobb bizonyítéka. A kiállí-
tás rendezésével a brazil kormány Pedro Rooha kapitányt, 
a prágai brazil propaganda iroda vezetőjét bízta meg. 

A távol keletet Japán fogja  képvieelni 
a Budapesti Nemzetközi Vásáron. 

Annak a dinamikáé politikának, amelyet Japán, az anti-
komintern-szövétség keleti oszlopa folytat  egyik lényeges 
tartozéka a megfelelő  gazdasági éa idegenforgalmi  propaganda. 
Yamagutsi ur, a párisi japán idegenforgalmi  iroda vezetője, 
személyesen jött el Bndapeatre, hogy az április 28-án meg-
nyíló Bndapeati Nemzetközi Yáaár japán osoportjának rész-
leteit megbeszélje. Ez lesz Japánnak, mint idegenforgalmi 
tényezőnek, elaő bemutatkozása Délkeleteurópában. 

Budapest Székesfőváros  nagyarányú épít-
kezési munkáinak éa közüzemeinek bemu-
tatása a Budapesti Nemzetközi Vásáron. 

Az idei Bodapeati Nemzetközi Vásáron a azakkörök és 
a nagyközönség érdsklődését nagy mértékben fogja  lekötni 
a Székesfőváros  nagyszabása kiállítása, amelynek keretében 
az ujjonan létesült, valamint a készülő ut-, csatorna- és híd-
építési munkálatok, ksrtészeti újítások és légoltalmi berende-
zéssk kerülnek bemutatásra. A gáz- és villanymüvek, vala-
mint a vízmüvek és a főváros  egyéb üzemei és intézményei 
is impozáns méretű és magasnivóju kiállítással vonulnak fel 
a vásáron. 

Olcsó utazás Budapestre 
a Nemzetközi Vásár alkalmából. 

Az áprilia hó 28-tól májas hó 8-ig tartandó Budapeati 
Nemzetközi Vásár utazási igazolványai ^már nyomás alatt 
vannak. Ezek az igazolványok Magyarországon ugy az oda, 
mint a visszautazásnál 50g / , , 24 európai állam vasúti, hajó-
zási éa légforgalmi  vonalain 10-től 60°/»-ig terjedő kedvez-
ményre jogosítanak. A vásárigazolvány és érvényes útlevél 
alapján Magyarországra vizűm nélkül lehet utazni, kötelező 
ntólagoa vizűm dija F. 2.50. A vásárigazolvány ezenkívül 
Németorazágban, Romániában, Olaszországban, Jugoszláviá-
ban, Görögorazágban és Lengyelországban vízummentes átuta-
lási vizűm váltáét tesz lehetővé. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— LELKI  NAPOK.  A róm. kath. egyházköz-

ség  vesetőségé  a hivek réstére  április  hó 2—d ig 
terjedő  időbea lelki  napokat rendez a templomban. 
Aprilie  2-an, Virágvasárnap  d.  u. bevezető szent-
beszéd, aprilie  3. 4. ás 6 én délután  6 órakor kon-
ferenoia-beazédek  a nőknek,  ugyanazon napokon 
este 0 órakor az ifjúságnak  éa  férűaknak.  A leg-
nagyobb értéknek,  lelkűnknek  ügyét  szolgáljuk, 
ba a megújhodásnak  kegyelmekben  gaadag  napjait 
felhaaanaljuk  a minden  egyebet  félretéve,  e napo-
kon részt veaaúnk — a a legjobb  módon gyakorol-
juk as egymás iránti  aieretetet,  ba oda másokat 
ia magunkkal  viaaűnk. 

— Hanasaag. Dr. Mágorl Jenő Ogyréd Kézdl-
vásárhely 1989 evi marc.us ho 19-en d. n. 4 órakor 
tartotta eakdvojei Bilogu Auloala Katicával, dr Balogh 
Lajos helybeli ügyvéd es felesége  Siabó Erzsike 
— leányaval — Csiksaeredibaa. 

— Evangélikus istentlastelet. Folyó év áprllla 2-án, 
virágvaaáinap délelótt léi 11 órakor evangellkoa istentiszte-
letet taitanak • helyi református  templomban mely alkalom-
mal urvaoaoraoaatáa éa konttimiláa la lesa Konfirmálni  szán-
dékozók Jelentkezhetnek minden nap, a Dürr-féle  bőrkereake-
désoen. 

— Hadirokkantak flgyalmébe.  Felhívjuk a figyelmét 
mindazoknak a hadicokkantaanak, akik a Nemzeti UjjáéVedés 
Aro vonalába (Frontal Binait. Na|ionale) belepnek, hogy be-
iratkozások a.kaimával kifojezatten  kérjék hadirokkant minő-
ségüknek megjegyzéaét. 

— Aa B. O. E. gaadaiáfl  tanfolyamai.  Az Erdélyi 
Gazdasági Egyesüet (E U D ) oalkvármegyében két gazda-
eági tanfolyam  rendezeaét irányozta elő. Az egyik tanlolyam 
moat máreoa 11-én fejeződött  be. nagy alker Aa eredményes 
munka Jegyéb n zajlott le ez a tanfolyam,  amelyet Dr. Karda 
F.reno éa Kadvea Ferene Lázáré kea.liették e.ó. A szeke y 
gazdák aok érdeklődéssel hallgatták a tanfolyamot,  amely a 
intzőgazdaaági lameretek sokféleségé:  közvetítette a haladni 
éa tanulni akaró gazdáink a áinára. As ti. U. E. másik oalkl 
tanfolyamit  mároina 13-án kezdte meg Gyergyóazentm klóaon 
éa aa két hétig tart. A beszervező ma.kát Baláza Sándor 
tanító végezte, aki nagy lelkaaedéeael karolta fol  a tanfolyam 
Ügyét. A tanlolyam előadói tisztét Szőke Mihály n jug föld-
mives iskolai igazgató, Angi Baláza, Péter József  éa Dr. Ré-
azegh Tamás állatorvos látják el. 

— Legideauaabb Hashajtó, veriiasuto, ep«-
hajló a De. Foidea-feie  So.vo pirula. Bsekrekedes, 
oelrenyheseg, roasa eméssies, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor ea belfájdalmaknál  teljes gyógyulást nyújt. 
Bgy dobos ára 20 lej. Minden várod ea vidéki gyógy-
aserlaroan eş drogenahan tap&ató. 19—ao 

— CEBCUL COuEBCIA xŢîLOR DIN M.-CIDC va tme 
adunarea generală anoală a 40-a n ziua de 25 Martie a. o. Iar 
tn oas, să adunarea no va fi  In namti, In ziua de 2 Aprilie a. o. 
la orale 16, In loealal Oeraulul ca următoarea ordine de zl: 
1. Deschiderea adunării prin Pzefsdlnte.  2. Raportul Secreta-
rului. 3 Raportai Uomlslunet de Control. 4. Intoomlrea boge-
talai pe anal 1939. 5. Propanerl. (Ele se vor Înainta Direo-
(ionel In acria CU 5 zlie Înainte de adun ara: DIRECŢIUNEA. 

— A „CSÍKSZEREDAI KERESKEDŐI KÖB" folyó  évi 
mároioa hó 25-én. határozatképtelenség eaetén áprlls hó 2-án 
16 órakor tartja 10 évi rendes kSagyO ését a KSr helyiségében, 
a kOvetkeső tárgysorozattal: 1 ElnOU megnyitó. 2. Titkár Je-
iS!4!*- 3. Szamviaagáló bízott ig Jelentése. 4 Az 1999 évi 
költségvetés megállap.táaa. 5. Indítványok. (Ezek 5 nappal a 
gyUée előtt Írásban benyújtandók aa Igaagatóaághoa.) 

AZ IQAZOATÓSia. 

— Bsővetkeset alakítás Oye-gyóremetén. Oyerm 
vllék egyik l>>gmankásabb és legélelmeaebb kOzségo Oy, r „- ' 
remet* csatakfalvl  rész- azOvetkeaetat alakított. A szOjetkeiei 
alakuló kSzgyOléaéa 109 tag Irta alá, mint alapító tag » s t ö 
vetkezet alap.sabályát, azonban még k. b. 80 jelen'krzó v,n" 
akik belépést nyilatkozatot tettek és befizeiték  a leieevzat.' 
flzletrésitőkének  a törvényben előirt 10«/, 4t - A. laje^y^u 
üzletrészek száma jóval meghaladja a 200-at h igy a 8 J ; 8 
kezet meglnilltá<áhos azttkséges üzleti töke b'ztosltoUnak 
szik A közgyűlés megtartása után az igazgatóság és lelü»Velö 
blzottaág ülé*t tartott, ahol Igazgatósági elnttíuek Ltuki 
Ádámot, alelnöknek Iváoaon F Antalt, felOgyelóblzottsiiri 
elnOknek Portik Lakáos Józsefet,  alelnöknek A tal Jónef  pi 
terét, flgyvezető-könyveiónek  Portik Qy. Jánosi és pénztárnok 
nak Paskáa B. Jsrőt választották meg. Biztató jeleaseg , z . 
azövetkezeti megalakulás. Oly aok érték van Oyergyóban, amit 
Oyeigyó lakóaaágától tellesen Idegen egyének használnák kl 
Ha vég g rézünk a gyergyól nagykereskedéseken és fii  reszté' 
epeken, azt lá>)nk, hogy az ottani lakósságnak osak a manká 

jut az elérhető Jövedelemből semmi, pedig ha szövetkezeti 
aton szervesték volna meg a termelést, fogyasztást  és értéke, 
sltéat, ma olyan gazdasági viszonyok között lehetnének, hoci 
a jövő elé biztos reménnyel tekinthetnének N-m osoda tnhat 
ha a gazdatársadalom éidekel megvédése érdekében, a szövet! 
kezéaben kerea menedéket. 

— Aa Erdélyi Enolklopódla kladáiában a napokban 
hagyja el a sajtót Hzemlér Ferenon k, a kitünó fittal  kölednek 
és tanalmanyirónak .Máa oBlllagon" olmtt könyve tz a ma 
először nyajt képet arról a mélyenjáró váltó, áaról, mely i z 
erdélyi magyarság tudatában 20 év alatt lezailott. Az a gy(. 
nutlan önbizalom éa felhőtlen  biztonságérzet, mely mluaen 
uralkodó nemzet lelkületének a sajátja az erdélyi magyarság 
öntudatában a kétség és ősökként é tékütég gyötrő érze3a:na» 
adott helyet éa nem utolsó sorban valami hideg józanságnak 
mely éleaen szembeford  ítva egy nagyvoaalu romantikas eazme! 
világgal, az apró faladatok  megoldásában látja a ma<a híva. 
táaat. Szerző az avatott lélekelemző és essay-iró eszközeivel 
kutatja a többségi és kisebbségi le.kialkat különböző és egy. 
mást mégia oly íájdalm.san kiegészítő elem ít s azt a módot 
ahogyan az erdélyi magyarság töobaégl tuda a átforaalt  í 
kisebbségi osillagképbe. A jó papíron, Mattia Teutsob \V> da. 
mar borítólapjával megjelenő kötet ára 100 lej. Kapható min. 
den könyvkereskedésben. 

Si-klrand iláa a Kelemen havasokba. Az Erié yi Kárpli. 
EţyesQlet gyergyól osztálya a hasvéti ünnepes aiatt s.-kirán. 
dulást rendez a Ke1 emun havasokra. Útiköltség 803 lej, Öyar. 
gyóazentmiklósiól kiindulva é< oda visszatérve J uentkdzsl 
óhajtók bővebb felvüágoaltáat  kaphatnak Zárog Istvánját, 
Oyergyóssentmlklóson. 

Teljesen felszerelt  vasgyár 
Usikszei edaban, a vasúti aliomas 
közeieben k i a d ó esetleg eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Pinoer tanulónak, llgves, értelmes, jó ne-
ne veleBU flut  felvess  Vass Qeza vendegióa 
.Transsylvania" étterem, M.-Giuc. 1-2 

Eladó  egy kia osaládi hát Zsögöd  elején;  áll  2 szoba, 
konyha, kamra éa  mellékhelyiségekből,  szép 
telek,  kitűnő  ivóvízzel.  Cim  a kiadóban.  2-2 

Eladó  vízimalom  éa  fűrész,  lakással  együtt  Csík-
azentimrén.  Értekezni  lehet  Tánczoa  Károlynál 
Csikszentkirályon.  2—3 

„Italia" szénaprés (motorhajtásos) Üzem-
képes jó állapotban; egy Ohewrolett 
teherautó és egy sárga hajtó-kocsi 
eladó, R*ndi Mihálynál, M -rcuroa Ciuc 4-
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Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
G Y E R M E K K O C S I K ^ 

nagy választékban A 
Gábor Aronnónál, Mercurea-Ciuc. I 
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VBNCZBL TANÁRNÉNÁL K 
Ugyuett kéaaftlmek  aaladea- M 
nomfl  tói kalapok eiaőreadft  M 
amjag heaaáadásával. Kalapek M 
italakltása a legrövidebb Idő alatt. * 

üsravsa-OlM, I. 0. Brattaaa (Olmná- Q 
aliUB)-ueea 111. aa., a Sórkáa kftaolében.  O 
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Vákte 

Töltö-tollak javításit ós tisztítását 
Vállalja a Vákár-Ailet. 




