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Katholikus nagygyűlés Csíkszeredában és Gsiksomlyón 
1939 évi junius hó 30., julius hó I. és 2-án. 

Egyre nagyobb arányokban bontakoznak ki a gyűlés körvonalai. 
Vezérgondolata: Krisztáé és a gyermek. 

i M l & l l & l k I B á | 7 I t B á k l t . 
Elmultak a pünkösdi bucsu feledhetetlenül  saép, 

fölemelő  napjai. Aa idei bucsun népünk különösképpen 
nagy bizonyságot tett: katboübns bitének mélységéről 
£s e hit Iránti rendületlen hűségéről. A zuhogó eEŐ&er, 
térdig ért sárban ment előre, mint egy ember, as 60 
eternyl esernyőtábor. Nem parancaBzó vitte, hanem 
cnél sokkal több: a Bziv Bselid saava — valami ellen-

állhatatlan, felsőbbrendű  erő: őal ssent hite, évesredes 
Maria tisztelete. Püspökünkkel együtt íz örök Rima 
n — naoc'uia, Gaeullo érsek ssemélyében — lehajolt 
e népbea s mélyen megindultan szemlélte a méretei-
ben Daiyszabásu, benaőségében megható körmenetet. 
Ntba könnybe lábsdt a szeme, mikor látta aa egyre 
hömpölygő bi vő mereget B áldásra emelte keselt. — Soha. 
életemben még ilyen népet nem láttam  — mondotta 
Sok  földet  bejittam, de  nem voltam tanuja ilyen 
mély, fentégea  Mária  tiszteletnek.  Ennek  a népnek 
nagy a hite. 

A katholikns ssékelység ss*.vében, Cslksomlyőn 
ÁS CdkBicredában újra nagy Bonepre készülünk. Ide 
sereglenek öefzi  as erdélyi katholikus világ legjobbjai, 
bogy bárom napi á'dosatos munkában kifejtsék  és 
kidomborítsák a gyBlés veaérgondolatában rejlő nagy 
Ivnzságokat és minden Időkre szóié irásyitáBokat. A 
gyermekről  leat azi, aa élet  legnegyobb  kínoséról, 
mellyel  főiérőt  nam tud  megadni  a föld  minden 
gazdagsága  ae. Nem  a oaillogó  családi  gyémántok 
a legszebb ékszerek,  nem a birtok,  a pénz a leg-
ragyobb érték,  banem a gyermek.  Arról  lesz azé, 
hegy több tiazta,  igaz, hűséges  családi  élet  legyen, 
tibb bőloeő  éa keveaebb koporsó.  Mert  ,a szülők 
buoei miatt üresen maradt  böioaó a nemaet kopor-
sója'.  (Sarâdi). 

A központi és a helyi rendeaő bizottság megtette 
ae előkésaületeket. Meghatóan nyilatkozott meg a 
véroB és a kezeli környék vendégszeretete: közel 400 
i- 'entkerőnek biztosítva van a szállás. Az engedély 
irtot beadott kéréat a valláaflgyl  miniszter kedvezően 
vf  iercényeate; minden remény meg van tehát, hogy 
a gyöléet megtar tha t juk . 

A nagygyűlés részletes programmját nemsokára 
torolni fogják.  Addig 1B a főbb  pontokat alább Is-
mertetjük : 

Junius  30-án, pénteken:  délelőtt 9 órakor főp^p1 

cr-'t mond Fiedler szatmár—nagyváradi püspök a 
iihori oltárná', a főgimnázium  udvarán. Utána as ifjú-
* kongregációk űláse s egéss napon át BS orvos 
«"*Vo=e'á!y taaác?kozí?A: dr. Nagy András, dr. ROBB-

kopf  Bála, dr. Slmkó György, dr. Cslky János, dr. 
Busás Márton, dr. Kösépasay János, dr. Duduta Zoltán. 
Ugyanitt tart előadáBt as orvosi etika Időszerű kérdé-
séiről dr. Dombi Jiasef  S. J. (Koloaavár) 

Délután 4 órakor a szociális szakosztály ülése; 
előadók: dr. György Lajos (4 szülők nevelése), László 
Ignác (á család éB a neveiéi) 

Dilntán 6 órakor a pedagógiai saakosstály üló-
aeslk. Dlsselnök Márton Aron püspök. E óadók: Dr. 
György Lajos (Az latén mozgó tabernáknluma), Dr. 
Baráth Béla (á kat. iskola náluak éa az egéss világon), 
Dr. Brősa Alfréd  (X  kat. iskola a nevelés szolgálatában); 
Venczel József  (4 népiskolái kívüli nevelés zz Egy-
ház programjában). As üléBek helye a főgimnázium. 

Julius  1-én, szombaton d. e. 7 órakor Somlyón 
as lf,Uîâg  réBsére mlsót mond Márton Aron pÜBpök. 
9 kor as ifjúság  rajs, fénykép  éB kézimunka kiállítá-
sának megnyitása. 

U-ána aa Ifj.  Bselleml versenye, a hittan-, irodalom-
és történelemből; asavaló-veraeny. 

ll-kor  a Kat. Népszövetség közgyűlése (torna-
csiiuok). Előadók: Márton Aron püspök (As állam és 
a nevelés) Bálint József  népszövetségi igszjató, dr. 
Nagy András, dr. Bsrtha Ignác. 

D u. 3 kor as Ifjúság  tornaverseayo, 5 órakor a 
Kat. Nőszövetség közgyűlése. Este 9 kor ifjúsági  hang-
verseny a Vigadóban. 

Julius  2-án, vasárnap fél  9 kor kivonulás kör-
menetben Somlyóra, 9-kor misét mond Márton Aron 
püspök. Mise után as elemi iakoUsok katekizmus ver-
senye. Fél 12 kor dissgyülés a klastrom eiőtt. Meg-
nyitó: Pacha püspök. E'Oadók: dr. Gyárfás  Eiemer, 
Gá.ffy  Sándor (Nagyvárad), J >kab Aatal (Kolozavár). 

Délután B-kor  népgyűlés a főgimnázium  udvarán. 
Beszédet mondanak: Antal Aron (4 gyermek, a család 
tincs?), Fodor József  (Temasvár): A gyermek a tár-
sadalom értéke; P. Lukács Mansvét (Szárhegy): Né-
pünk hibái a gyermekkel sz dben. 

Este 8 kor szentségi körmenet. 
E vázlatos program la megvillantja azokat a rend-

kívüli ssellem-erkölcsl értékeket, amelyeket a nagy-
gyűlés nyújtani fog  részt vevőinek, Nagy ügyet szolgá-
lnak, ha körűnkben mindenkit rétzvételra buzdítunk. 
Igen  fontos,  bogy a város egész kat  közönsége 
teljes odaadással  belekaposolódjék  a gr ülés mun-
kájába. De nemcsak e város, hanem az egész vár 
megye népe Hifzan  ml fogjuk  adni a gyUléB zömét. 
Hasson át Ismét a pűakÖBdi lélek, tegyük  a gyűlés 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
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Moháos. 
A magyar nemzet történetések legvéresebb lapjait 

ff  ok a fejesetek  képealk, melyeket a tőrökkel vívott 
harcok tettek aa utókor uámára örökre emlékezetessé. 
Mint egykoron Iiatu khán tatárjai ugy ludultak három-
eaáz évvel később hódító ntra a máalk rokon nép, B 
török 1b. S mint annak Idején a tatár romboláanak, 
s már lélekben és harcmodorban európaivá vedlett 
tpstvéif?!  vetett gátat, ugy állott moet «arabe másik 
?»»tai testvér népével a magyar. De mig a tatirdulás 
e upán másfél  évig tartott, a tőrök Igát kemény másfél 
rvszézadig szenvedte a magyar, harcolva hazájáért, 
szabadságáért és Immáron 600 esstendős keresztény 
kn'turájáért. Amikor pedig a kereszténységért fiikra-
nráüt, védbástyájává lett as egész syugateurépai keresa-
t-nyaégnek oly mértékben, amilyent a nyugati világ 
tőle talán meg Bem érdemelt. 

A másfél  százados törökvllág a legváltoaatosabb 
korszaka a magyar trrténelemnek s a legtöbb páldát 
áilitja elénk a fétfl  enényeknek asoa legjellegzetesebb 
választékaiban, minőt az egyéni bátorság, hon szeretet 
£•9 kötelességteljesltéa jelentenek B amelyeket legna-
gyobb izámban minden népek köaött a magyarnál 
találhatni. 

A török vesz ideiem nem volt nj kaletfl  Burópá 
fc»D.  1463-ban eBik el Blsáuc s es vesztét jelenti as 
Qtolsó görög caásaárnak is. A török megveti lábát az 
' oripal félsaigetén  a hatvan—hetven év elegendő neki 
nhos, hogy a Balkán apró-cseprő népeit tökéletesen 
leigázva, a Dana—Dráva voaal ellen indltaon döntő 
támadáat. Az idő mlndea tekintetben kedveaett neki. 
Mátyia félalmetea  birodalma osak emlékeiben a a 
marakodó fónrakbaa  él még, kik aa orsság trónján Dió 

II. L^jo* Intésedre fl  tyet hioyaak. Miért is U9 tensék, 
mikor mlid nik nsgyobb hadsereggel rendelkezik,m'ut 
fz  erélytelen király. Kirc;táraiibsn pedig egyenkint 
IB több pénz van, mint Thursó Elsk kincstartó uram 
orazágládájáb3U. 

1626 juliusában kelt útra Konstantinápolyból a 
harcias Szu'ejmán szultán a előtte haladtak as ea tállal 
és rumé'ial basák. Hadseregét körfllbelül  háromszáz-
fzsrre  becsülték a király kémei s eszel szemben a 
lelkiismeretes Tomorl Pál, a kalocsai érsek csupán 
fegyverre!  támogatta as ezer főből  álló pétervársd' 
helyőrséget, mikor a nagyvezér csapatai át akartak 
kelni a Duaán A tehetetlen király a pápai nunclushos 
fordult  aegltaégért, kl el is rendelte ez összes templomi 
kincsek beszoTgáltatását, bogy ásókból pénzt veret-
heasenok a badvlaeléB céljaira. Da ezeket a kincseket 
as urak öessevásárolták a bizony sokan akadtak közü-
lök, kik Tomorl vessólyr.s helyzetét át nem látva: 
.Hadd ússzon a barát", moadogatták. 

Tomorl kevés számn csapataival a félelmetes 
török túlerőt feltartóstatnl  nem tudván, visszavonult, 
hogy majd a hozzá csatlakozó hadakkal egyesülve, 
felment'  Páterváradot. Da csak Tőrök Bálint, Ráakal 
Balázs és a saekszárdl apát jelentkeztek kevés ssámu 
csapatokkal. Igy Batén Pétervárad nyolc napi ostrom 
ntán elesett, pont ason a nap, mikor a szultán Is meg-
érkezett az oslromló táborba. 

Pétervárad elestével nyitva volt az nt as oraság 
belseje felé,  d9 a szultán erős ellenállásra ssámltott 
s esért csak lassan nyomult előre a Duna mentén. 

Lajos király aa erős végvár elestének hirére át-
éreste a Bsörnyü vessedolmet B körű hordoztatva BB 
országban a véreskardot, maga la táborba szállt mint-
egy négyeser főnyi  vltésével. Csak lassan nyomult 
e'óre, hogy aa ntban levő seregek hozzá csatlakoa-
hassanak. Meg la Jöttek rövid Időn belül Zápolyai 
György, a hatalmas erdélyi vajda testvéröccse, aa egri 

ügyét beosület  kérdésévé  legyünk  ott mindnyájan. 
T^eclát évvel szelőit volt még Itt a gyüléa a felemelő 
módon folyt  le. Lsgy'dnk tehát méltók a multhos. 

A katholikus  Csikvármegyének  meg kell  mu-
tatnia katholikus  székely  lelkét  a nagy napokon. 
Az Ut  élő  vallásos és népi élet  tüzénél  az idejövök 
is hadd  gyújtsák  meg fáklyájukat.  Érezzék  meg, 
hogy nálunk  gazdagodtak:  a katholikus  éa népi 
lelkiség  együtt  érző  és egymásért  dolgoaé  szoli-
daritásában.  Nemosak  fenyveseink  illatát  érezték 
és élvezték,  banem a katbolikua  aaékely  lélek 
melegébitbuzgóságának  vonzó, példaadó  erejét. 
Erezzék  meg a Somlyói  Mária  lábainál  élet  van, 
ősi  bitből  fakadó,  nem csüggedő,  biava küzdő  élet. 

A Katholikus  Népaaővetaig 
helyi vezetősége. 

Pillanatképek. 
As Idei somlyói bucsuaak magas vendége volt. 

Cssullo Asdrea pápai nunclus jött el kösénk, hogy 
végig élje a csíki Bsékelység vallásos hagyományainak 
est a gydnyörü ünnep át: a somlyói bucaut. 

Őizentségének a római pápának romániai nagy 
követe jött el moat OIBŐ Ízben hozzánk, hogy meg-
látogassa a katolicizmusnak ezt a kemény végvárát a 
Hirglta alján. 

AI előkelő vendég látogatása leaajlott. A romá-
niai kathoükusBig soha nem látott tömegét mosdltotta 
meg az egyre fokozódó  Mária tlaatelet. Aa évről-évra 
neh9sedó élet most ia hatalmas arányokban indította 
útnak as eltikkadt lelkeket a Forráshoz. A Csodatevő 
Szent SSÜB oltalmat, vigaszt nyújtó köselségébe. 

Napok óta zuhogott aa eső. Az ég elborult min-
denfelé.  A bucsu nagy nsplalu ia földig  érő fellegek 
lógtak a levegőben. Daavaliáaos hitnek ereje és fegyelme 
nem vette tudomásul a termóezstnak ezt a mostoba-
ságát sem. Végeláthatatlan rendekben jöttek a keress-
tek. Csíkból, a szomszéd megyékből, Moldovából éa 
mindenfelől,  ahol a Mária kultusa él. 

• • 
A kathollkus hitnek ebben á lélekbe markoló 

kőrnyeseteben mondotta el Casullo pápai követ hn-
saonötéves püspöki miséjét. A cslksomlyól nagy temp-
lom zsúfolásig  megtelt buoaus tömegei képezték BZ 
ünnepi környezetét ennek a megható alkalomnak. A 
csodákkal ékeskedő Mirla adta áldását a nagytemplom-
nak erre a ritka easményére. 

Aa ezűstmisés püspök, pápai nunclus psrcsklg 
meghatódva könnyez 3tt, attól a szerütettól, a föld 
minden sarkán egyformán  élő kathollkus hitnek nagy-
ságától, amely Ilyen eleven erővel buaogott feléje,  Itt, 
a földnek  ezen as eldugott réezín is. 

Es besaált a pápai követ. Könnyes ssemmel. 
Liléiből jöttek a ssaval. Klérzott minden mondatából, 
a csodálatnak, a megbecsülésnek hangja. 

Eteket mondja: 
Azéri küldött közétek a Szent A'ya, hogy nevé-

ns vár»di püspökök, m.Jd Tomorl Pal kalocsai érSBk 
s boztá cjatlakoro t urak seregeivel. Az orsság sslne-
java, a főurak,  zászlósok mind ott voltak, de nem 
mozgott sohogysem Z ipolyai János erdélyi vajda sere-
gével a a megyei hadak is gyengén gyülekeztek. Pedig 
sz urak közül csupán Zipo'.yai Jánosnak volt jártas-
sága nagyobb seregek veaetésáboo, a fővezéri  tisztség 
betöltése az ő távollétében nagy gondot okozott. Végűi 
ls m3gegy«zt3k abban, hogy Tomorl vesat át a vezír-
letot, b4r ő váltig szabadkozott, hogy Ilyen nagy had-
járat vezetéséről neki fogalma  sincs. 

L *S9?n nyomult előre a miutegy huszonnyolcezer 
főre  BZ áporodott sereg, majd a Duna mentén levő 
Moháca mezején tábort ütött. A török táborból érkeaő 
szökevények mind szt a hírt hozták, hogy a tőrök 
aereg pegyrásze fegyelmezetlen  gyülevész, mely as 
o!aő puskalövésre asétBialad. A csapatok aa Ilyen hí-
rekre égtek a harci vágytól, hogy minél hamarabb 
megütközhessenek B kicsikarják a könnyű győaelmet 
Külonöaen Tomorl katonái ,klk már Pétervárad alatt 
harcban álltak a törökkel 

Augueztua 26 ón haditanácsot tartott Lajoa király 
a a tanácskozó urak legnagyobb réase a gyora ütkö-
zet mellett foglalt  állást, mire Perényl Ferenc,, a váradl 
püspök megjegysé: .Felséged jól tenné, ha a kancel-
lár urat már most Rimába küldené és általa őszent-
ségét felkérnó,  hagy a csata napját hnssaser magyar 
vértanú ünnepévé avassa." Hogy mennyire igaza volt, 
sz nlgy nappal később be IB blsonyoBodott. 

Auíusztus 29 én déltájban érkesett meg a török 
sereg Munkáci mssejére. Délután négy óráig vártak a 
magysr seregek, bogy ss ellenség felfejlődhessen  a 
akkor megtámadták a Ball bég vezette előhadat. Csak-
hamar aa egéss magyar sereg beavatkozott a harcba 
s Ibrahim rumállal basa seregét saét Is verte, do a 
török ágyak olyan Irtózatos pusztítást vittek véghez a 
magyar hadsorokbaa, hogy rövid másfél  óra alatt aa 
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ben megköszönjem ajándékotokat. XII. Pina örömmel 
fogadta  4a méltó helyen helyeite ol cjodatévő Mária 
aaobrotok klcalnyltett máaát Elküldött, hogy hoaaak 
áldáat nektek. Áldjalak meg, hogy eaen a helyen, ahol 
évssáaadekon keresetni történelmi hivatást töltöttetek 
be Bgyháanak éa aa egéia emberiség aaolgálatában 
— hton aegltaégével, őseitekhez méltóan tovább dol-
goiaatok. Ma 25 éve, hogy püspökké saenteltek. Est 
aa ünnepet Mária oltára előtt, köatetek akartam meg 
ünnepelni. Soha aem reméltem, hogy ilyen aaép, fel 
emelő ünnepben réaaeslt aa Uten. Mélysége» hálával 
tartoaom Teremtőnknek, hogy ilyen tlaateaaégben réaze-
altett- Sok helyen megfordnltam  a világban, de ehhea 
hasonló Mária tiaateletet nem láttam. 

A calkzomlyól templom talán aoha nem látott 
ilyen forró,  ilyen megható hangulatot. A pápai mise 
pompája, hatalmas, eget ostromló fénye  van a levegő-
ben. A aiivek egybefonódnak  a katbollclamus nagy-
ságában éB testvériségében. Mindenki érsl, hogy nagy 
és megdönthetetlen KrlsatuB hatalma... 

» • 
* 

Aantén Jött a Klssomlyó hegyét körbefolyó  „ki-
kerülés*. Tizszree tömegek állottak fegyelmeaett  rendbe, 
ötvenezer emb?r aorakoaott fel,  hogy auhogó esőben 
megjárja a kálváriát. Casullo nuncius aa árvaháa egyik 
feldlsaitett  ablakából néate végig a csikl székelység-
nek eat a gyönyörű vallásos hagyományát. Nem tudott 
betelni aa élő bitnek Ilyen látásától. Lelkében lenyű-
gözve kiáltott fel  többsaör, hogy Boha nem látóit ebea 
fogható  Mária tUatelete*. 

Bit nem parancasaó moagalja. Banek a tömegnek 
nagyobb parancaolója van minden földi  hatalomnál. 
Bat nem veri szét aem a suhogó zápor, aem a villám-
csapás. Mert lelkét a vallásos hit fanatizmusa  élteti. 
Mindennél erősebb ós vihartállóbb kapocs. 

Bagaaakodjunk ehea a most ia megcsodált és olyan nagy értéket Jelentő vallásos, őal hltünkhöa. * • 
• 

A máalk nagy értékünk, amely a pápai nuoc'us 
legaagyobb megelégedését váltotta kl, az a katholikus 
gimnázlutruak. Az, amit ott kapott, látott éB három 
nap alatt tapasztalt a romániai magyar kathollkna ne-
velés Baolgálatának valóban büszkesége. 

Attól a pillanattól, hogy Caanllo nnnclust a kis 
Boga gyerek francia  nyelvű Űdvöalete, majd Dr. CNl-
pak Lajos kanonok latin nyelvű fogadása  éa Birkadi 
Elek kiváló UJnaágl énekkarának akkordjai az lmpo-
aána Baép lntíz»tl kápolnán kereBBtül bevezették ebbe 
a azent hajlékunkba, minden lépéséi a komoly munká-
nak, a knltnr felkészültségnek  és élni akarásnak ön-
tudata kísérte. 

Becsüljük meg és Baereasflk  est aa Intézetünket 
ugy, mint amilyen meleg elismeréssel éa csodálattal 
adózott előtte a pápai ndvar magas képviaelője. * * 

• 
A felemelő  pillanatokban bővelkedő pápai követ-

Járá8 Csíkban véget ért. Carullo nuncius pttokösd 
hétfőjén  bucBuaoti el tőlünk. Végig gépkocslaott még 
a Gylmeavölgyén, egéaa Falcsikon. Kiszállott és meg-
tekintette a dánfalviak  gyönyörű templomát] A nuncius 
bészéit éa méltatta a dánfalvl  lakósság áldozatkész-
ségét, amelylyal aa Istenek eat aa Impozáns hajlékát 
megépítették. letette, hogy a belBŐ templomukat, a 
lelkűket ia ilyen ragyogóan gondozzák. Végül meg-
áldotta templomot-népet... És azáguldoit tovább a 
nunclna aa Olt völgyén felfelé  át a Maros vonalára. 
Le a gyergyói síkságra. U-ja valóságoB diadalmenet, 
amelyben a csíki katbo'lkuB székelység ŐBI hitének 
teljeaaégével állott sorfalat.  Ditróban csak felfokozódik 
a kathollkna hitnek ea a nagy hullámvtréae. Éí ami-
kor Casnllo nuncius Dltrénál olhagyta vármegyénket 

egésa magyar Bereg megsemmisült. Mintegy 24 szer 
halott faküdt  a caatatérea, köztük a két fővezér.  Tö-
möri éa Zápolyai György, az esztergomi érsek, öpüs 
pök, aa országbíró és Bsámos zászlósúr. Alig négyezer 
embernek sikerűit megmenekülni as ütközetből Bitbori 
litván nádorral és a királlyal da a Budi felá  vezető 
uton a megáradt C «ele patakon átugratni akaró Lajos 
király a magas partról vlaaaaasett a lova a méiy Iszap-
ban maga alá temette. Acaél István nevű kisérőj*, kl 
megmenteni akarta, szintén oda veszeti. 

Zipolyal JinoB erdély vajda negyvenezer főnyi 
seregével Baegeden táborozott, mlg aa ütköret folyt 
a ott vette a bírt. hogy aa oraaág csatát a uralkodót 
vesztett. Számára ez nem IB volt aoylra gfáesoa,  mert 
azt hitte, hogy e vereBég utst nyit a régóta óhajtott 
királyi trón felé.  Arra bizonyára nem gondolt, hogy a 
mohácsi meaőn máafél  éveztodra temette el a magyar 
szabadságot a Oabndavár ormán 150 évig fog  ragyogni 
kereaat helyett a fe.hald 

Sauléjmán szultán B győaelem után azt hitte, hogy 
a magyar aeregnek caupán egy részivel ütközött m?g 
a eaért lassan nyomult előre. Majd látva, hogy Behol 
ellenállásra ném akad, bevonult Budára a felgyújtatta 
maga mögött aa elfoglalt  városokat. M'ityás blrespalo 
tájának műkincseit a aa értékes könyvtár kódexeit 
hajókra rakva — rövid tartóakodáB ntán visszatért 
Kocatantlnápolyba. 

Budavár elfoglaló»  ával. illetve a mobásal gjáuoB 
űtköaattel nj fejeaet  kezdődik a magyar nemaet törté-
netében. A bárom résara Beakadó orsiájban török, 
német lesa aa ur s Erdély külön utakon Igyekselk 
blztozltanl a maga éa népe boldogu'áái Abá-omfelé 
pártoakodó nemaet pedig vérea küzdelembe kezd min-
den elnyomójával a legszentebb emberi éa nemzett 
Jogért, a szabadságért. 8 mikor a aiáiötven epztendőa 
elnyomatást éa kladelmet keresztül aaenvedte, ékea 
tan-íjaiét adta annak, hegy élni akar s élni fog  Mkké. 

Jogosan éreahetl e vármegyének minden kathollkna 
lelke aat, hogy aa a aaeretet, aa a lelkesedés, amely 
megnyllatkoaott részéről a pápai követjárás Idején Boha 
el nem múló nyomokat hagyott maga ntán. 

Márton Áron püspök: a csíkszeredai diaiak: között 
As nj főpázator  elaő látogatasa 

— «gykorl Iskolájában. 
.Mindörökre  saivembe zártam nevelőintézete-

met a mindazokat, a kik  lelkem  kiformálásán  mun-
kálkodtak"  — mondotta  Erdély  püspöke. 

A püspök érkezése. 
Május hó 25-én, Baerdán délalán 7 re jeleatók a 

főpáaator  érkeaéaét. Sűrűn hullott aa eaő a eaért a 
szeminárium folyóaóján  aorakoaott fel  a bennlakó ifjn-
Bág. Aligha vártak nagyobb BaivaaorongásBal érkező 
vendéget. O.yanfale  érzés töltötte be aa ősi Alma 
Mater lelkét, mint aa édesanyáét, aki hosBBn-ltoasau 
útról várja régen eltávozott gyermekét. HangOBat dob-
bantak a aalvek, mikor híre futott,  hogy felkanyarodott 
már aa autó aa Iskola hátsó udvarára. Nemsokára ott 
állt köaöttünk a püapök acikár alakja, jóságot a férfias 
erőt angáraó meleg tekintetével. Lalkee, Balvből Jövő 
háromaaoroa éljen fogadta,  Kgy cjlksaentmiklóai kla 
diák, Bíró Ferenc II-os lépett elő egy nagy csokorral 
a köszöntőjében arra kérte n] püspökatyjukat, hogy 
ugy saereasa őket, miut Mijtáth püapök. Cjipak 
Lajos dr. régenB, mint háalgazda üdvözölte a kérto, 
tekintse otthonának az Intézetet, mely az egykori tu-
rlanyás kis aaékely diákot azárnyalra bocsátotta. Aa 
Alma Mater falai  njak, da szelleme a régi: a hitért 
ea tudományért égő aaellem; a fiuk  ma nem Járnak 
harianyában, egyenruhájuk van, de BB uj ruha alatt 
aa ősi Baékely lélek lakik: a fenyvesek  basájának 
dacos, acéloa tiszta lelke. 

A pütpik válaszában köszönetet mondott a nem 
várt fogadiatáaért,  hlsaen ő a bérma-nt közben csai 
pihenni jött ide. Hálával gondol nevelőintézetére éa 
tanáraira. A kincseket, amiket tőlük kapott, magőrizte: 
elmondhatja, hogy Itien kegyelmével hü marad az 
lutéaet lelkehez, ahhoz a lelki éa erkölcsi azent örök-
Béghez, amelyet ettől aa iakolától kapott. 

— Mindörökre azlvembB zártam — mondotta többi 
köaött — egykori iskolámat éa mlndaackat, uklk lelkem 
kialakításán munkálkodtak. 

Az ifjaság  és tanári kar 
üdvözlése. 

Csütörtökön a püapök Htromszékre ntazott, a 
cslkBomlyól búcsúra jövő Cusu'.lo Andrea érsek, p*p»i 
Buncins fogadására.  Pénteken délelőtt 70 diáknak osz-
totta kl a bó/máláa szentségét aa Intéaet kápolnájában. 
Evangéliumkor Bácz György fú  pöki titkár tartott be-
azédet aa Ifjúságnak,  a bérmálás után pedig a püspök. 

— Ma — mondotta — Krisztus lovagjai, katonái 
lettetek. A lovagok hűségével, aa igazi katona hősi 
lelkületével éa kötelesség tudásával kell helyt állaco-
tok aa őai szent hit mellett, érte bátran harcolni a ha 
kall aa életet IB odaadni. Legyetek KrUetuB katonái, 
nem égre fordított  Baemekkel, hanem aa Éjre feszülő, 
bensőséges, tlsata Bzivvel. 

Dálben a tornacsarnokban gyűlt ÖBBze aa Intéaet 
Ifjúsága  ÓB tanári teBtülete. Átjöttek a szomszédos 
elemisták is Albert Sándor ÓB Dávid Róaálla tanítók 
vezetésével B ugy fogadták  a Prefektustól  visszatérő 
pfcpbköt.  Erőss É /a II. és Albert Magda IV. o. elemi 
iskolai tanulók kösaöntő verssel és virágcsokorral ked-
veHkedlek a főpásatornak.  Papp János, a főgimnázium 
Igazgatója, az Intézet nevében mondott BBivből fakadó 
„Intín hoaoU" at aa iBkola legfőbb  igaagatójának. Ki-
emelte üdvöalő szavaiban, bogy aa intézetet évsaáaa-
dokon átható pünkösdi Lélekhez B Máriás Baeliemhea 
az Intézet egykori kla diákja mindvégig hűséges ma-
radt B e SiOllemaek és tehetségének, aaorgalmának 
én.Jóval lendült a magasba. Mindjárt aa ifjúság  eiőtt 
rámutatott a püspök diákéletének B későbbi, céltudatos, 
féifiaa  tetterőtől áthatot*, eredményekben gazdag 
pUyájÁuak példaadó, vonzó hatalmára. 

Majd Antal Aron, egykori történelem tanára, 
mályen m?gh:«tó űd /őalő beBzúdében megszólaltatta a 
Multat B *ija»k Jelent éa Jövőt formáló  egész lelkét. 
As Ur fölkent  szolgállak évszázadokon át volt termé-
kenységben g»zd»g bö'caóje aa ősi Alma Mater. MoBt 
a r*gl blncaas básyából nj pzlnarany ragyogott elő, 
az ŐBÍ fészekből  uj sasfiók  bontotta ki szárnyalt. 

Forró napsütésben egyik Baékely fanban  kia 
íípoináa uj bádog tetőt látott, melyről a ráhulló nap-
sugarak paz»r fényözönben  visszaverődtek. 

— A Gondvlaeléa elhívásának nspiugara — mon-
dotta — rábulott a Bzentdomokosl kicsi háznak egy-
terű gyermekére B boldogok vágynak, bogy a vissza-
verődő sugftrak  egy róaae reánk esik, a ml lutéaatűn-
ket ragyogja be Mert Itt Is kéHaült aa a hivatás, mely 
egéaa nagyságában ma elöltünk áll. 

Aa EgyeBkőn, Saentdomokos felett,  aa égbenyúló 
sziklák rcped'Bébtn kék virág dlaallk; fujhat  a zord 
ésaakl Baél, jöhet t>a orkán, zughat a zivatar: a virág 
ott van a helyén, a virág él... Szimbólum ea a Btlk-
lába kspiszkodó virág; a Bzókely sorsnak B benne a 
p'dspök életének megkapó Bzlmboluma. Kemény, küz-
d9lmt-s ólét: élet a viharban, virág a szirten... 

Sok hibánk van — Igaa. Da vannak dolgok, 
amikben talán nem vágynák ntolaók: ősi hitünkhöz, 
bércsB fö'dünkhtz  való ragaukodásban, a lélek éa vér 
tisztaságában és acéloa erejében a még valamiben: 
derekasaágban. E derekasaágban Kegyelmeaaéged — 
mindig as élen járt. Ma aa Alma Mater boldogan öleli 

keblére vlsisa tért kiváló fiát  s aa anyaaaeretetének 
egész melegével éa áldásával veazi őt körűi. 

A püspököt mélyen megindították a volt tanító-
mester Bzlvreható szaval. 

— Nehéa megazólalnom —!úgymond — mert aa 
elhangaott gondolatok mély forrásokat  fafcaeatottak  fel 
lelkemben — emlékek, éraelmok ecéss áradatát. 

Rámutatott aa Intéaet magaeatoB hivatására a 
múltban ÓB minden Időben: végvára ÉB védőbástyája 
volt a nyugati keresatény művelődésnek B ma ls aa: 
legyenek a fiuk  e nagy hlvatáanak igazi végvári vi-
tézei. A kincsek, Bmelyekkel aa Intézet elhalmozza 
őket — köteleznek éa pedig arra, hogy a?o\ból sokat 
vissza kell Juttatni aa Alma Maternek és annak a 
népnek, molynek gyermekei vagyunk. 

— Hi tl most bűaakék vagytok rám — szólt 
tovább a püspök — ami örömmel tölt el engem, akkor 
tegyelek meg mindent, hogy én la mindig büsake le-
hessek rátok. 

Amint sa egyszerű eoraból kiemelkedett székely 
apostoli ntód ott állott előttünk — az Igaal mély em-
beri érték, B hivatás éB rang málló keretében, ebünkbe 
jutott a kolozsvári plébános! belktatón mondott salvbe-
markolé beszéd: 

— Amikor jöttem, nem hoztam srmmlt magammal. 
Bölcsőm egyaterü deszkából készült s ai le» kopor-
sóm ls. Da ez a deazka CstkbBn termett, Bhol az 
örködő fenyők  a rzlklába kapaszkodnak, hogy meg-
állhasaák helyüket. Csíkban, hol ae emberek századok 
óta kündanek éa bíznak, mert tudják, hogy felettük 
az Isten. Oinan hoztam mélységes szeretetemet népem 
és az Igazság iránt B azt a hitet, amelyet nemzedékek 
élesztettek a somlyói Mária lábalnál. 

Ei a lélek áramlott közvetlen közelből reánk. 
Nem caad», ha a szemekben könnyek ragyogtak s a 
szivek megteltek sz elt>ő püspök látogatás lálekáram-
lásának jótékony, maradandó melegével. 

Albert  Vilmos. 

Segítsünk a leégett józseffalviakon. 
Mait számunkban megemlékeztünk arról a 

borzalmas tüzkatasztrófáról,  melynek a buko-
vinai Verniceni-Jdsseffalva  telepes csángó köz-
ség esett áldozatul. 

Székely testvéreink ott állanak hajlék, 
ruha, élelem nélkül a mai nehéz időkben, rá-
utalva a felebaráti  Bzeretet nyújtotta támoga-
tásra. Brdély minden magyarlakta vidékén meg-
indult a gyűjtés, hogy Bzőrnyü tűzvész áldoza-
tait uj hajlékhoz és betevő falaihoz  juttassa K 
sorsuk iránt mély részvétet érző magyar tár-
sadalom. A romániai magyar népközösség helyi 
Bzervezete Dr. Kolumbán József  eínők kezde-
ményezésére szintén beinditotta a gyűjtőakciót 
a tüzkárosult józseffalviak  megsegítésére a a 
gyűjtés sikeresebb és gyorsabb lebonyolítása 
érdekében folyószámlát  nyitott a Transsylvania 
Bank heiyi fiókjánál,  ahova mindenki eljuttat-
hatja adományait akár személyesen, akár posta 
utján. A gyüjtőbizottság elfogadja  a legcse-
kélyebb pénz adományokat is, de ugyancsak 
elfogad  bárminemű természetbeni adomáay;, 
legyen as faanyag,  ruhanemű, cipő, vagy élelmi-
szer is. 

A népkösősség helyi szervezete ezúton ía 
f-alhivja  városunk és a megye egész magyar 
társadalmát, hogy adományaikat igyekezzenek 
eljuttatni a segélyzfi  bizottság kezeihez, illetve 
a bizottság által nyitott folyószámlára  a Transsyl-
vania Bank helyi fiókjában.  A természetbeni 
adományok gyűjtő helyét még nem állapított* 
meg a bizottság, de azt legközelebbi számunk-
közöljük. 

Eddig beérkezett adományok: 
Ferencz Gyárfás  . 500 — 
Kard a Ákos . 100.— 
Karda Mariska . . • 100.— 

összesen Lei 700.— 

Sportemberek és Sportbarátok! 
A helybeli Sportklub vezetAgége elhatározta hogy ön-

kéntea adományok gyűjtésével kísérli meg előteremteni azt az 
összeget, amely a sportpálya befejezéséhez  föltétlenül  szUkséga*. 

Városunk szépen Indult As országos viszonylatban 
jelentós sportéletének jOvdjérdl és fejlddésl  lehetAségéról van 
szó, éppen ezért hisszük, hogy e felhívásnak  meglesz az ered-
mé-ye.., Etsdsorban a sportemberekre sz&mltunk, akik a leg-
jobban érzik a mai tarthatatlan helyzetet. Sportbaritalnk, aku 
eddig ls sokszor siettek segítségünkre, bizonyára most sem 
fogják  megtagadni támogatásokat. Ma már leszűrt tanulság 
hogy oaak saját áldozatkészségünkre vagyunk nta'va. tehát &z 
egéaz aport-társsdalom Ossiefogáiára  van szükség, ha a sport-
táepet átakarjnk adni rendeltetésének. 

Ezúton kérünk fel  mindenkit, akit a sport é r d e k o l , legyen 
segítségére a vezetéségnek abban, hogy a labdarugó szakosz-
tály működését mielőbb beindíthassa és esetleg a jégpálya át-
helyezését Is megvalósíthassa. 

A Vikit Ötletben gyQjtftlvet  fektettünk  fel.  A f e l a j á n l o t t 
Összegeket hlilapllag nyngticsnk. 

* 
Tavaly a Sportegylet vezetisége ígéretet kapott a polgir-

istei nrtól, hogy a planlróiásl munkálatoknál a viros saját 
'arjai segítségünkre lesznek. Hasonlóképpen a városi mer-

nOk ur la megígérte támogatásit Ez alkalommal e meglg"' 
hozzájárulásban látjuk bebiztosítva akolónk sikerét. Szabad 
legyen • virotl vezetónég támogatását, mlat elad segítséget e 
halyen la kOasOsrttol nyagUaaL A O. S. 0. veaatéaége. 
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Megalakult a Magyar Népközösség gyergyói tagozata. 

Iskolaügyl, népnevelési éa Iparügyi kérdések. 
Teleki Adám gróf,  sz erdélyi magyar Iparosság 

megszervezésével kapcaolatoa mnakája aorá», a napok-
ban látogatott el hoiaánk, mely alkalommal « város 
magyar társadalmának vezstő emberelvei folytatott 
megbeszéléseket Bsnket a megbeszéléseket asonban 
több levélváltás elóste meg, amit Teleki gróf  a Nép 
köBoaség elnöki tanácsának ÚB a front  főtanácsának 
tagja folytatott  dr. Gaál Alajos volt msgyarpártl vezető, 
majd Btengel Károly, aa IparoBDgyek képviselőjével. 

A Népkösösség központja résséről Teleki gréfoa 
HvDl dr. Ko'umbán József,  a csikmegyei tagosat elnöke 
és dr. VereBB utadre njságlró BS Iparos lá'sadalom nagy 
barátja és lelkeB támogatója voltak Jelen, mlg a Bsé-
kely vesetők majdnem teljes ssámban képviselva voltak. 

Dr. Gaál Alajos üdvözölte a megjelenteket, majd 
» még távollevő Teleki Ádám helyett dr. Kolnmbán 
tirtott megnyitó bessédat. 

Dr. Kolumbán Megnyitó beszéde. 
— A Romániai Magyar NápXöaOsjég megszerví-

záre óta alig pár hónap telt el, amely idő alatt a gya-
korlati mnnka helyett Inkább, a sok Időt Igénybevett 
előtanu'mányokkal éa a gyűjtött tapasztalatok egyfzntt 
tannlmányosásával foglalkoztunk.  Közben, sok félreér-
téseket kellett eloaalatnt. Megkellett dönteni mindazo-
kat a téves elmssyarázásokat és felfogásoVat,  amelyek 
csak aksdályosták volna, egyetemes munkánkat. 

A helyi szervesetek kiépítésére, ngy moBt, mint 
jövőben nagy szükségünk van. 

A népi érdekek, táraadalmi jelenségek éa népünk 
rKÜkségiptalnek megfel?!ő  egymás mollé való állltáBa 
a magyar társadalom kötelessége, de amely kérdóaek, 
c-íak sserveskedéB utján valósíthatók meg. 

A közben megérkesett Teleki grófot  lelkes ünnep-
lésben részesítik.... 

Dr. Kolumbán majd igy folytatta: 
— A Bservesetek kiépítése jó u'on halad. Románia 

mlcden magyar vidékére létesíteni fogunk  szervezete-
ket B igy remélhető, hogy a Népközösség kebelében 
megkezdett munka tovább támlássá', fegyelemmel  és 
lisrtó Igyekezettel csak áldást hoshat. E«t a munkát 

relrdnyájunkoak vállalni kell. Felszínen kell tartanunk 
nipünk életkérdéseit s mindazokat a súlyos problémá-
kat, melyek megoldását tőiünk várják B m lyekért ml 
víirynak folelőask.  Éppen esért van ssUk«égünk sser-
vetett munkára, erős kitartásra, mert csak Így saémit-
hituuk könrysbb jövóra. 

A megélhetés ÓB földnélküliség  jslanlcgl nehéz-
z e l Igazolására Igen Bok fa'u  éa város Esomorn példa. 
Sok baj éB nyomorúság adta vessekedések, ellenséges-
kedések teBslk lehetetlenné aa amniryis nehés gazda-
sági óletrt s fpTtősik  meg a népet. Namsetklsebb3égi 
catudaira van szükségünk, ami megtatit Baját lábon 
j&:ni éB hogy Bajátos helyzetünkben milyen magatartást 
:.!CUsltBUBk ls mik azok a Jogok, melyekkel rendelke-
zünk? Mlndeseknek eléréséhez, megvalósithatásáhos 
kéri minden jó magyar támogatását. 

A nagy tetBsésBel fogadott  bevezető után a tago-
zat éa alosztályok megalaku'áaáia került a sor. 

Tudniillik, a népkösöaségOnkre vonatkozó okirat 
Bípriot 3 műnkékor ven: Közművelődéti, gazdasági ÓB 
* íioclAlla Ügyek munkakörei. Ezek szakoastályonklnt 
csoportosítva képezik a Népköaöaség munkakörét. 

A tagozat voxetől leltek. 
Tagozati elnök: dr. Gaál Alajoa vo't magyarpárti 

elnöV, sltlcök: dr. Márton András, titkár: Kirácaony 
Antal. 

A kul.urá'is szakosztály elnöke: Láuló Ignácz 
fíeBpcreH-plabíDos,  titkár: Bchaff  Fsrenc lg. tanító. Ide 
tsrtoanak, aa iBkolal, egyházi ügyek, BB Ssezos kultu-
rális egyesületek és irodíslom. 

Szociális és társadalmi ssakosztály elnök: Vákár 
József  örm. szert, kanonok, titkár: Nagy Sándor. 

Giídssáfl  szsko?ztály, elnök: Barrcz János erdő 
mérnök, titkár: Btjoa András Ide tartoznak, a szövet-
kezeti, hitel ÓB kcroFkedelml ügyek. Ide tartoalk ea 
lp;ro?ság Íven fentoa  kérdése. Éppen ezért egylparoB 
szövetséget alakítottak, amely egéas Erdéiy magyar 
iparosságát összefogná.  Ennek a kOzponti szövetségnek 
keretében, Illetve a tagosatok mellett működnek as 
főosztályok.  Elnök Stengol Károly lett, titkár SchuUer 
Károly. 

A Gasdaaágl alosztály, elnök Madaras Árpid, tlt-
Mr Moloár L^jos. 

A kereskedelmi aloratály elnöke Bajna Imre, Ut' 
kár Zárug L. István. 

As Ifjúsági  alofz'ály  elnöke Bt'na Józaef,  titkár 
ifj.  Bién^sey Jenő. As Ifjúság  körében BzüksógeB társa-
dalmi szervesés, a különböző egyhásak Ilyen lrányn 
alakulatai mellett történik. 

A falvak  és városok mBgyar lakóházának karita-
tív és társadalom megaservesése a legfontosabb  munka 
tarölet, amelynek megvalésltásáboa, ma már tlsatán 
látunk. 

Iskola, népnevelés és Iparos Igyak. 
Majd külön-külön foglalkostak  as Iskola és nép 

nevelés kérdése ivei általános vélemény alakult ki, 
mlsaerlnt legfontosabb  as Iskolákon kívüli népoktatás. 
Pontos és föltótlen  megoldásra vár a népkisebbségi 
Iskolák támogatása, a dologi kiadásokat fodsaó  alayok 

előteremtése ÓB esekkörflll  hitelnyújtások. As nj inkolal 
rendszerrel több lehetőségek forognak  fenn,  melyntk 
helyes, ezüknégszerü és törvényes felhasználásit  nem 
szabad elmnlasstsnl. 

A népneveléssel kapcsolatban a lelki és vallási 
éraűletek fejlesztése,  ápolása a legfontosabb.  SsükBé-
ges, hogy kulturális kérdésben a NápzösöBség BIOSS-
tályal együtt működjenek. Majd ssámoa orvoBlâra szo-
ruló dolgok kerültek megbeazóléare, melynek sikeres 
megoldáia, miad-mlnd n tagozatok odaadó, lelkiisme-
retes munkájától függ. 

Iparos Ügyekben Stengel Károly és Schulier Károly 
folytattak  megbeszéléseket, akik később Dr. Veress 
Endrével Is hosszabban tárgyalták meg a aaükaéges ós 
legfontosabb  tennivalókat. 

Válasstás ntán a gyűlés résstvevől a következő 
klrást terjeaatették as Orsaágoa Magyar NépközöBség 
olnökéhes. 

Elnök Ur I A folyó  hó 26 én gróf  Tolekl Ádám éa 
dr. Kolumbán JlsBef  központi kikü;döttek közreműkö-
désével megtartott B a gyergyól járás minden közaégé-
cő! és minden foglalkoaásl  ágából összehívott értekez-
let ugy határozott, hogy as általa kijelölt vezetők el-
vállalhatják a romániai Magyar NápköaöBség és a Nem-
zstl Ujjássületés Arcvonalának beszervezés 't atzal a 
határozott feltétellel,  hogy ea a megblsatás caak as 
orre kiküldöttek által elkészített szervezeti éB alapssa-
bályok nyilvánossá válásáig tart, mikor ÍB nyomban 
átadja helyét a népképviseleti alapon megválasztott a 
a romáolal Magyar N'pközőSség közgyűlésének felelős 
vesetősógnek. 

A gyergyól járás magyarságának cevében az egybe-
gyűltek ismételten ÓB nyomatékosan fölhívják  Elnök ur 
nb. figyelmét,  hogy es as átm?natlldő hosszabb Ideig 
nem tarthat s a sserv alulról felfelé  való klépItéBe 
csak snlyoB károsodások áron halasztható továbbra ls. 

Egybegyűltek egy akarattal ragaszkodnak ahhoz 
ls, hogy a gyergyól népklaebbaégl Iroda haladéktalanul 
felállíttassak,  mert o nélkül helyi vezetőség nem vállal-
hatja a gyergyól medence miutegy hatvaeeaer főnyi 
magyarságának testvéri megsegítését, ügyea-bajos dol-
gának eredményoB Intézését. 

Elnök Url Fogadja a gyergyól magyarság nagyra-
becsülését 1" 

Esntán a már ekíizltett alapszabály tervezat 
ismertetésére ke'ült a Bor. Fölolvasása után ngy hatá-
roztak, hogy annak egy paldánvát átveszik alapos tanul-
mányozás végett és rövid Időn bellii, éssrevéteiezéz 
után, haladéktalacul vlaszaterjeaziik. Ezután gróf  Teleki 
Adám tartott rövid bessámoiót a Magyar NópközŐBSég 
eddigi munkásságáról, biztosítva az egybegyűlteket, 
hogy a vasetóség magyar-faja  iránti kötelesség érzettől 
vezérelve a legjobb belátáBa éa tudása sserlnt cBeleksslk. 

Caiby Lajoa. 

Nagy lelkesedéssel és áhítattal fogadta  Ditró, 
a Székelyföld  legnagyobb községe 

Casullo pápai követet és Márton Áron püspököt. 
A pünkösdi bucsu után május 29-én a délutáni órák. 

ban érkezett Ditróba a két katholikns főpap.  E nagyközség 
kicsinye és nagyja kivonult a főpapok  fogadásira.  Mintegy 
ötezer székely festői  ruhában egyeatileteik szerint állottak 
sorfalat  a térden állva togadtik a főpáaztorok  áldását. A 
hatalmas diszkapunál Ifj.  László István községi főbirö  üd-
vözölte a békétadó áldás hozatalát kérve e községre. A 
kegyelmes püspök megjelenése izzóvá tette a lelkeket s 
fényeaek  lettek a azemek, melyből az örömnek, a ragaszko-
dásnak, a hithez való bátor elszántságnak jelei csillogtak 
fel.  Csibi Tamás egyházgondnok lelkes szavaira, melyben a 
iájából kiemelkedő püspökhöz szólott, könnyek jelentek meg 
a főpásztor  szemében. 

Menet a gyönyörű templom felé, 
melyben mint fiatal  káplán, papi 
működését megkezdte. 

Lelke visszaszállott tizenöt évvel arra az időre, mikor 
miot fiatal  káplánt, mint papot Mailáth püspök Ditróba 
helyezte. Látszott az arcán a meghatottság, mikor a templom 
küszöbét átlépve a dalárdának a iőpiaztoroknak kijáró Ecce 
Sacerdoa... gyönyörű dallama felhangzott. 

A nunclus óhajtja, hogy a tömeg 
most énekeljen egy egyházi éneket 

Erre a templomot megtöltő ötezer ember ajkérái fel-
hangzott az ősi magyar ének gyönyörű dallama. Hozzád 
foháazkodunk  áldott védőasszonynnk, boldogságos szent szűz 
kegyes anyánk. Szemedből egy sugár, ha tájdalminkra száll, 
melyet a nunoiua meghatottan hallgatott végig, melynek 
tolmáca által kifejezést  is adott a egyben dicséretet mondott 
Ditró hitközség lakósságának azért az áldozat készségért, 
mellyel olyan templomot épített maga éa utódai részére, 
mely nagyság és művészi szempontból bármelyik városba is 
beillenék. , 

Tizenöt év után Márton Áron 
újra a dltról szószéken. 

Az ének elhangzáaa ntán mély osend következett. Meg-
jelent a szószéken a azékely püspök s végig nézett a tö-
megen. Mintha a múltnak minden eaeménye és küzdelme, 
mintha a jelennek minden nehézsége éa a jövő feletti  aggo-
dalmasan bizakodó lelkülete lengene körüle ia venné magá-
hoa. Aat a lelkületet, mely bizalommal repül feléje,  amelyet 

S megáldva szemén és szavain visszasugároz. Beszól a püs-
pök nyugodt hangon, kimért szavakkal, mintha minden szava 
külön azt akarná mondani, gondolkozom felettetek,  aggódom 
értettk, szeretlek titeket a azért akarlak tanítani éa vezetni 
az igazs&g utjain. Beszél a tizenöt év küzdelmeiről, a mely-
ből e nép kivette a részét, hiszen egyházi intézményeit 
maga tartja fenn.  Kéri a népet, hogyha van félreértéa  közöt-
tük, azt igyekezzenek elsimítani. Legyenek türelemmel egy-
máshoz, mert csak türelemmel tudjuk egymást elviselni 
Beszélt küldetésének és megjelenésének céljáról éa felhívta 
a népet, hogy ezt a két nspot, melyet közöttük akar tölteni, 
töltsék el lélekben, abban a lélekben, melynek középpontjá-
ban a Mindenható Isten áll. 

Szerenád. 
Este a ditrói dalárda limpionoa éa gyertyia felvonu-

lás mellett szerenádot adott. Beethoven darabokat éa íelkö-
szönte dalt énekeltek. Majd id. L&azló István főkántor-kar-
nagy üdvözli az ablakban megjelent püspököt. Többek között 
mondotta. Dalban szólal meg hálánk. Abban a dalban, amely 
a sziv legtisztább érzéseit gyűjti öasze, hogy az elé rakja 
le, akit a legjobban azeret a akihez a legjobban kell ragasz-
kodjon e földön  is, ha élni akar, ha íenn akar maradni. 
Albán a dalban, mely eloszlatja a mindennapi élet azürke-
ségét és látást ad a léleknek, a szépnek, a nemesnek, az 
egymás iránt való szeretetnek és beosülé'snek a felfogáséra 
és a jónak gyakorlásira. A főpásztor  végtelen örömének 
adott kifejezést,  hogy a viltozatokban finom  színezéssel 
előadott darabokkal neki az a dalárda szerzett örömet, amely-
nek tagjai erős, nehéz munkával szerzik meg a mindennapi 
kenyeret. A dal erő a népek életében, de különös erő itt a 
Székelyföldön. 

Kápolna szentelés. 
Ditró község mintegy 5 kilóméter hosszúságban terül 

el s igy a templomtól tivol esők részére iskola-kipolnit 
emeltek. Ezt a kápolnát a kegyelmes püspök ur május 30 án 
szentelte tel. 

Adorlán Károly főtanfelfigyelő  beszéde. 
A felszentelés  utin Adoriin Károly főtanfelügyelő  tar-

tott a kápolna keritésébsn összegyűlt tömegnek szentbeszé-
det. Magas ívelésű beszédében rámutatott a templom lelkére. 
Külön lelke van a templomnak. A templom lelke azent, igaz, 
szép, erős és fentartó  lélek. A templom hordozza azt a gon-
dolatot, amely az embert a hétköznapi életből kiemeli a a 
csüggedés és erőtlenség helyébe erőt és önbizalmat önt. Ti 
nem vagytok mir szegények, mert van iskola-kipolnátok a 
hová bizalommal küldhetitek gyermekeiteket és a hová erfl 
gyűjtés, lelki egyensulyozis segítség végett betérhettek. 
Beszélt az áldozatkészségről, mely ma egy népnek a lelkét 
tartja elé és mutatja. Ti a romokból templomot építettetek 
a amilyen áldozatkészséggel építettétek, éppen olyan aliza-
tossiggal keressétek fel.  Az iskola éa tanítóknak nagy ba-
rátja, támogatója szavait, ájtatos hangulatban hallgatta végig 
az összegyűlt nagy tömeg. 

A kegyelmes püspök atyánk két nap allatt mintegy 
ezerháromszáz hívét bérmálta meg. Majd Orotva-telepet ia 
meglitogatta. — Mijus hó 31-én a ditrói hívek szeretetétől 
kisérve, ment Bemete hitközségbe. 

Ditró, 1939. JÓZSA MARGIT, tanítónő. 

H Í R E K . 
— Uj köajegyzö. Freonp volt közjegyző elhaliloziaa 

utin, eddig betöltetlenül maradt misodlk közjegyzői iliiara 
Dr. Fopovloa Jinost nevezték kl. 

— Halálozások. Marglneanu Ioan vasúti vonatvezető 
főbe  lőtte magit a azonnal meghalt. Az öngyilkos vonatvezetőt 
megrongált egészségi Állapota ia sulyoa anyagi helyzete ker-
gették halilba. 

— A'bert Milton városunk gazdatiraadalminak egyik 
éitékes tagja hosszas betegség utis mijua hó 2B-én, 60 evsa 
koriban meghalt. Albert Mirton halála nagy részvitet viltott 
kl ugy a gazdatársadalom, mint Ismerősei és Jó barátai Űré-
ben. Az elhnoytban Síiaz István köiblrtokoaaigt elnök az 
apósát gyászolja. 

— Nóta-est, Bánffy  György b i ró emlékeseiére. Ko-
lozsváron a nemrég megalakult Biró Bánffy  Györgyről elne-
vezett „Kik nefelejts"  Dallrodalmt társasig folyó  hó 4-ia vá-
rosunkban tartja meg alsó nótaestjét, mely alkalommal több-
•nlnt 36 erdélyi nótasserző és szövegíró szerzeménye leaa ma-
soron. A kimagasló kulturesemény Iránt megyeszerte nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, amiről részletes tudósítást hozunk. 

— Uoal h í r ek : A pünkösdi ünnepek alatt tartott elő-
•disnk utin az „Urin1a"-mozt vezetősége bejelenti kedvea kö-
zönségének, hogy mozi szezonját osak az őazl hónapokban 
fogja  njból megkezdeni. 

— aslnháa. Kozma Hugó éa azlntiranlata az ünnepekre 
njból visszatér* városunkba, ahol öt napra tervezett előadiaalt 
szép sikerrel folytatta. 

— A magyar társadalomhoz. Józseffalvl  magyar test-
véreink tűzvész következtében hajléktalan földöniatókki  váltak. 
V'ndnyájan egy nép gyermekei vagyunk. A testvéri egytttér-
zés, az egjmásra-ttaltság s az egyOvétartozia gondolata azt 
paranoeolja, hogy minden magyar ember anyagi hozzijiioliai-
val tegye lehetővé a tQz ált«l elhamvasztott Józseffalva  újjá-
építését. Binffy  Miklós, a romániai Magyar Népközösaég elnöke. 

— Vasúti utaablatoaitáa. Az utóbbi Időben a vasút 
vezérigazgatósága megillapltotta, hogy a vasúti jegypénzti-
rosok önkényesen ráragasztják • jegyekre a „Compagnle Euro-
péenne" biztosítást bélyegeit anélkül, hogy aa ataaokat meg-
kérdeznék ; hozzijirulnak-e ehhez. A CFB moat körrendelet-
ben hívja fel  a pénztárosokat, hogy tegyék fel  a kéidéat as 
utasoknak: Igényt tartanak-e a bélyegekre ? Tlzeier lejre való 
blztoaltis 2 lejt, egy millióra 200 lejt teaa kl. 

— Aa Erdélyt Bsemla legutóbbi aaáma érdekes t a r -
talommal jelent meg. Most éppen 20 éve elhnnyt nagy ma-
gyar költőnek Ady Endrének egy Ismeretlen versét közli. — 
Ktemelen4őbb olkkel: Dr. Janoaó Elemér: Az erdélyi Irodalmi 
tiraasig 50 éve. Sztojka—Köves: Az erdélyi fiatalok  u | könyv-
kiadó vila kozisa. Barith Béla ősnyomtatvány felfedezései.  A 
három püspök nyilatkozata a népegyházróL Saopoa 8.: Van-e 
magyar képzőmű részét. Magyarok, otthon, tároa, ailnhis, sene, 
versek ia gaadaságl életünk rovata taaal mée változatosai la-
pnnk tartalmát. Megrendelhető a kiadóhivatalban. O. M. Foeh 
No. 13. 
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Roiáiía szabad hajózást biztosit a Duna torkolatánál. 
Hájas 10 ás folyt  le Sulinában a Regele 

Carol II. hajó fedélsetén,  as Európai Duna-
bisottság székhelye előtt as ünnepség, mellyel 
megvalósultak as 1938 augusztus 18 i sinalai 
megegyezés és az 1939. márciusi bucureştii 
jegyzőkönyv aláírásai, melyek korlátozzák as 
Európai Dunabizottság előjogait s ugyanakkor 
növelik Romániának, mint a Duna torkolatá-
nál ssuverén államnak felelősségeit. 

Reggel 8 órakor as Európai Dunabizott-
ság palotája előtti mindkét árbocra felvonták 
a zászlókat: a nyugati árbocra a bizottság 
zászlóját, a keletire a román nemzeti szászlót. 
A zászlók felvonását  ágyúlövés jelezte. 

Tizenegy órakor, a Regele Carol II- hajó 
fedélzeten  istentisstelet volt, melyen résstvet 
tek: Gafencu  külügyminiszter, Teodoreecu 
tábornok tengerésseti miniszter, Titeanu pro-
pagandaügyi államtitkár, Dunaraa tartomány 
királyi helytartója, az Európai Dunabizottság 
elnöke, továbbá Németorsság, Anglia, Francia-
ország éB Olaszország kiküldöttei, Praty Suotzo 
spanyol követ és a többi előkelőségek. 

As istentisstelet után Qrlgore Oafencu 
külügyminisster beszédet mondott, hangoztatva 
többek között, hogy az európai bizottság, mint 
eddig is, őrködni fog  a szabad hajózás tíezte 
letben tartása felett  a Duna torkolatánál és 
est, mint eddig is, a román állammal tökéletes 
egyetértésben fogja  tenni. A megegyezés, mely 
csökkenti a bizottság előjogait és növeli a 
ssuverén állam felelősségeit,  semmit sem vál 
toztat a nemzetközi jelentőségen, melyet az 
államok a bizottságban képviselnek. Románia 
becsületbeli kérdést csinált abból, hogy semmi-
féle  anyagi akadálya ne legyen a szabad ke-
reskedelmi hajósáénak a nagy folyam  torkola-
tánál. 

Oafencu  külügymioisster ezután köszöne-
tet mondott a baráti hatalmaknak, melyek meg-
könnyítették a munka bevégzését. 

— Más baráti államok is részt kívánnak 
venni a mi közös feladatunkban  — folytatta  ~ 
A legjobb akarattal meg fogjuk  vizBgálni 
kérésüket. A szimbolikus gesztussal, mely fel-
emell három színünket a Duna torkolatánál, 
helyesteBsék előtérbe a nemsetkősi közleke-
dési ut s a román folyam. 

S P O R T . 
A C. 8. C. tennlsz-szakosztálya jnnlna 10-én, szombaton 

este 7 órai kezdettel rendezi Idény-nyitó összejövetelét sz 
Earópában 

COCTAIL PARTIÉ Jelleggel 
Mindenkit szívesen látunk I * * 

* 

Városunk es év augusztus kOzepén nagy tenulsz esemény 
színhelye lesz. Gróf  Bethlen Ádám által adományozott ezQat 
serlegért folyó  küzdelemben Itt találkoznak első Ízben a Székely 
fold  legjobb tennlszezől. A verseny Jelentőségére még vl«sza 
térünk. 

Az omfyöröt  készülnek a nan ünnepre. 
Az oruzágőrök megkezdték junius hó 8 iki 

nagy dissfelvonulásuk  előkészületeit. A fizikai 
előkészületek mellett azonban sz országőr lélek 
ben is elkészül a nagy ünnepre. Ez a hét, amely 
junius hó 8 át előzi meg, az országőr éidemei-
nek aranykönyvét jelenti, most összegeződik 
ugyanis a közárt folytatott  munka éB a haza és 
trón iránti szeretet. 

A hét munkaprogramját ae országos főpa 
rancsnok már összeállította E 7 napon az ország-
őr fiuk  és leányok bemutatják megvalósításaikat 
és nagysserü rátermeiségüket világitb jelszavuk 
jegyében, amely igy hangzik: „Hit éB munka ez 
országnak és a királynak". Tevékenységükből 
pedig a közvélemény megfelelő  képet alkothat 
uj életre törekvő fegyelmükről,  építő energia 
jukról s általában mindarról, amit az ország-
őrség jelent. 

E hét egyes napjait a szülőfalunak,  a nem-
aet hőseinek, a nemzeti és társadalmi szolidari' 
tásnak, as egészségnek, a lelkieknek, az egy-
háznak, Iskolának éB családnak, valamint a fe 
gyelemnek és rendnek ssentelik. 

Igy készül az orsságörség a junius 8 iki 
nagy ünnepre, amely őfelsége  akaratából a 
fiatalság  ünnepe lett, azé a fiatalságé,  amely 
sstvében oltárképet emel legfőbb  Oitalmasójá-
nak és Irányítójának. 

Varróleány házakhoz ajánlkozik 
ataa •isatiulliatá • Vákár-njofndában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jelentkezés a kath. nagygyűlésre. 

Mindazok, akik szállásra igényt tartanak, szíves-
kedjenek ebbeli igényüket (a vármegyebeliek ÍB) 
1939 juaius hó 15-ig bejelenteni. Cím: Parohia 
rom. eat. Merourea-Ciuc. Rendezőség. 

— Uj lakót kapott a oalkaaeredal internáló 
tábor. A propaganda minisztérium a következő kiz'e-
mónyt adta kl: Mihaeecu Ştefan  mórnök, vo't képvlaelő, 
B választókat a Baavaaáatól való távoimaradáara Igye-
kezett rábeszélni. Letartóztatták s bat hónapi kényszer 
lakhelyül Csíkszeredát jelölték kl számára. 

— A föld  miatt. Nagy Balázs és Bálint mind 
szenti testvérek régóta pereskedtek valami földderab 
miatt. Pünkösd másodnapon résaeg fór  el összcszólal 
koatak a a haragos vl z>ay vége borza'mas késelés lett. 
Nagy Bilázs 12 késezurást eltett Bálint nevtt testvérén 
s még ancak feleBégét  IB bicskájával megsebesítette. 
A sebesülteket kórháaba szállították. A réFzigaég be-
saámlthatatlaneáfában  blcskásódó Nagy Btláza ellen 
megindult aa eljárás. 

— Felvétel internátaaba. A szent fereit  o-rendi 
nővérek  rezeiéi* alatt  állá  nagyszebeni (sibiui) 
tanítónőképző  V.-ik  osztályéba  éz a kereskedelmi 
lioenm V lk osztályába felvshítők,  akik a gimnázium 
negyedik osztályát végezték. A fo'yamodványhoz:  állami 
születési anyakönyvi kivonat éB abszolváló blzonvltvóny, 
vagy Értesítő csatolandó. B nnlakási havidíj 560 lej 
Van aa (ntéaetben elemi iskola  áB négy oaatályu leány 
gimnázium Is. Ezen tagoz ltokon ls 660 lej a havi 
ellátáal díj. Tanácsol mielőbb kárnl a felvételt,  mlg a 
helyek be nem telnek. A kereskedelmi  líceumban van 
saegény tanulók számára 20 ingyenes bennlekisi  bely, 
amelyéri külön kell folyamodni  Prospektust ké*zs*gge! 
küld aa Igazgatósé?. Aa intézet rendkívüli előnye, hogy 
a növendékek gyakorlatilag könnyen elsajátíthatják a 
német nyelvet. 

— Lopáaok a Gyimeavölgyében Kulcsár 
Oyörgv (mondó) gţlmeai lakós házát B trils Károly 
BartiB Péter (litváné) és Tripon Dénes feltörték  a onnan 
aok mindent elloptak. 

— Stnnber József  gylmed gyümölcs ÓB zöldség-
árusnak a fcodégá'át  törték f  i. Daradics Domokos ci 
péaa lak&Bából pedig 5 fá-  cipőt vittek el a tolvajok. 

— Öngyilkosság. Bath János 51 éves madaras! 
gozda felakasztotta  magát. 

— ítéletek. Kosztlcrá'c L jos cslcsól asztalost 
Njika Oyürgy vasutas sz rt jelentette fel,  m< rt a fcu-or 
magrecd-Móat 8 htaap aktt s m teljesítette a agot 
felül  a megrendelésra felvett  2 ez^r lei elő'pget BILI 
akarta visszaflietnl.  A blrósÁp kötelezte n 2 ftser  lej 
vissasflíotésíre  s azon kívül Koaziicsákot 2 hónapi el 
zárá-ra Ítélte 

— Pop Miklós bétád lakós bunls'to'.t lá cá-al 
erdőit hoBBsn Időn keresztül. Moat 3 hónapra Ítélték, 

— Megeasnek a patkányok. Aa utóbbi Idő-
ben mindegyre haltat;zlk a pjusHE, hogy a város terű 
létén Bok a patkány. Kamrák, pincék nem blaonyu-nak 
?!ég megbízhatónak aa élelmiszerek tartáséra, mert a 
mindenhova befurakodó  pstkányhad mindent tönkre 
tesi Ogy latsaik azonban, hogy n mc?ak nélotk van 
ea Így, unri a lépőkből olvastuk, h)gy Constantában 
a város! tanács ve:te kezébe a patkányirtás rorgszsr-
vezését. A szörnyen elszaporodott patkányok ellőni 
hadjáratben a con?tantai városi tantcí jutalmakat ls 
osztogat éa pedig 2 Isjt i d patkányonkint. Mlat B lapos-
ít) 4V, egyesek 500 lejt megkeresnek napontpi'íkáov-
irtásBil- Igy aatán eredményre la lehet jutni — Ji 
volna n&'uik ls mozdltaol valamit ebben az Irányban 
B ha nem IB Ilyen gavalléros ju^masássál, mert azt 
ind aV ő eg egy l'yen Ms véns költségvetése n?m 
birja pl, de m'rd'nes^tra htfó^ágt  u'on kel'en» treg-
üzervz i a pitkéoylrtéBt, mert bz egyes ember elle-
nük vtló kü-cdelme ssélm ilomharc marad csupán. 

— Nyilvános kfiaaőnet.  Bo'dognlt feleségem  Hancz 
Erzsébet elhunyta alkalmával kifejezett  részvétért, valamint a 
végtlsztességen részt vevóknek ezúton mondok hálás kflazSnetet 

J a k a b S á n d o r . 
— Feljelentések Mezei Jóaaef  békáéi lakÓB 

lelentést lett Kop^ci H .ralamb ell D, hogy őt m^gverK 
Pantiru I«ivái Luagu Jinost Bilotéo vjrekedéa miatt 
jelentette f-l. 

— Végrehajtani kellemetlenségek. 1 Balan 
gyergyóujfalvl  végr"b»Jtó S mor P rerc gazdáiá' vég-
jeién*, bogy adóját felh-jtsa.  A gazda ucm ud >tt fiatal. 
Egy pár nsp halsdikot k 'ít ö iKíó'.a'koztá*, smily-
nsk ao; á i tettlegosségra IB k rüit a sor. — Szoutoiu 
dolgok azek. As fd'fiz  ő b-ilyzeíe nagyon n^héz folt. 
Emiatt ao adóvégrehajtó sz-r-p* ls k;nyssbb. mint 
valaha, Éppen ezirt nagy nyugalomra van azükss^e 
mind a két fé  nak. T«rm?B'.at?sen a tlsgtvise'őiek kell 
a hivatása magaBla'ái á'lcla éa megőriznie Mdog vírét 
ebben a polgárra olyan végtelenül súlyos Időkbtn. 

— A pflnköadl  buoau alkalmával megkönnyítettek 
pénstároámtól és fontoa  Irataimtól, kérem az liletót, hogy a 
pénzt tartsa meg, de liatalmat juttassa e lap kiadóhivatalába, 
jntalom ellenében- Nyomravezetik díjazok. 

Bendl Mihály, Meronrea-Cluo. 

C S Í K I A K ' H a Brassóban do'gotok akad, ne ta-
ledjétek el felkeresni 

Hellwig G. János vendéglőjét, 
Brassó, Derestyei-ut 4. aaám. 

Elsőrendű ételek ÓB italok, fontos  és figyelmes  kiszol-
gálás, szolid árak I Tleatehttel: 

H e l l w i g O . J á n o s , v e n d é g l ő s 
Braaaó, Sereatyel-ut 4. aaéaa. 

A városi mérnöki hivatal figyelmébe. 
Lapunkban tOüb Ízben foglalkoztunk  városunk faidó-  és 

UdUlóhelyl jellegű fejlódésével  es jólesóen állapítottak meg, 
hogy a várcs vezetóaége és polgárát msgArtó jóindulata is 
megpártolása révén, a város ar:a nipró'-napra nj színnel éa 
v&rosfejteszté9l  értéktől gyarapodik. Ezzel szemben ndiu zir-
kózha<unk el attól sem hogy a város külső részelbán lakó 
po'girtírssiuk panaszát ne 'Ívjak nyilvánosság elé hisz 6k la 
olyan teherhordozó derék polgárai a városnak, mint azok, ak k 
a viros központjában laknak Ima egy levél, az úgynevezett 
.tlpovánl" részből : 

.Kedves Szerkeszti ur I A városnak az állomáson tuli, 
úgynevezett „llpovánl" részben vonal végig egy kis patak, 
ngyrevezett „Allomáspataka". Ez nem Is patak tulajdonképpen, 
hisz alig van lefolyása.  Ez a kis patakocska az állomási fa-
telepek, baromvásár) felhajtások  és sok esetben bizony a lakos-
ság egy részt gondatlanságából és hlbátból ugy feldugul,  hogy 
valóságos tóosákat alkot. Ha végig megy a Szemléld a pitak 
partján, döglött kutyát, maoskái, eldobott ósskaságokat, rönk-
végeket, deazkadarabokat síb. talál bennUk. A felmelegedő  és 
nyári Időben érthető tehát, ha elviselhetetlen bUz terjeng az 
állomás környékén, a baromv&eártérl lakók házal körOl. Tele-
hintik ezek a tócsák, Iszapos patakrészek fertőzd  betegségek 
kórokozóival a levegőt de máBként ls nagyon osunya, város-
rendészeti és köztisztasági szempontból ls. Kérjük ml „lipo-
vánltk" a polgármesteri hivatalt, hogy a tőlünk hűségesen 
beszedett köztisztasági dijak és más városi illetékek tsrhure, 
mielőbb tisztíttassa ki ezt a patakot és tüntesne el a betegség 
melegágyát képező tócsákat. — Ttaztelettet: Kgy „Upov&al". 

Hisszük, hogy városunk fiatal,  agilis polgármestere azon-
nal megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy polgártársa1 uk 
p»nasza mielőbb orvosol'assék. 

Composesoralui Daneş;i, jud. Ciuc. 
No. 236/31. V. 1939. 

Hirdetmény. 
A Dineşti—dánfalvi  közbirtokosság köz-

hírré teszi, hegy folyó  évi junius hó 10 én 
delelött 9 órakor nyilvános árverésen elsd 
1 dirttb bimeahili bikát és 1 d̂ rab kani;. — 
A vételár azonnal lefizetendő. 

D.lneşti, 1939 m&jus 31. 
Közb. elnök. 

Primăria comuaei Lüzares, jud'.ţul Ciuc. 
NJ. 1060—1939. 

Pablicaţiune. 
Sd Hducj la cunoşţinl:* g -neralâ, că li 

ziu* de '23 Iunie 1939, orele 10 a. m. se 
va line Iu primăria COBCUQ;H L'u&roa licitaţ * 
publica paniru furnl-»rê  uaai e«utit&ţi d-i 
380 in. c. piatra sparta p>î şoseaua n&ţional a, 
52 80 m. c pia.ra sparta pa druau'. judeţean 
şi p n'ru p»rdo3lreti trotouruTui corauaal 50 ra. c. 
pii'.ri aiüiuata — ta 'otni 610 m. c. 

Prtţul de strigare va fi  de Lei 325 per 
m. c. 

Cond ţ uii mai deisil&te sa pot vedet> 
r-rimaria cornutei La'nrea îi orolo oficiale. 

Ln^ares, irt 3u Mtiu 1939. 
Primaria. 

Kerékpárok ^ 
Alkatrészek • 

GYERMEK KOCSIK' 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 
ao— _ • 

Registru de Magazie (Raktárkönyvek) 
legújabb minta beszerezhető  lapunk  könyv-
nyomdájában. 

MODELL KALAPOK 
tls naponként vj formák  oloaó 
árban, 

V E N G Z B L T A N l R N É N Á L 
Ugyanott késnülnek a s l a d e n -
nenaü női k a l a p o k oisőrondft 
anyag kosaáadisával. Kalapak 
fttnhkttásc  a legrövidebb idő alatt, 

lat, I. O. Bratlann (Oissná-
i)-nooa 11«. aa., a Rőrhás kdnelében. 
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