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Kagialanlk atlaéaa v a a á r a a » 

Csendes a közhangulat. 
Szei-tesséjjel aa orsságban folynak  a vá-

lasztások éa a napisajtó rendes témája a 
i.anyol—kinai ügyen mellett a választási kfli-

d'eiem. Bennünket talán épp oiyan köselról 
erdekeijeo ea a vátaaatáei haio, miot 

a l ország bármely más \ iegyejét , amelyet 
;*r»bokra szaggatott a pártok kfiiti  torssal-
KÜJHS. Vármegyénk aioaban oaak csendes 
dzt iuieíöje és a páholyban ttlö ember kényei* 
uii-dd^guvel tekintünk végig a válauláa ssó-
\ ragos cáatamezójén. 

Nem tagadjuk, ei a helyiet sokkal kényel-
mesebb s csak örülhetünk, hogy megkíméltek 
itiouüDket a választási küzdelemmel járóligal-
•uakiüi. Tudjuk, mit jeleni egy válasitái, akol 
uag>on soksior politikai köntösbe burkolt 
, g>eoi érdekek ütköznek meg egymással. Lát 
Ú» a tiaendőrkészültséget, láttunk bevert feje-

ua különböző pártallásu, de egyformán 
í :uuUa rohamcsapatokat ütközetre felvonulni 

„eszme" érdekeben. As emberi gondolko-
...idbol kivetkőzött teremtménynek minden 

ujáoysága kiteregetődik egy ilyen válasstás 
nika.mavftl.  As emberiségnek < apiron oly nagy-
sz i l politikai jogait ilyenkor ugy látjuk, mint 
a fényképezőgép  lencséjeben tótágast álló tájat, 
A kifordított  formában  bemutatkoió emberi 
Mek minden szennye felsslnri  kerüli a jósa* 
üabb, nyugodtabb azemlélö valósággal irtóiib 
a törvény által kötoleaóvó te.t jogok gyakor-
lásáért síkra szállni. Nam ii^and hmâ n » 
Vüíasztas utókövetkesményn a sok aljasnál 
ajaaabb politikai él magántermészetű feijelen-

amelynek salakját evekig kavarja a biró 
âgt tárgyalások felújító  ismertetése. Húzzák, 

njujiják ezeket as amúgy is alapnélküli, pusz-
iaü a hirtelen megvadult közhangulat pillanatnyi 
cívakultságában támadó pereket s minden egyes 
balommal kiteregetik az emberi lélek e leg-

j o b b tulajdonságait, mig a felek  maguk ia 
/.'den bele nem fáradnak  a herce-hurcába 

belenyugodnak a fölöslegesen  elindított 
•r törlésébe. 

A válasstásnak erre a lélekkiforditó  fel-
emására nálunk esuital nem került sor. 

^ e pár kOiségében lezajlottak a válaBZ-
UÍU* minden nagyobb teherpróba nélkül. Nem 

nugy haio, nem volt ocsmánykodás es nem 
U v u r o d o t t fel  a fertő.  S n e m volt pedig azért, 
mert a válasitó községe* csak i g e n kis hánya-
tni képesték megyénknek. A megye nagyobb 
ícaztben a választás elintéződött, hol megegye-
zéssel , hol más formában,  d e mindenesetre 
nyugodtabb tempóban éB nem kerUlt sor sem 
*z idegek Isgataaára, sem a lakosság nyár-
i dőben oly fontos  munkaidejének elrablására. 
A nyáii dologidőben minden perc drága a 
bizony a válasstás napokat rabol el, amit pó-
tolni sem lud a falusi  ember. Akár est v e s s s t t k , 
a k á r a közhangulat elmérgesitéaének kártékony 
h a t á s á t , mindenképpen azt találjuk, hogy helye-
nebb volt igy megoldani a dolgot. 

Halásnak kell lennünk azoknak, akik ezt 
Így irányították. Érdemül róhatjuk fel  ugy a 
hatóságoknak, mint politikai pártjaink vese-
töinek, hogy a megye évekóta megszokott 
rendjét nem bolygatták fel  a választás isgal* 
maival, A csendes, saenvedélymentes köshan-
gulat a termelő munka legfőbb  kelléke és 
elismerést érdemel mindenki, aki ei Ossshang 
megőrzését a megye lakósai számára biztosí-
totta. 

Sanmartin (Oflknentmárton)  község-
ben 6 bold szántó, 3 hold rét és 
2 hold erdei kínáló éa házas belső-
ség eladó. Cim a kiadóban. 7-10 

A legénykedések 
lábrakaptak újra egyea mulatozó kiskirályok 
körében. Némelyek olraü U: topókat keidtek 
felvenni,  amilyenre nen< )lt példa as iperium 
Váltósáé legrossaabb napjai na aem. Jól tudjuk, 
hegy ei nem általános, sanem caak egyei, 
aagukat »w»los murik -in Kiélő kiskirályok 
próbálkozása, de az ia bizonyos, hogy e pró-
bálkozásoknak a legnngasabb akkordokon 
játISÓ kóros mákonya idja meg ae alapot. Aki 
eit a mákonyt az alkolollal együtt szivja be, 
ál kl ll forgatja  azt a Baját szeszen felfogása 
sierlnt. Igy aztán megtörténik, hogy az uri 
muri után péuzét kéri pincért Budapestre 
kttldOlik, sőt sörösüveggel adnak nyomatéko-
sabb meggyőződést a nvizióellenes magatar-
tának. 

Nem egy ilyen eset fordult  elő mostaná-
ban, amikor az italtól lábúit többségi vendég 
Budapestre küldéssel alarta rendezni a szám-
lát, A nemfizetésre  a d&nagyuzerübb ürügy 
egyeteknél a felébredő  nemzeti öntudat, mellyel 
betakarja elalvó lelkiiBneretét. O.yan próbal-
koiáiok esek, amiről pír évvel ezelőtt álmodni 
sem mertünk volna s mt kénytelenek vagyunk 
nyíltan tiltakozni ellene meri veszélyezteti azt 
ál évek torán át kiépiett csendet, mely itt 
egyformán  érdeke ronánnak éa magyarnak, 
ha élete e talajhoz vau kötve. 

Nem a mi érdekOni.b- n horkanunk fel  aa 
ilyenfajta  oldalbarugáa*k.a, «melyek kieebb-
dógi mivoltunkat er;«. •"••'>aógi nép asinden 
józanul gondulkudo tagjának és asinden gon 
dolkodni tudó tiaatviaeMjének egyaránt élet-
érdeke, hogy s kisebbségi nora huaaadik ea 
tendeje felé  tapodó polgárnak ne juttassa 
eszébe Budapestet^ M g jóaan pillanatában 
sem. Aki pedig ez ellen nn egyeteases állni 
érdek diktálta parancs ellen vétkeaik, ai a 
legsúlyosabb büntetést érdemli aaját többaégi 
faja  részéről. Mert maholnap mind többen 
lesznek itt kisebbségek, kik noletéallk óla 
a román állam keretein beiül élnek a a régi 
világról fogalmuk  sánca. Ha pedig eaek felnőtt 
korukban ÍB oda fognak  kívánkozni aa iame-
retlen magyar megváltásba, aa éppen asoknak 
a legénykedő vitézeknek a bűne lesa, nkik 
ezt aa ismeretlen Magyarországra való sóvár-
gást alkoholos muriaás kOzben afirSa  üveggel 
verték beléjük. Mi pedig hisszük, hogy aünd 
többen lesznek olyan tiBztultabb felfogáBU  több 
ségiek is, kik hazaárulásnak fógják  tartani a 
nemzeti Öntudatnak ilyen Budapeatre küldöző 
alkoholos megnyilvánulásait. 

— Mayer János nyűg. fdglmaaaluml  tanar, 
elvállalja tannléknak asakaaartt előléssilédét Javlio 
vizsgára, továbbá felvételi  viaagára a gimnáainm 1. és 
V. osstályába. Baen klvlU saaksaerl nyelv leckéket ad 
romáa, nemet éa magyar nyalvből. 
Braaaoi Sparkaaaa batetkönyvet magas ároa 

vesa: .Agentura Carmen", Fagaras. 

A roUantszovetséiL meialaiiláia és íeliiváia 
— a liadiroUantaUmz és MöiyeoeM 

A hadirokkantak elhatároaták, hogy mBgalakltják 
a transi.vaniai—bánáti éB bucovina! roknaaiasövelségot. 
A csatolt területek hadlrokkaaljal éa hadlöavagyai 19 
esatendé éta ssenvadlk as egyenlőtlen elbánás gyilkos 
Igaaságtalaaaágát Mintán két évUsed alatt msggyősőd-
tek arról, hogy jogalkat csak akkor tudják slkarssen 
megvédeni éa kiharcolni, ba egy táborban izarvsikad 
nek, ezért 1937 junius hé 29 én Bocurestlbea tartott 
gytléeüköa agy határozták, hegy megalakítják a traa-
Blivaola-baaaU éa bucovlnal rokkantseoveteéget, «mslyat 
aa llfavl  tdrvényaaékea aaabályaaertan ba la jelenlettek 
é s jogi aaeméiyiaégét már meg aaereaték. 

A csatolt terlletek rokkaatjai és hadiSsvegyel 
aemeeti klünhaég aélkll egy táborbaa sserveskedaek. 
A JÜvébea aem eaatlakosaak semmiféle  más alaknla-

tokhoz. Nem engedik tovább játékot ttsnl a háborús 
sseavedéselkbél. Kezükbe vasaik a ma»uk sorsát, 
amellyel addig mladea vonalon máaek kufárkodtak. 

A rokkaatsaSvetaég bucnreaU alakuló gyülésa, 
elaSkéttl Sacin Anton rokkant főhadnagyot  válaaatstta 
meg, akinek neve nem lameretlen a 19 éves rokkant 
küzdelemben. Velünk együtt két évtlsede csinálja azt 
a hójl harcot, amely misa máig aemml eredményt nsm 
hozott helyettünk javításában csak azért, mert zzeiva-
sstleniégttnkben nem voltunk ssámba vehető érték. A 
«süvstség titkára Cservenka János rokkant kspltány, 
aki Illatén alapos Ismsrője as ügynek és lelkes Irányí-
tója isirviskadéiQnknek. 

As u{ rokkaatuBvetiég 8. S. B. A. B. (Societa-
tea Invalizilor din B »nst—Ardeal—Bucovina) cim alatt 
oyert Jogi iismélylségst. Blékhelye Bucureşti Str. 
Londra 16 ss„ Saulu elnök Iskáss. A ssövetség iro-
dája egyelőre Ztlauban, Salai osgyébsa van, teklatet-
tel srra, hogy Cservenka titkár a sssrvssksdés Irányí-
tója ott lakik és sgyslürs a ssövstség nsm resdelksslk 
egy bucureşti kSzpont léteiltéséhes ssttksigsa aayagl 
alappal. Egyelőre tehát minden levélbeal megkeresés 
Cservenka I ian Zilau, jnd. Bataj címre küldendő, a 
honnan minden kérdezősködésre pontos válasst adnak. 
vaiabzi)6ij^s —<UklendŐ. 

A szövetség tagjai leheuw*.. tiaatek. tovább-
szolgáló altisztek, örmeaterek, legéayaégálloniany n u » , 
aaok hoBaátarloaéi éa hadiözvegyei, ha aaok a volt 
osatrák-magyar hadseregből kerültek kL Havi tagsági 
dijak: 30 IH kapitányi rangtél felfelé,  20tej féhadaa 
cvok, 10 lej hadnagyok. 6 lel nMsalek éa «nseatenk, 
3 lej legéayBégáUezBáaybeUek. A hadMnvegyek ngyaa-
ílyan skála eaerlat iaetlk a tagaágl diákat. AbeáratM 
dijak: 800 lej kapitányok, 200 lei «hadnagyok, 100 
lei hadaairţok, altlaatek, «raMalMok 60 lel. a legéay-
aéc mem »ts* heiratáal dijat A tagaégl «jak egy évre 
élőfa  fiirtradik 

A astvataég cMjid a aS-ntk«s<k: As 1933 évi 
Krvévy vém>)i»<té.a é^ t>-o 9 Iwlvao. ~rv ktváa:a, •*> 
^ t H P z J a a o i wrveav nagaaa\ wăaa »z ora..—r^» 
•ek éa aaok öavcgyelnek a nyugdíj r«ad4S«ee. »vu 
Jelenleg aa imeotarsk ntaenanek felvéve  aem aa í m 
aem pedig aa 1912 M tazvéaybea- Aa 1932 avi tét-
vény paatas végrahsjtáu. Vannak kadiéavegyek, akik 
•api 1—6 lej ayn{dijat kapuk, ameUyal a t | a aata-
daaaapi kaayeret ania tadják btateelteaL A r*-—— 
haa aziadaaki fwMhal  Béreimével, p a * ^ ' 
aaövataég veaatéae hlvatett aaakemberek 
T«gnak ciak aa esámit, aki egy évi r ' 
•tflsetl.  N* mnlaa-aa ol eeakl aomai 
jen be a aaövetaégbe. No eajaálja • tagsági, vagy • 
beiratáal dijat aankl sem, mudua rokkaM vegye tado-
azáxu1 eat, hegy csakis egyaatléebnn vaa art. Bwéeer-
han • tlsatek. altlsatek, «ímeatarak éa aaok hauama-
radottai iroadoskodjaaak • jávéjlkre éa lépjenek be a 
saSvetségb». amely teljae jogvédelmet ayujt aeklk.Aa 
örmeBterek özvegyei Is lássák ba a sserveskedésbea 
rejlő erőt, mert Mába van nyugdijuk, a térvénybe* 
ré u'< (osdoakodáa nem tértéat, a ayugdljaswléenea 
részesSlal nem fegaak. 

A kfeségekhea  a rekkaatak válassaaaak helyi 
elnököt, akiinek köteleeaégtk a aévsert öeaaeáUltaalaK 
a kttvetkető rovatokkal: Vaaeték éB kecenafbv.  (A 
hadlöavegy rnlvdig elhalt ara aevét vlaab), 
hadlHavegy, újra feijhes  meat veseték én I 
nyujdljkönyv száma, a nyufdij-lv  (Tnlnl da pensie) 
száma a nyugdíj alapja (basa lunara) en mennyi a n>ug-
d!ja f  H t valakinek as alapokmánya elvessen, asouak 
hiteles másolat bessorséset a ssövetség vállalja. Akik 
még tddlg f^lülvlzigálaton  aam voltak (Bucurestibsu), 
akik aa uj Bi ctdé Rif.  Dsf.  Bucurjatltél aem k^taa 
mag, jelentkezzenek. Akik a Bucureşti felülvizsgálattal 
nincsenek megelégedve, jelentkeaaanak, na njra való 
magvlaagáltatás Iráati kérelmet a aaövetaég illetékes 
helyre felterjeszti.  A legalább 20 aaáaalékos oastályo-
sâţnaknak, ba még eddig nyugdíjemelésben aem réeae-
Sültek, vagy nyugdijat egyáltalán nam kérted, aaüitéo 
elintézi a es'ivatség aa ügyeit. A rokkaatak öa vagyai, 
akiknek a férjeik  már aa 1932 évi törvény saerint vo>-
tak felülvizsgálva,  Jelentkeaaanek, mart ayugdijra jogo-
sultak. Ások, akik állami útadóval, akármliyea ciman 
vannak magróva, jelentsék ast be a ssövetségnea a 
Roll-asám és üssseg megjalUésével, a ssövetség a tör-
lés Iránt Intéakadnl fog. 

Cslkvármegye hadirokkantjait és hadISsvegyeit 
kérjük kéuttljenek fel  arra, hogy egy hatalmú tabor-
baa megsservezsük a maguk agyesttletét és tagjai 
legyünk a traasllvanlai—baaatl és bncovlnal rokkaat-
aaövetaégaek. A köspeattal moet folynak  tárgyalások 
és ueptember béup valaaulylk 
clucvármegyei alakúié gytléaSaket, 

éehlvalfe, Ideién értesíteni foglak 
kot, akiket a háborúi sen sbbe a 
sserlteti 

'•fia* kény-
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A falumentés  problémája 
foglalkoztatja  ma a népükért aggódó veaető W é n U ó -
geket. ValóságOB Irodalma van mér a faiumentés  kor-
u e r ü oBBméjének. Mindönki erről beszél. Újságol^ folyó-
iratok ÓB könyvök elmélyülő tanulmányokat közölnek 
erről a kérdésről. 8 valóban soha sem volt annyira 
IdŐBserü foglalkosnl  evvel a kérdéssel, mint napjalnk^ 
ban. A psriferlák  és ssorványok hangosan kiáltanak ma 
segítségért. Hitet, Istent, ku'.turát és életet kérnek. -
Ö "kénytelenül adédlk ajkukra ea a kérdés, mert a bom-
lasztó propaganda ördögi goaoaaságaln kendnek már 
kereBBtül látni. 

Amikor mlssalós mnnkám közepette járom a peri-
fériák  éa ssorványok elhagyatottságát és elmaradottsá-
gát felsír  egy hang a lelkemben, Iitenem, miért esek 
olyan mostoha gyermekei a modarn huszadik BBáaad-
nak. A kultura és technika vívmányaiban miért nem 
réBBBBÜlnek esek as emberek. Ami s kulturából hoaiá-
juk eljut, aa egy pár olosó színes rongy. Ez még Inkább 
kárukra van, mart evvel a Bzlnpompáa népművészetnek, 
népviseletnek ártanak. As olcsó rongyokkal valami 
Idegen ssellem lopakodik be a ssorványok meghitt 
cBendjébe. 

A bomlasztó propaganda éber figyelemmel  mind: nt 
behálóa. Úgyhogy, amikor számot vetünk az ő életük-
kel lá'juk, hogy a gonoaa lélek már a saépin induló 
zsenge vetés köaött járt és konkolyt vetett Ei a kon-
koly sokkal gyorsabban éa erőteljesebben fejlődik,  mint 
a jó mag. A faluk  ÓB ssorványok már est óaare íették 
a kezdenek megirtózni a magok környesetétől. A falu 
meghitt csendjét és békéjét felváltotta  a gyanakvás. 
Mintha as apokalipszis romboló angyalai saagu'dottak 
volna végig ezeken a helyeken, olyan szomorú minden. 
8 ezt aa elmaradott éa segítségért kiáltó falut  kell moat 
megmenteni. A Bsorványokba kell hitet éa vigasztalást 
vinni. Aa életet intenstvebbé és pjzadülóbbé teani 
Lebontani azokat a válaszfalakat,  amelyek eddig elzár-
tak falut  éB várost egymástól. A válaszfalak  ma nagyon 
IdŐBaerütlanek. 

A FA;UI áa Morván"* ; " J M V U ' 1 L " Î , ? " " o» «árnak. AB, hogy valaki lelkesedik a 
falumentéB  nagy muakájáért még uem jelenti aat hogy 
alkalmas ÍB erre a felelősségteljes  munkára. — Egész 
emberekre van szükség. Mint mindenütt az életben itt 
Is szakemberek kövdtsltetoek. Akik a városban élhetet-
lenek B caak tengnek-lengnek, nehogy ast gondo'ják, 
hogy falun  msgállnák a helyüket. Bat gondolták sokan 
B kimentek falura  B vállalták a falu  veaetesét s aa 
eredmény, a falut  elveaették. ROBBS Irányba terelődtek. 
Most aztán a panaszok áradata suhog. A falu  más 
vezetői!re hallgat.. A RBorványok váiaágbi jutottak. 
Intézményes, aegitBágkről "rsl. gondoskodni. 

Valiáslla? » Tl.iiizécló szempontjából sokat vár a 
i'aiu, Í-"  -«el'.désl eaaküaük lököieioaeüi'Be folytán  a 
falu  kilépett a mega egyhangúságából. A háború még 
jobban kizökkentette megszokott életmódjukból. Sokat 
láttak, tanultak ae emberek. Látták ast, bogy máshol 
miiyen más életviszonyok és életlehetőségek uralkod-
nak. A haladás éa fejlődés  szelleme megbabonáata a 
lelküket. Amit Idagesben láttak, mindazt Itthon meg-
akarták valósítani. Ejjet nsppá téve dolgOBtak. S azóta 
már milyen hatalma eredmanyek mutatkoznak minden-
felé.  A templomok a legtöbb helyen HdÍBzitve, szépen 
kifestve  éa kijavítva díszelegnek B ezekre büszkeség-
gel tekint aa egész falunépe.  Ainiről eddig még álmodni 
sem mertünk a legtöbb faluban,  vagy megépült mir a 
ku'iturbáa, vagy padig annak építési lehetőségeivel fog-
lalkoznak. 

Nagyon gyakran hsl'ju't azt, bogy nagyon szegény 
a nép. Nem lehat Bétnmlt alkotni. EA a gyávádnak és 
lustáknak a mentsvára. Mi elhisszük ast, hogy szegény 
a nép. A dsiatkészségé ea zsebé BOkfalé  igénybe van 

véve, de as blatos, hogy soba a nép annyit nem alko-
tott mint a mostani nagy szegénységében. H» értel-
mes vesető van, ami népünkkel még ma IB csodákat 
lehet művelni. Népünknek lelke mélyén kincsesbányák 
vannak. Azonban eseket a klncaeket csak as köaelit-
heti meg, aki jóssándékkal és hozsáértésael közeledik 
feléje.  Egyssor kétsaer rálebet Baednl őket. Balehet 
csapni és félre  lehet veaeinl őket, de astán ha rájön 
arra. hogy jóságával és bizalmával gálád módon VÍBSBB-
éltek akkor vzsökle lecsap s jaj akit eltalál. B'zár-
kóaott less B bizalmatlan. S ne csodálkozzunk ha azu-
tán minden jött-meninek nem nyitja meg SBivét s nem 
ajándékoz meg bizalmával. Akit Bzonban megismer 
jónak és önsetlennek, aaért képes a tűzbe menni. Egy 
jó ssóért BB Ingét la képts odaadni. KlncBek vannak 
Ismétlem és hangsúlyosom számtalanszor a ml népünk 
lelkében, useket hozzáértéssel felsslnre  kell hoszuk és 
értékesítenünk. 

A falnmnnka  ma már elodázhatatlan kötelesség. 
Es mindenkire egyaránt háramlik. Ebből valamilyen 
formában  ki kell venn'.e mindingnek a részét. DJ is-
mételjük erre a szerepri csak ások vállalkozzanak, 
akik valamelyes produktW munkát tudnak kifejteni.  — 
Ana, hogy VBlaki egy í«sepeB, vapy selejtes előadást 
ud tartani 8 egy-két bewédd?l elkápráztatja a falu 
répát még nem ment Benmlt előre a faiuirunka.  As 
előadás után aztán külön aatalhoz összeül az Inteligencla 
B aa ivásban és kurjoogaáaban tul tesa nagyon gyak-
ran a duhej fáusi  legényeken. Aatán düllogésve más 
nap virradatkor jönnek kasa a falu  muikáaal. Hogy 
mit tanult ebből a falu,  airól jobb nem beszélni. Öjtu 
datos éfl  jóasn embereket kell küldeni a faununkéra. 
Építeni, javítani kell és mm destruálni. E<eket el ÍB 
hallgattam volna, ha mái Ilyesmikkel nem találkoztam 
volna aa életben. Nem k»ll attól félni,  hog ha együtt 
«lbeaaólgetünk a ml népinkkel a vele egy iaztalhoz 
leülünk, bogy akkor eliusatikmoduok. A nip ebből 
csak tacul és gy&rapssik. S az intelligens ember ebből 
tapasztalatokat szerez B tml a legfontosabb  a nép lelke 
megnyílik. O yan caodábtoa az a bolgároknál, hogy 
mindannyian egyforma  roiában járnak. Nem leh-ft  ineg-
feülöaböateinl  a ruháról ai Intelligens tmbert a paraszt-
tól. A kösös sori egymásba na^ou közel vezette őket 
S >kit lehetne tanulni tőük. 

A falumuaka  megldult. Ma már mindenütt erről 
beszélni. Einek an éBannnek közöltünk ia élni ke 1. 
Aion gondo koznl hegyin lehstne a falu  életnívóját 
valamiképpen fölemelni.  Sikat bessélnak a fajok  tiszta-
ságáról. Ideje m&r, hogy aa eszmék tlBBiaiágával la 
érdemlegesen törődjünk. 3 a megujuló falukba  kikris-
tályosodott tiBzta essmáket vigyenek a modern tor apos-
tolai a faln  muakáflfci.  P. Oábor Anasztáz. 

Az E. G p nsajiütudósitója. 
A takarmányhianyok  potiasa. A nagy es álta-

lános szárazság következtében beállott takarmányhiány 
súlyod helyzetbe sodorta a gazdatársadalmat. Egyes 
helyeken aa emberek kénytelenek áruba boc-iájtanl 
drága állatállományukat, mert nincs mivel klieleltesaék 
őket. KűlőnÖBen Márr,marosban fordultak  elő Ilyen ese 
tek, ahol a gazdák vásárra hajtják borzderea fijlllatal-
V'Ht. Ai E. Q E kötelessegéQbk tartja figyelmeztetni 
Erdély magyar fö'djilvalóit,  hogy ne veaaltaák el re 
ményelket és főleg  ne adjtk el állatállományokat, mert 
célirányos gazdálkodása! argltnl lehet. A zo d klim-jtt 
vidékeken gocdo^kodni kell az erdei lombtakarmány 
gyűjtéséről s annak a téli Időre történő eltevéséről 
Azokon a vidékeken pedig, ahol kedvezőbbek az ég 
hajlati viszonyok, a cd' pidéios nyárra való tekintettel 
haladéktalanul szántsák hl a tarlókat és vesaeuek csala-
mádét, n.ohurt és tarKrépit. Ugyanakkor azonban gon 
dosHn meg kell művelni a talaj', mert csak a rögmsn-
na földelőnket  ki az ehetett aprószemü mag éB boa 

olyan termést, mely alkalmas a takarmányhiány pótlá-
sára. Másrészről vlBzont a rendelkezésükre álló tat ár-
mányt gazdaságosan kell beosztani, mert a tói fo'ya-
mán előre láthatólag nagy takarmányhlány fog  beállni. 

Termés eredmények  és kilátások  A közfelfo-
gás szerint az idei búzatermés országszerte nemcsak 
hogy megköaelltl a tavalyit, hanem egyes helyeken a 
minőség saempontjából jóval felfii  is múlja. Ezek a 
híresztelések korántsem felelnek  meg a valóságnak, 
mert a folyó  évi búzatermése egyáltalában nem köze-
líti meg a mult évit. Ugv ez O királyságban, valamint 
Erdély számos vldíkén általában gyenge a termés, A 
Kukorica termés kilátásai a Bánát kivételével jóval 
alatta maradnak a tavalyinak. A nagy szárazságok 
óriási kárt okoztuk. A julinsl esők réssben javítottak a 
helyzeten, de mégsem olyan mértékben, bogy a gazdák 
meg legyenek elégedve. A tavaszi szalmások termés-
eredményei pcd*g silányaknak mondhatók. Dr. Szása 
Pal az E. Q. K. elnöke, felkeresi  Erdily összes magyar 
gazdák által lakott vidékeit. Ismeretes, bogy dr. 
Pal aa E. G. E. elnöke éa gr. Teleki Adam nemrégi-
ben bojszabb körutat tettek a bárom székely vármegye 
falvaiban,  ahol meglátogatták a gazdákat, rÓBzletesen 
megvitatták a, legsürgősebb tennivalókat és egyben 
terep-zeitlét tartották' a gazdasági lehetőségek fölött. 
A székelyföldi  körűt után dr. Szása Pál, gr. Teleki 
Adta és Telegdy Linaló központi felügyelő  bejárták 
Szilágy, Szatmár, B bar éa Arad megyéket. Most rövi-
desen sor kerül E dily és a Btnpág többi vármegyé-
jére la, hogy az egész magyar gazdatársadalommal a 
lelyszinen vegyék fii  a kapcsolatodat. 

Növénytermelési  és talajmüveléai rész. A ne-
mes búzavetőmagnak elfajzása  elleni védekezés. Gaz-
dáink részéről állandó panasz tárgyát képezi a cerne-
sitett búzák gyora elf»jzáaa,  mlnak követkerteb.-n éppen 
azon jű.u'.ajdonségok meanek veszendőbe, melyekéri 
azotat többi f  jiával SBcmben előnyben reazísltették. 
\ több és jobb termelés korában nem hagyhatót tijya!-
men kívül a kitenyésztett fajták  ezen tulajdonéval. 
<nert ez-ik, koldanklntl pár Bzáa kiló termés többletei 
magas hbktóllter súlyt és Kikértartsimat jelenteik, 
ennek következtében több bevótelt ls a termsló na í t r a . 
A nemeB buíave'őmagvak elfajzásának  nem a f»]tatu-
lajdonságok Ing&dOKása az oka, mert blaaan nemesitelt 
buza elnevaaés alatt c*ak az szerepelhet, amelyek nz 
allami növény némító állomások kísérletei és veieme-
nyesése alapján kerül forgalomba,  sem pedig a szél 
általi btporsás, mert a busa rövid idjig és rejtve vi-
rágzik, hamm az egyes munkálatok felületes  keresztül-
vitele, i rtnd és tiaztaság elmulasztása, vetésnél,  kü-
lönös fi  :y<>l<-m fordítandó  a gép tökéletes tisztaságára, 
valamint a zsákokra, mert a varrás foltozás  helyén 
köznyen meghúzódik idegen mag. Ara táskor , mindtn 
vetőmagként basinálandó basát, saját vetéséből készí-
tett kötéllel kössék be és ne menjének bele a szoai-
az^iijt) t uía'fÍDranO  i Kordiakor,  a Laza nsgym^r.ék-
ben kivan téve a f  .jtakevr désnek. A fenékdeazkán, 
különböző szálütmányoHóI visszamaradt ka1 ászok es 
szemek marsdiait, mélyek e'őjegiift  a'fajták  kevere-
dőét. A szak erekről a tarlóra lebu'ló kalászoknak is 
káros hatásuk van, tőt ssél esetén nemcsak aa utsaéle-
ket, hanoin a földek  belsejét ls megfertőzik  nem kívá-
natos fajtával.  A cséplést,  jó karb*n levő éa uj gép-
pdl kell végezni, mert fontos,  hogy aa köany^n legyen 
tisztítható, Igy sem as egy gazdiságban termesztett, 
aem az idegen ftjrók  szemei nem keveredh ítnek össze. 
A magiárak, gabonások tisztántartása üem mu'aSiethBt(j 

már caak azért sem, mert azt a zsizsik moly oileoi 
védekezéshez la meg kell tenni. — Végűi rámutatunk 
tisztító és ciávázi muifcák  pontos keresattii vitelónet 
foato-aágára,  mert említenünk sem kel), bogy ezeket 
vtt')S előtt végzik, ha a g'pakben ás c*áváBÓ hórd^k-
ban Idegén nem kívánatos, f'jláju  Bzemek vannak kárb.̂ -
vész az ngé^c évi elóvlgyáiat éB fáradság. 

A „CSIKI LAPOK" TARQÂJA. 
Jókai a székelyekről. 

Jókai Mór ,A jövö század* cimii regényéhen szinte 
megdöbbents hűséggel vonultatja fel  a mai kor társadalmi, 
közgazdasági, állami, kulturális és világnézeti bajait. A nagy 
magyar regényíró közel t'él évszázaddal ezelőtt következte-
tett az akkori eseményekből a utóiéihetetlen képzelő erővel 
öntötte regénybe a huszadik Bzázad zűrzavarát. 

Ma, amikor modern repülőgépek prédára leső sasok-
ként Bzállitják az irtó halált a föld  különböző részein, kü-
lönösen időszerű Tat rengi Dávid és székelyei felelt  elgon-
dolkozni, akik nem gyilkoló Bzándékksl, hanem az emberi-
ség békés fejlődése  és az örök béke megteremtése céljából 
építettek repülőgépeket a Gyilkosté partján. 

Köztudomásu, hogy közvetlen a regénye megírása 
előtt járta be a Székelyföldet  Jükai. Giragadtatva szemlélte 
a tájat s bámulta a vidéket lakd népet. Nem véletlen tehát, 
hogy nBgyszabásu regénye hőseiül a székelyeket választotta. 
A regény eorán meg is magyarázza, hogy miért. Igy ismer-
teti a székelyeket: 

„Van egy magyar néptaj, mely a legszélsőbb határ-
szélt foglalja  el keleten: a székely. 

Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. 
Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, 

se szokásaiba nem vegyült soha Bemmi idegen. Ea a mellett 
megvannak benne minden nemzet jó tulajdonai. Honszerető, 
szabadságvágyó, mint a schweiczi; szavatartó, hidegvérű, 
mint az angol, okos, vállalkozó, mint a zsidó; jö katona, 
mint az arab ; mértékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz ; 
magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz ; talá-
lékony, mint a yankee , tiszta, mint a hollandi; demokrata, 
szabadelvű, mint a franczia,  — és kitartó, mint az orosz, 
és mindenek felett  szapora, mint a tsidó és a szláv; vallási 
türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a világon. 

Földjét a ssékely el nem pazarolja, kopár hegyolda-
lalt a bánáti kanahán-iazaptrt ba nem oaerélí.; rablót, ui-

vány-bandát a székely nép meg nem tűr soha; becsület-
szava erősebb, mint a pecsétes irás ; a nyegle szavára nem 
hallgat ; mindenét, amire szüksége van, maga állítja elő, j 
öltönyéuek (pedig szép viselete van) minden darabját otthon 
késziti el, idegenre nem szorul. Azzal, amije van, maga 
kereskedik, messze földre  elmegy becsületes nyereségért s 
még a királyon is tud nyelni; zsidó, görög közötte meg 
nem él ; — minden férti  katonának volt nevelve egykor, 
ugy, hogy a nők művelték a Tőidet. EB minő töldmiveíés 
volt az! Akár Japánban. Háton hordák tel a trágyát a 
sziklatetőre s onnan szánon eresztették le a termést; min-
den foltja  a termőföldnek  egy kert I Házaik épitéaéhez nem 
kell nekik építész, pedig azok kivül csinosak, belül tiszták; 
az építésnél egy egész falu  népe segit az uj gazdának kézi 
munkájával — ingyen. Bor nincs az egész Székelyföldön; 
ott nem terem, pénzt pedig nem adnak érte : azért aztán 
korcsma nincsen, ártatlan fenyővizecskéjét  minden csaléd 
otthon lőzi meg magának s meggybor meg mézsör a lako-
dalmak tényüzéBe. Aristokraciát ott nem ismernek, minden 
ember nemes ember; a sul'tiege universellét előbb gyako-
rolták a székely székek, mint Franciaország, mint Amerika 
s népképviseleti alkotmányt élveztek, mikor még Európá-
ban Benki sem ismerte azt, maga Magyarország sem. Vallási 
ügyekben pedig a székely nép a legjózanabb ; minden ke-
resztyén felekezet  békés együttélését hirdetik egymás mellett 
álló templomaik. Az egy Istent valló unitáriusok legnagyobb 
tömegét ők szolgáltatják az európai statisztikának ; náluk 
húzódhatott meg a szombatosok felekezete;  és az eleő 
királyok által kiirtott ősvalláa, a rhabonbánok, a gyulák 
napimádó tisztelete is legtovább tartotta itt fenn  magát; 
ennek az eredeti betűit ma is tartogatja még a csíkszeredai 
templom telirata. A rováabotokra vágott ősmagyar dalok 
szövegét ők őrizgették legtovább. S van egy sajátságos 
adománya a székely népnek : a találmányok kimesterkélése. 
A falvakban,  a magányos lakokban elő-előkerül egy-egy 
naturalista gspész, aki furfangos  mozdonyok kitalálásában 
töri fejét.  Fegyvereket találnak tel, miket egyszer kell meg-
tölteni a tízszer lőnak; küt-gépeket, mikkel egy gyermek 

öntözhet egész Kertet ; kelepcéket, mikben a medve megtii^i» 
magát: arató, cséplő eszközöket, mik egy ember kezébvii 

. háromnak a munkáját végzik ; lakatokat, miket minden e^y 
szerűségük mellett nem lehet a beavatatlan kéznek feluyitui 
sajátságos zenemüszereket: volt egy naturista mechanikusuk, 
aki egy városnak olyan kutat készített, mely zenemüveké 
játszott, mikor vizet húztak belőle. A székelyben megvan 
az ösztön, mindent magától taláini fel,  mint a klímáiban 

Es a mellett minő családi áldás 1 
Akkora darab földön,  a mekkorán Magyarország akti: 

miféle  népfajából  nem tudna megélni több kétszázezernél, A 
székely fajnak  félmilliónyi  ivadéka él. A székelyt nem látó J 
hogy koldulni jőjjón Magyarországra, székely koldus épp< ii 
ugy nem látsz idegen ajtó előtt, mint ZBÍdó koldust. A ez-
kelyt nem látod se rongyosan, se mezítláb. Pedig egyik 
talu kapuja a másikéhoz egy hajitásnyira van. Minden ula 
be van kerítve s kapun kell bemenni. S azok nem szétsz^u 
rongyoB házikókból állanak, hanem tisztán tartott fasora 
utcákból, minők a németek lakhelyei. Ha a székely faj  in 
lakna Magyarország közepén, azóta benépesítette volna av. 
egész országot: ha a főváros  közelében volna, kezében 
volna az egész magyaz ipar és kereskedelem. 

No már most... ennyi szép és jó tulajdonnal elhal 
mozott népfajt  csak tárt karokkal szorít kebléhez a magyar 
nemzet? Az ám I A mióta Székelytámad, Székelybánja váruii 
felépíttették  a magyar urak a szabadságukat védelmed, 
levert székelyekkel, örök csufaágul  és ijesztgetésül, nzót.i 
a várak leromlottak ugyan, de a guny, az idegenség csak 
megmaradt.* 

Eddig az idézet. 
Tény, hogy Jókai mindent szépitő és felmagasztalj 

képzelete nagyban dolgozott a székelyek jellemzésénél. I1" 
ha a dolgok gyökerét nézzük kiderül, hogy valójában véve 
„igaz gyöngyöket" foglalt  keretbe. 

Es most vessünk egy pillantást a jelenre, llegdöb. 
benve létjnk, mit lehetett volna faragni  ebből a népből — 
megfelelő  iráuyitáa éa vezetéBaal és hogy mennek a dolgok 
a jelenben,,,, 
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ő y e r g y ó i 
A megértés  jegyében. 

.Meglehetős  ideje  mát, hogy a nOyergyói 
L-ipok'  elhallgattak,  de  elismeréssel  kell  meg-
.,llapitfinunk,  hogy mégsem  némultak  el  a 
•'heorgbeni  (gyergyói)  hir közlések,  sót ami 
"ugyancsak dicséretes  nGYERQYÓl  ÉLET' 
i-Íiiién  e lap hasábjain hetenkint  telszinre 
kerültek. 

Lelkes  szerkesztői  triász  gondoskodik 
a rrol,  hogy Gheorgheninek  (Gyergyónak)  elég-

mozgalmas  életéről  tudomást  szerezzen 
"gy e vármegyében,  mint  ennek határain  tul 
is, minden  hírlap  olvasó. 

sl  nemes érzülettől  vezérelt  önkéntes 
szerkesztők  csupán egyoldalas  keretnek  gyüj 

tükrében  foglalják  össze a helyiérdekű 
//[•ortokat,  hireket,  eseményeket  és  alkalmi 
közleményeket,  de  mégis  jól  esik, hogy bár 
(mi  uz egy oldalon  annak a Gyergyónak 
,-icterul  olvashatunk,  hol jó pár év  előtt  3 
helj  i heti  újság terjesztette  szét  tartalmas 
gondolatait. 

Ezen megfogyatkozott  viszonyok között, 
különösen  tiszteletreméltó  a „Csiki  Lapok" 
szerkesztőségének  és  kiadóhivatalának  kész-
scges gavallériája,  mellyel  egy teljes  oldalt 
ajánl  tel  a gheorgheni  (gyergyói)  megnyilat-
kozásoknak. 

Megbecsülésre  méltó  jótéteményt  gyako-
rol  ii,  Csiki  Lapok", midőn  értékes  cikkeivel, 
h közérdekű  hivatalos  rendeletek  közléseivel, 
törvény  értelmezésivel  és  szükséges  tudni 
i utóival  mindenkor  közhasznú tartalmat  hoz 
t.iyergyóban  és  ugyanakkor  megbízható, 
•M  mott  tollakból,  pontos időben,  rendszeres 
híradásokat  visz helyi  vonatkozású  történé-
sekről,  azok számára, kik  Gheorgheni  (gyer-
gyó) iránt  érdeklődnek. 

Mennyire  megérdemli  hát vármegyénk 
••zen kiváló  hetilapja  a . Csiki  Lapok',  hogy 
Gheorgheni  (Gyergyó)  minden  községében 
nagyobb arányú pártolásra  és  áldozatkészebb 
logad  tatásra  találjon 

Midőn  teljes  elismeréssel  emeljük  ki a 
.Csiki  Lapok" testvéries  jóindulatát,  megértő 
nemes magatartását,  melyei  addig  is, mig  a 
„ Gyergyói  Lapok" újra élednek,  oly szívesen 
nyújt  módot  és  alkalmat  a gyergyói  esemé-
nyek regisztrálására,  ugyanakkor  — a viszont 
megértés  jegyében  — legalább  is hason szín-
vonalú kötelezettségnek  tartjuk,  hogy a esik-
megyei székelységnek  49 évfolyamot  szám 
uilo,  elsőrendűen  szerkesztett,  korrekt,  nyilt 
szavú, mindenkor  becsületes,igazügyért  küzdő 
pozitiv  vallásos  világnézetet  valló  nívós  sajó-
orgánumát,  a .Csiki  Lapok" at, mint  igaz 
i>;ii  út unkát,  Gheorgheniben  (GyergyóbanJ  is 
minél több példányba  bevezessükl  V.  J. 

— Megdöbbenek a sseavedésnek ennyire felgyü-
lemlett kitörésén. 

K r̂em, nyugtatni próbálom. Sajnálkozva clrogn-
tom, miat egy gyermeket. Néid, ai élet... a eon, a 
rossz emberek... Iié... mindannyian, te, én éa m;g to-
kán... bá« . 

— Tovább nem tudtam nyekerégni. Bensőmben 
egy hasonló aora alr fel,  hlsaen saját énemet aserelném 
vigaaatalnl benne. 

— Már nyugodtabban mondja: 
— Pedig Imádkoani Is szoktam. Heggel, mikor 

még aokau alusznak, mikor még sötétség borítja ezt a 
szomorú világot, én már útban vagyok a mindennapos 
küadéefelé.  Es mladannap mondogatom: .Mlatyán: ki 

égben vagy..." Semmit aem ér. Miat legutóbb la 
földig  elástak, megszégyenítettek. Újra meg újra arcul 
ciap az élet. Oh, hogy gyüiólöm aa embert... Ba mond: 
erdemes lenni? Lshet meg liaádkoanl es hinni as Istent'? 

Megborzadtam. 
Ilyen aulyoB kérdéseket mintha már éreztem volna 

én Is. 
Igas? Nam igazV Ki tudna erre feleletet  adui? 
Szegény, hitét vesztett bar ttom. Nsm sejted, nemia 

gondolod, hogy nemcaak te vagy egytdtil, aki fel  saját 
magától ? Akit CHapáodva iia és kerget aa élet oa benne 
a gonoaz emberek "/ Hogy már azt sem tudhatod, hogy 
reggelre mit érss ? 

Némáa kesetszoritva váltunk el. 
Da hát ki és ml aa ember? Mi as a szerves 

anyag, ami aa élni törekvéabqa mindig csak a rosa-felé 
ttai ea hsjtja aa embert? Miből áll az emberi lé ekés 
a teat, ennek az éltető anervnek egyi-temes szerkezete, 
aminek megfejtene  oly sok gondot okozott mar a tu Jó-
soknak is? 

Ml as, hogy két petének eggyé olvadása, ha elaó 
pl lanatban kicsinyBégebeu ia, da bence van as ember, 
aminek fej  ődéaac aa öröklött roitzaság éa gonoszáig 
veaerák, hogy idővel a külső koriilm°nyek még cél 
ueriiilenebbe, tökéletlenebbé tegyek? 

Te pedig kedven, jé öreg D-trvln, még milyen 
aaépnek ea jósak láthattad, ismerhetttd a« embert, 
eat a „legfaitőbbrcndb"  lényt, akit — állítólag — as 
Isten na j t t képére éa haaonlatojBágára teremtett, ami 
kor aaánnazaiüát azzal a azép éa elbajelé gerillával 
hoatad voaatkozásba. 

meg nekem, hogy im'ékedet zavarni 
éa megmondom njlllin éa őssictéa, hogy 

mennyim, de mennyire téved-:*). M==rt ha nost lepillan-
taná*. aboél a magasságon sgfcö1  — m«-rt goadoiow, 
olt vagy — éa cőak 24 ói ..( fi<y«'erd  ns 1937-ee 
emberi, kétségbeesve kiáltana) f«i:  T j ved tem 1 Szer 
nyen tévedtem I Bjciáasoa meg aa egésa todomáayos 
vLágl Tevés egasz életem hlepve'ő éa tudományos 
elmelete, mert as őikori fö  d éa ti n jer mtaden ssör 
nyel él állatai, férgek,  hlilióz, majmok és cinné mászó 
állatok — angyalok, mig aa embe r A legborzalmasabb, 
a lehUtdorltóbb ea a legbesiiâlistbb ördögnek a leg-
ftriő/óhb  mirigyeiből ssármasik. 

Gyermekkorunkban, az Iskolában, ha a tanító-
bácsi azt mondotta, hogy mondjunk egy egyszerű 
mondiiot, mi kicsiny emberpalánták Így feleltünk:  As 
ember beszél. A kuiy* ujat. 

Mi volna most, bi ezt megfordítva  kellett volna 
tanulnunk ?... c*. L 

nlnca meg a megfeleld  suly, aaonklvttl porlódása Is van 
a cukornak Is, azonkívül noná kell adal a drága papir-
zsákot, tehát Itt is summa-summárium osak ráflMtés. 

I<y vaa a disznózsír. A sslrnak vételé ab gyár 
41—42 lej, a maximáló bizottság 86 lejre maximálta, 
ltl nein lehet falaorolni  aa eaerféle  cikkeket, nmelyek-
nél szintén ugyan ea aa eset. 

Aa Ilyen tévea maximálásoknak aa lesz aa ered-
ménye, hogy a lemax'mált áruk kifogynak  éa a keres-
kedők nem fognak  hoaatnl árat, hiú ha igy dolgozna 

kereskedő rövid időn belül megessi saját pénzét ia. 
Proponáljuk a váróénak, hozasson llsstet és pró-

bálja meg aat kiárusítani, majd megfog  győződni a 
tényről. Voltak már esetek a tengerinél éa abba kellett 
hagyni, mert belátták, hogy a végén ráflaettek. 

A kereskedőnek as az érdeke, hogy minél jutá-
nyosabb álban áruljon, hogy vevőkört szerezzen magának 

Az amúgy is nagy konkurencia jobb maximáló 
bizottság, mint a városi. A kereskedők vigyáznak ma-
gukra, hogy egyik se legyea drágább, mint a mánk. 
A drágításról ssó sem lehet, aa árut mindig a magaa 
adók, vámak és taxik drágítják meg. 

Aa árukat aem kell maximálni, mert nem Itt van 
hiba. A városi tanács, n kereskedőkkel karöltve kellene 
megtalálja a helyes utat, amely esetben többet haaa-
náina elsősorban a aagy köaonaégaek éa a kereskedők 
ia megtalálhatnák Bzámiltásaikat. As érdekeltek. 

H Í R E K . 
— Felhívás.  Kérjük a Gheorgheni (gyergyól) 

előfizetőnket  éa munkatársainkat, hogy mindennemű 
Gheorgheni (gyergyói) vonatkozású dolgokban megke-
reaeattoet B.enaaay Alajos Gheorgheni (Gyergyéuent-
mlklé») cimre minden néien legkésőbb snerdaa eatlg 
saiveanedjaaek beküidaaL (Saerk.) 

— Hsjlyraigazltăa. Lapnak mult saáméban a 
.Györgyéi Etet" — .Csak egy pillanatra.. * c. veseté 
cikkeben egyes saavak, agy miat embrle—emberlv, éri-
ási=»irási ée a aépek bírája helyett, a népek bikája lett 
szed v>V'.mi s j aáletoe tévedéa foty  tán korektál va aem lett 

Egy a sok küzül. 
Halló Hallói... 
Akaratlanul néaek visssa. Bgy ember siet utánim 

í inéit kszével ia Int, ctakhogy észrevegyem. 
Libegve jön és köszönt: 
— Szervuul 
— Sz-e r vuis. 
— Nem lsmeris? 
- • Da... mintha..,. 
Arca szomorú less. Fejét IsiHtl, mlnlhn iségyolné 

magát. Aztán újból rám nszve mondja: nam emlékssol? 
K.feledled  volna még te Is a régi kollegát? 

Magsmhoa Öleire, mélyen pirulok s a sslvsmst 
érzem. 

Jól emlékssem, hogyne, osak... rég aem találkos* 
tünk. S Ida a tova mindjárt 20 euteadoje.... Hogyne 
rinlékesaéi? 

Sgy sorba álltnak.' 
Is esküdött, én ia. 

Akkor Is augnsatau hónapot irtunk. Estefelé  volt 
s a nap lemenőben.» Fáradt ingerel mintha sírva Ma-
tok volaa visssa melegét, aailt asóta sem... Ob, igen, 
hogyne emlékeznék? 

Akkor még. te Is erős, ssép férfl  voltál. Csapa 
jé»eg és aslv. Enl akarás, aeha meg aem döathető 
életcéllal. most gOrayedt, sápadt s mlnUta rongyos 
le volnál. 

— Bssséljl Ml vaa veled? 
— Hogyao éa hol éln? Mit caiaálss, hagy eoy-

nyira megtépázott aa élet? 
— Rám nés, saemébea a világ minden fájdalmával 
— Hol kezdjem? Mit alrjak el előuör? 
— ás mintha agy pillanatra eeaét vrsatette volaa 

kérdi: 
— Mondd, van Isten a ba vaa, bal? O.amladeat-

tudi és Igasságaa laton? 

Á Gheoruheui (íMííralmifclósi)  tereskeflöt  serelme. 
Tévsssn maximálják Gheorgheniben az árukai 
Gheorgheni (Gyergyóez*n'mik1é<0 vároa mfx'málé 

blsottstga folyó  hé 24 én ült ösoae, aa árak m<-gm*xi-
málása végett A végrehajtott m-x máláa azonban sérel-
mes a keraakedöl táraadaloara. 

Gheorgheni (Gyergyóajentmlklés) ugy a Bánáttól, 
miat as OMrályaágtél legtávolabb esik, Így teh*t a 
vasntifuvardij  is a legmagasabb, mint a szórandó* 
városoknak Marcu ea C:nc nnk (Csíkszeredánál.) Odor 
heluoak (Udvarhelynek) Tg.-Mureanek (M r̂oavoBárhsly-
nek), Righlnnek (Száscrégenaek) — A gheorgbooi 
(gi ergyóssentmlklóBi) város mrx máló bizottság nam 
vette figyelembe,  hogy a kereskedő vasúti fuvardíját  ÓB 
ssás féle  taxákat kell fizessen  minden után; Glieorgh*-
nlt különösen UJW lehet a szomszédon városok után Indul-
va fflbx  málnl. 

A törvény előírja, bogy as angrókersskedő 10°/o a 
detall kereskedő 20% ot számithat fel  haasonnak. -
A gheorgheni («yorgyóaeentmiklésl) városi m»x'máló 
bízottá ág eat figyelmen  kívül hagyja, aót nem hasznot, 
haaom teanrnéai áron a'ul kéeyuerlt! a kereskedőket 
a liaat eladására. 

Mai llaat beaaernéel és maximális árak aa alábblak: 
0-áa llaat beaaeraésl ára taxákkal = 1040, maxi-

málva van 10 60. 
4-aa llaat beezeraésl ára ti xákkal = 9 60, maxi-

málva van 960. 
6 le llaat beaaeraéal ára taxákkal » 9 2 0 , maxi-

málva van 9— éa Így tovább a barnslisatek la. 
Ilyen formán,  hogy adhatja aa engroszista a deta-

llatáaak, hogy 6 megkapja számítását éa hogy adja el 
a detaliata veaetőjéaek ?, aatán meg hol a porláaéaa 
drága p^plrasákok ára? 

Miből flaeaae  tovább aa ldin tetemeaon felemalt 
állami adóját, városi adóját éa taxáit? 

A cakónál la aaiatéa ea aa eaoL A detailate ero-
daţi caomegeláaaál a kocka cakrot kapja 8020 lejért, 
koaaá a bélyeges aaáala 6 lej, A ládába, vagy asákbaa 

S P O R T . 
Aqnila C. F. R. Sighiaoara — 8.8. G. Qhoorgheni 

5:4 (3:3) 
Igen nagy hŐ»égben a veadégcaapat keedéeével 

indul a játék, amely már es elaó ptllaaatbaa gol tered-
meayea. Ugyaaia aa esladltott Wbda Kercaébos karll, 
o l V^daadUtea j»ta«lk és a aaepen eaátlé labdát gon-
dolkodás nélkül rusja a haléba (.LO). A vaaetódHak 
asiinfoa  uem sokáig érveadhat, mert raiyoa védelaü 
btbábé. már a következő percben egyenlít an Aqaila 
kitUnő belaő csatára Maiad révéa. Gel után Ismét ve-
sselyes Umadást lndit as B. 8 G., amit a vendég-
csapat caak durva f.u  ttal tud megáUltanL Bár a gán-
csolás 16 os vonalon belől történik, n játékvezető 
16-osrél ítélt szabadrngábt, amit KöUŐ magas aa kapu 
fölé  küld A rákövetkező percben iámét egy saépen 
gördtt.ó 8 8. G. tamadás gólt eredményen Vadsadi 
LJCÍ révén. Majd Vajda rug igen ssép dugót A 48-lk 
perebun Sieretcu lesgysnua halyaetbői Indulva, népit 
aa eredményen, sőt pár pillanat múlva az Aqullának 
Malod révéa sikerül egyenlítenie. 

A második félidő  ls igán ssép játékot eredményez, 
bárba az Iram sokkal alább hagy. Bgy ssép lefutásai 
Vadasdi 1. Vadasdi II elé tálal, aki ahelyet, hogy a 
teheteii.c kaput msllett hálóba guritana, hatalmas 
kapufát  tug. Vadaid! I. azonban lamét as S. 8. G.-nek 
asersi tneg a veséttfkt. 

UjrakesdéB után Miid 8 góljával lamét sikerült 
egyeniúenin az Aqailácak, sőt Bssoln révéa a «esetés-
hea is jut. Közvetlen a befejezés  elölt Igen ssépen 
gardmő S. 8. G. támadást ismét csak szabálytalanul 
tud aaerelni as áquila védelme, de a megítélt 1 l-est 
Karcsó n'm tudja góllá értékmiitenl s igy oda a saép 
eshetőség aa egyen!itéBhea. Éi bár a játékidő Igen 
nagy részében fölényben  játszott as S. 8. G., mégis 
mint veastuBfel  kénytelen elhagyni a pályái 

A mezőny legjobb embere Vadasdi I. volt, mig 
as áijuilábói Mtlcd. B;yébkéot mindkét cdapat elég 
agyseges volt. Zírug, lllbtve Puiltáa kaputok a golok-
bsn ludasok voltak. 

H»sonló fair  és változatos szép játékot máskor 
ll izliessn néintnk meg. Ambrus Gergely. 

Tanlsaverseny a Vass-kupáért. 
Gheorgheni—Tirguaecuesc 5:4. 

Szép és izgalmas küzdelmek után Györgyé tenlBsa-
aől eaereatek meg ea évrj a Vaas-kupa védelmét, 
melyért a székelyföldi  egyesületek játékosai kttsdeaek 
évről-évre- As eredményeket Itt adjak: 

Férfl  egyes: Séra (K.)—Zirug (Gy.) 6:1,6:3; 
Láaár (Gy.)-Gihor (K) 6:8, 68,„6:3; Dr. Gaál (Gy) 
—Vaina (K.) 6:1,64; Dr. Mágorl (K.)—Milnássy (Gy) 
6:4, 6:4. 

Női  egyes: Barab*ny .(Gy.)—Gábor D. (K.) 
68, 6:3. 

Férfl  piros: Dr. Gtál-Málnáaay (Gy.)—Dr.Má-
gory—Imre (K.) 46, 6:4, 6:4; Gábor—Séra (K.)—Lá-
zár—Zárug (Gy) 86. 3:6, 6:1. 

Vegyes  piroa: Sir»—Sipos (K.)—Gaál Éva—Zá-
rug \Qi.) 6:3, 6:6£, 6:1; Lázár—Barabáasy—Gábor 
teetv. 6:3 62. 

Veraeay ntán kellemea eata 
el pár érát a két saékely várna 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Klnevoaéa. Varile Mareet a duemegyel adó 

megállapító péasűgyigasgetóaág vezetőjét, 2678—1937 
sa. királyi klneveaésael álllásában véglegesítették. 

— UJ vesető járaabiró. Aa IgasaágngyminlBBter 
• helybeli járásbíróság veaetéeére dr. Roaiaa Ardelean 
bírót delegálta, Padeschl Stsnlslan eddigi veaető járás-
blri helyébe. 

— HáaasBág, Kovács Kiroly gyógyaaerésB éa 
Balást Ilonka gyógyaaerésB folyó  év auguistus l én 
hásasságot kötöttek Ecaéden (Havesmegye.) 

— Kinevelték a varos második alpolgár 
mesterét .A belügymlnlaater Marcorsa-Ciuc—Calksze 
reda város második alpolgármesterévé Neamln Emilt 
neveste kl. 

— Nlstor mankaügyl minister városunk 
ban. Nlstor munkaügyi minlsster folyé  év jullus 27-én 
TAtomokban meglátogatta a katonai előképBósök tábo-
rát, amelynek munkája felelt  megelégedései fejezte  M. 

— HalAloaáe. öav- Páter Kárelyaé sădi. Tőke 
Anna volt ejtoal állami tanítónő folyó  évi jallus 26 én, 
58 evta korában elhunyt. Juliul 27-én hantolták el a 
Jigodia (aaögódl) uj temetőbe. 

— Bnosasaó. Clac bői való ellávosáiukkor a 
paptestvérekaek éa Ismerőseiknek sslves Iaienboaaádot 
mondanak. P. K. ée P. L. ofm. 

— Kirándulás Sötétpatak-fOrddre:  Jövfl 
vaaáraap, augneatne 8 an. A kiiünó gyógyhatású 
és egyre köalsmerlebb Söiéipitakfúrdóre  augusstus 
8-áo njabb kirándulás Indul. A kösönség readelkesé-
sére kényelmes autót ma éli. Indulás aug. 8 án reggel 
6 órakor Kalfáa  Jóasef  vendéglőstől. Viteldíj oda es 
vlsssa 80 lej. 

— Vlllámosapás. A vlllátnciiBp ianak haláloB 
áldozata van. Mult héten a villám bettióu B.jgó Sán-
dor L Maros («sárhegyi) gasdálkodó básába ea Teres 
nevO 17 évea leányát agyonsnlytoits, 

— Gyilkosság. Brőss Jjssaf  (Jóassf.)  25 óves 
éa Kozma Adotton 20 évea lieu (leoófalvi)  legények 
öissesziulkoatak. A verekedéssé fajult  nesBtelterés 
végül ls halállal végsődéit. ErőiS nyakszirten scurta 
Koama Ágostont, aki a helysainen azonnal szörnyethalt. 

— Fejen rágta a ló. Tímár András Lu ci-de 
sus (gyimesköaáp.oki) 14 évea gyermekei a ló fajén 
rugla. É elvesiiélyea állapotban sorházba ssáditoiták. 

— Aa aludi (nagyenyedi) ref.  Bethlen-koll. 
nyilvánossági jogn fia  fágimnaaiamsba  a a vele 
kapcsolatos lnieroa.mba és tonvlktasba a felvételek 
folyamatban  vaanak. Az Interná'usban külön muaka-
termok és külön hálótermek, valamint medarn beteg-
Bsobák éa Baját fürdő  sil a tsculok reudelkeaesére.— 
Ugyancsak as iskolában asakkepzett fogorvos  által kö-
telező fogápolásban  részesülnek a tanulók, minden kü-
lön díjazás nélkttl. A szabadban való BBÓrakoaásra és 
a sport céljaira hatalmas kert éB felszerelt  jálssótér 
Bsolgál. — Dijak: Bélratási dij és fenntartói  járulék 
280 lej, tandij 3200, iniernátnai dij 2600, konvlktuii dlj 
4500, konv. felssereiéBi dij 100 as V.—VIII. oeatályo 
sok olvasókör! dija 100 lej. Vegyes dijakban flaelaek 
még a tanulók evi 136 lejl. A d jak külön kéresre 9 
reaaletbea la flaethetők.  — 8 tegénysorau, kifogástalan 
magaviseletű, jé tanulók dij kedvesmény ben réssesiilnek. 
A taaitáa a módosított törvény értelmében sseptember 
9-én reggel 8 árakor kezdődik. Évnyitó ünnepély sstpt. 
8áa délelőtt 10 árakor leás. Ai ev kezdeti leatdók 
programmja a következő: saeptember 1—7 köaött be-
írások, sseptember 1-én javító vizsga a IV. oaat. tanu-
lók számára, sseptember 2 és 4 én V osst felvételi 
vlssga, azepieiuber 3-án jacltó vissga az I —VIII. OBZI. 
taaaiáknak, a IV. osztályosok kivételével, szeptember 
6-án 1. osztály os felvételi  vizsga, sseptember hó 7-én 
utolaó bslraal nap. Ezután csak miniszteri engedéllyel 
irnató be valaki. Jalentkeaések anţuistus 20 lg. Csal: 
felbélyegzett  és megcimaett boríték melléklése esetén 
küldhet aa Igasgatósag esetleges érdekiődesra választ 
éa róbaletes tájékoslató*. AB Igasgaióaág. 

— Úgyéeasegi hirek. Mizgran Para»cbiv Lanca-
de-BUS (gyimeafílsóloki)  vasutas bo'saubói öísietörte 
éa elţuiailloila a ró tőiének égési zöldséges kertjét. 
Vidat emeltek ellene. 

— Prusln Oyörgyné Bicas filje'entétte  Gsotl.i 
Todoroét, Aat állítja, hogy átadót ványo'ásia egy vég 
posztót, amely ró. most Oan>ln Tódoraé nem akar luiol. 

— Eróss litván 49 évea Luarea (uárbegyi) gaz-
da ÓB f  tleságe a réten szénával dolgoztak. Iá-ig támad 
Iák őket Laesko Jinos ée L»Joa nevű fla,  akik súlyo-
san Össseveriék a házaspárt. Aiért vetemedtek erre a 
lépesre, mert állítólag Eróssék elkaszáltak a fütermé-
s Ükből. 

— Bage István loeenl (vfalvi)  lakóshoz betörtek 
és 8000 lej kéupénst elrsboitak. 

— A tuinádfürdől  ortodex kápolnába Ismeretien 
teltessk behatoltak, feltörték  a porsolyeket és a felje-
lealéa aseriat 16 eaer lejt elloptak. 

— Kinyi Lássli Dalolta (dalael) gaadát Sáiiha 
Lajos Panlenl (pálvalvi) lakós feljaljo.ette,  mert 6000 
lel értiktt fájai  ellopta. 

— Benedek J-ikeb armaseni (tneeaságl) lakós, 
Dinel Gyulát verekedős kösbea bicikával inlyossn 
megsebesítette. 

— Bálint Bála sumnlenl (omlyói) lakós eüei 
aemsetgyalásás miatt eljárás Indult | 

— Dobos Lőrinc alnadl gasda Kossá Dénes saeat-
mlhályi lakáét fejűével  megsebesítette. ! 

— Kössönetnyllvánitás Szeretett teetvérOok! 
özv Peter Károlyné szül. Tőke Anna elhalálozása! 
alkalmával klfejesett  réeavátért ezúton la hálás k»«*-

aendunk. Ttkm  RisilU  ia lika  Jóasef.  I 

— Saegedl Saabadtérl Játékok. AS európai 
nyilvánosság előtt 6 év óta különös rangjuk van a 
ssegedl Baaepl játékoknak, amelyeket a páratlan szép 
ságtt, egyedülálló építésiét! megoldású Dóm-téren ren-
desnek meg olyaa terméssetl és művészeti alkotások 
mellett, amelyek méltán állították a ssegedl Játékokat 
a salsburgt FdBtspiel-ekkel ÓB a bires olaszolBaég' 
ssabadtérl ünnepségekkel As Idén mér as ötödik sae-
sonbatt sssrepel a szegedi játékok köséppontjában. AB 
ember tragédiája, amelynek monumentális hatása elkfp 
aelhetetlen tömegeket mosgat mag, as eddigi előadások 
során több mint ssáshatvanezren nézték végig est a 
politikai és társadalmi világdrámát. Az idén háromszor 
Bserepel a Játékrenden, Jullus hó 31-én, augusstus hó 
8-án, 14 én. AB örökhangulatu mesejátékot, a Jinos 
vitézt angnwtUB 1, 9 és 12-én tartják meg. Augusztus 
4 én és 5-én bemutatják az első ssabsdtérl színpadra 
irt népi mlaztériumjetékot, a Fekete Mirlát, — végül 
angnaslu« hó 7-én, 1-én és 15 én aor kerül a Bizánc 
előadásaira. 

— Szekeret éa lovakat lopott. Gyarmati 
Zsigmond muresmegyel Illetőségű 18 éveB legényt a 
gbimeel csendőrség letartóztatta. Gyarmati C nj (Kolozs-
váron) 2 lovat ée ssekeret lopott, amelyet Ghimesec 
akart értékesíteni. 

— Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen édis-
anyám: ösv. Nagy J.asefaé  BZÜI. Sáador Zaussáens 
elhunyta alkalmával megnyilvánult réssvétel hálásan 
köszönjük. Méicurea-Ciuc, 1987. jullus bó. 

Nagy  Mihály  éa családja. 

Nr. 35-

România. 
Comitelui Şcolar, Dâneşti-Ciuc. 

-1937. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în zlua de 

1 August 1937, orele 10 dimineaţa, se va (ine concu-
rentă cu aplicarea modului prin bună învoială eoni. 
art. 89 L. C. P. şi cu termen scurt de 10 zile, în cance-
laria şcoalei prim de Stat din Dăneşli Ciuc, penlru 
darea in antrepriză a lucrărilor de edificare  a şcoalei 
partea 11., construcţie numai din roşu pusă sub acoperiş. 

Această concurentă se va tine potrivit L. C. P. şi 
normelor O. C. L. publicate in Monit. Of.  No. 127/1931. 

D-nii concurenţi vor depune odată cu oferta  şi o 
garanţie de 5 l a valoarea totală a ofertei,  in numerar 
sau în efecte  garantate de Stat. 

Planul, devizul, caetul de sarcini, conditiunile 
speciale, cum şi ori ce alte lămuri în legătură cu această 
concurentă, se pot consulta în fiecare  zi la cancelaria 
şcoalei din Dăneşti. 

Dăneşti, 18 Iulie 19̂ 7. 
Preşedinte, 

EMIL CÂNDEA. 
Secretar, 

V. IACOB. 

România. 
Ministerul lnstrucţiunei 

.Gimnaziul de Băieţi »Pclru Rareş-
Micrcurca-Ciucului. 

No. 141, 26 Iulie 1937. 

Publicaţie dc licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa cclor interesaţi, că la gim-

naziul «Petru Rareş« Miercurea-Ciuc se primesc oferte 
penlru furnizarea  a cca 30 bănci pentru şcoală până 
la data de 2 August 1937, — inclusiv — ora 8 dlm., 
când va avea loc licitaţie. 

Plate se va face  imediat după reccp|ie. Caietul 
dc sarcini se poate veslea la cancelaria şcoalei în fiecare 
zi inlre otelc 10—12 a. in. 

Director, Secretar, 
Sp. TUDOR. N. SPOREA. 

Felesik! autóra 7 elemit végzett flut 
pénztárnoknak felveszek.  Óim a 
kiadóhivatalban. 1 - 3 

Hirdetmény. 
A sancaleni (caikszentklrályl) róm. kat. egyház-

község aa egybástanáct határozata éa az egjházl főha-
tóság engedélye alapjár, 1037 évi aogasatus 8 an 
délután 4 orakor, as Iskola irodájában nyilvános 
aaóbeli árverésen örökáron eladja as 1091 es 1032. 
bras. alatti belcóiéget a rsjta levő házzal együtt. 

As árverés feltélelei  megtadbatók a p'.ebáala hi-
vatalban. 

FIATAL NŐI ÉS FÉRFI F0PRÁSZ-SE6ÉP 
állást keres. Cim a kiadóban. 

HEGEDÜORAKAT 
oonearvatorlami módsaer 
sserlnt, J a t á n y o a a n ad : 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O l u o . 
!tr. Cú|i. Vulovlol (Hargtta-aooa) SS. 

Háztulajdonosok! 
Tisztelettel értesítőm a n. á. kozöaséjjot, bog, 

Október 1-ével Cinc-ban ls megkezdem működwui. 
Jitányos árban vállalom: llj cseapekályhák»ak-

szerO szerelését, régi kályhák újra rakiaát, javítását 
és takarítását. — Tíz éves gyakorlati — Pontos n 
lelkiismeretes jé munka. 

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve va^ok 
teljes tisztelettel: 

Molnár Péter, káiyhas».r0io 
Bf.-Qheorghe,  Plata Unirii (v. Kilvln-tér) 2 > 

Ilaroorea-Clnol (oslksteredal) megrendelések a Vikár könyv, 
kereskedésben leadhatók. 

Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

Keveset használt, mély gyermekocsit 
veszek. Arjiagjelölésael címeket a kiadóba 
kérek. a—a 

8 NŐI KALAPOK £ 

M KÉZIMUNKA ANYAG0 K * 
S ÉS ELŰNYOMTATÁS S 
5 AZSURI ENDLI1 
5 GÁBOR ÁRONNÉ-nál, CSIKSZERCOA (M.-CIUG) jL 
TÎ Oatavlan Barbat háaában. ^ 

t v v w m i v B i i í v w m M 
Szükségem van .Transsylvania" Biok-féle  konver/;6 

alá esett regi betétkönyvre, az öt év alatt kap tudj 
ösBseg 60'/o At most kécizpéazbjn kifizetem  veié 
képpao. Cim a Csiki L ipok kiadóhivatalában >.—:ü 

C S E R É P K Á L Y H Á K 1 
A asombotyai Bohn-féle  téglagyár kitűnő mi-
nöságü oserepkilyhái minden azlnbeu és n-gy-
s&gban kaphatók. Stvánat;a gaaiag inlntaküoyv 
áll a n'gyérdamtt kSzSnség rendelkezésére. 
Éaitkeaökl Ugyanott a híres 

BOHN-CSERÉP 
bármily mennyiségben, jnt&nyos árban kapható. 
K é p v i s e l e t : 

Jakab Sáador, M.-Oiuc — Csiksereda 
Strada Compoaesoratalnl Nr. 7. 4— 

Egy teljesen jó karban  levő,  1 ló után való k < 
fekete  hintó-koosi  eladó,  lfj.  Papp Kár  oh' 
Mereurea-Ciuo  (Csíkszereda.)  a—* 

MODELL KALAPOK | 
tla aapoakeat n j formák  olosó S 
árbaa, i ö . » » t « ^ l a . t b . » t < 5 l c J J 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL A 
Ogyanott kesaAlnek B I S Í B B - M 
aomft  í ő l kalapok ( i i ő m d t t • 
anyag koaaáadiaával. Kalapak W 
•talakltása a legrövidebb Idő alatt. Q 

Mercurea-Ciuc, I. O, Bratlaaa (Oimaá- w 
alum)-iioaa 111. ss., a Bőrháa kAaelébea. ö 

Ü W W ü f  M  W  Ü' lÉK^W^Sf 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a logJutAnyoaabb 
á r a k m á l l o t t esakfiaól  a 

V á k á r üzle t , Mercurea-Ciuc. 
R I W I M I Vákár U S P U M L I J I B A S , H V W M O I M 




