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VICTOR RÉSZEOH 
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Krisztus panasza V. 
K°dvea Taa>vér«lic I Ti ^ngem B5'csnek blv'ok 

é* s?m hal'gatíok reám. 
1. Iiten v*i)ţtr>lt»nti( bölc*, m»rt mindent u;y ren-

det e' n vPágen. hoiv legjobban e'.drji aat, amis akar. 
MindecneSc kltttei a célját, kiméri a halárat, meg&dja a 
. jti.Ve^ eszközöket, melyeknek segélyével könnyeb 
b r boldogodat. A természet háztartásában, a napmelejf 
a f  cy mellé beállított» a ború; felleget  éa a zugé 
í'vavr'i z a pzégu'dó viharokat, m'M oz la kell a le-
vső f-i'-Mesitéséro,  a fö  d raegpuhltására és a növény-
világ terjesztésére. Az állatvilágban megengedi a rsgáiyo-
kRt, hogy ><z erősek aallárdu-janak. Aa embereknél 
H i'unV síenved^st, betegséget, BB?rencsótler>Bégek et, 
^ bogy a lélek er'je éB jósága kitűnjék Kaek 
•.ilra'ír̂  sda>>k a»kl, bogv liter kegyelmet tdjon értök. 
A gynca e: bukik, ea erő* megállja. Vjgy teclntBŰk a 
n»rvobb viharokat: világháborúi, forradalmak,  egţhas-
•.:dözí,0t1 ührrálizmua éa bolsevizmus rettentő pa>sti-
l inf.i11  A feiti'etesen  szemlélődő laikus ember már elére 
j 0 j • ng egyháa pusztulását és a világ végét. M r̂t 
wUksíges ugyan, hogy botrányok legyenek, mlndaaá tal 
j,j gnoak az embernek, kl állal a botráay történik. A 
v.*rtatuk vára pedig T -r'ulllán szerint a keresztenyaég 
B''jSj'- 'ftt. 

Az -rr;b»r elé qĥ v cilt tűzött ki a végtelen bölcs 
1 .í.-c, smi- rt 'Heioen küzdeni, szenvedni e a legaagjobh 
a Hor: >tot is meghozni. A*.i mo-.do.t* neki: iegy bü 
mirdh'iláli? s neked adom nz bröt^.et koronáját e Éu 
Kj?»: a te igen nsgy jutalmad Ecael k-îCM-jcî t mie-
•-'., Mtr-Mt. ne erősiti aWatua'.at. Méri 6. oda 

B. i t j » többi földi  icunta hlf>bâ alói-ág£i:  Mit hasa-
Eni Dií rd ember, ha m eg-sz világol m*gnyerrd és 
ie ted~- k klrát vallod? 111 adhatna emb-.r valtesgU: 

-r? S mmlt. Azfrt  a végtelen Bölcsesség fel.diUjt» 
a a<sli .Ivt: Aki nincs m-'llettem, ellenem van, aki nem 
vet ve*-'., az szétszór. Keressétek aaért I.*t6n országát 
i ti 6 ipaz'ágát h r többi megadatik nektek. 

2. Hi ti ecg m Bücsnek hivtok, akkor jogosan 
ţetl szemünkre: hát ükkor miért nem hallgattok reám? 

As tmb:T p*dig mindig haligat arra, ti javát 
akarja, literinél jobban senki sem akarja boldogulásun-
kat. UiadsoVira hallgat, mindenkit megkövet, megpró-
bál, ha jólétéről van aaé. Akadnak hamis bölcsek, kik 
&!bÖ!G'A8*g»t hirdetnek a c*ak akkor eazmél fal,  mikor 
ru'ui ráoz'd'ék. Saját kárán tannl az okos. Kellene 
tizsgálídnl, máüokat la figyelemmel  kísérni, hogy bölcs 
lp(T\ Mis kárán okul a bölcs. Ne ő fizesse  meg aa 
óiét iskolájában a tat.djt, hogy bölcs tapasztalatodra 
tűit szert. 

A mai omber sajnos esztelennek bizonyu'. Ltbon-
tat• .-i r-Sgi CSUMÍI, ujsk'-t éa n»g,obb»kat tpit, tele 
n'.jg m^d^n fu  'dl jóval B mikor kész van, azt mondja 
mintában: Lslktm, Itt van étel, li •), egyel, Igyál, vig3-
li'iHál. Azt feleli  az Ur: Esztelen, mi lenz veled, ha 
éjjel férted  jövök. miod^z kié lesz? Napjainkban a test 

o=h;:(ţ-,. bMcaeítf4ge  uralkodik, önteltségében mag van 
"a' u va önmagán kívül ÉB MM» nem lsmar el bö;cseb-

Dr'D la Wlgat, amiko- aa igazi rendeltetésére 
tiiV'aicztatik, Diog^nes aj'sjára egy táblára kiírta: 
.11 i irţraţjobb b&lcaesség-t árulják öt szeszterc u-

szért*. E^ylk pogánv rabszolgáját küld o oda. „Mo .dd 
meg az ur.idnat, hogy tulodín c-ielolk 'detíflm  icoiink 
végére gondoljon, mielőtt roeg'eoné * Előbb neveti ti a 
pogány, m*jd Többet gondolkodott rajta a vágüi bilJ»t.'«1 
hogy nagyon okos dolog, mit a pogány b?:ca l;z>nt 
Baavárn 

Bármit t̂ sa l̂, okosan tedd a nézzed a végét. Érték-
mérő és hltol'isiiő legyen icindenb* n czsnt Alajos bölc 
megállapítás»: Vajj»a az mit hss2nái az örökkévaló 
iágr:. ? Sok mindentől vl??i.átnr, belá̂ ju> , hogy többet 
wz«>l, mint erővel, szóij szám, nom fáj  a fejrm. 
4klror nr-m kell bánkódni: bár ne tettem voloa. 

Bölcs ember, ki mindig Bzem előtt tartja: Avégei. 
vagyunk a vliá :on, hogy Ist ?at m-~glemerjüi, szaressük, 
őt ezolgáljuk p iey Gdvöcltíjflnk. 

Ti engen B ilcsnak hkto^ b nem hallgattok reáx. 
Noha egykoron örökre el árhozto\ naokoszatoí: 

engem 1 
Mondd, talán ok nélkül paaaszkodik as édes J <zns ? 

Nem tRaasájcos a panasza? 
B -saalj örök bölcsesség, mert hallgatni fogja  a 

te avolgádl 

„Kisebbségi Kérdesek' 
Tavan vau s aa ébr deinl kezdő természet 

eszünkbe jutta'ja az elv^«"it matot. mely ilyenkor 
nedvességtől du:aadvf>,  fr!3-.  m-̂ l-. gi! rttgyezO: kezd 
hogy klkel.ea be ől-- a azárb iBzoftő  ->! -t. Ilyen -̂ veWtt 
noag a mi szemflokben  as a au"Es, mutyet O ' i i w 
Maurer Bé'a v<k« nagy áldoxHio- tal e őáilitott romftn-
ny«lvll blBBhbs°gi havi RKm^j^n, a „Cher.iiuii Ml 
o-r-a'e" (.Kis.-tbt;aegl K--rd.-»-_-';") ban. 

M-.urtr Ba!» sa#m »)eî töhbaaör iamsrtsttü*. B -
számoltuik arról bz óriási ulácjoránt és a doxatoi szor-
galmat Igényié munkáról, m I y .<: a ramú os magyar 
sajtóban a két n pra vocatlozó H4j:óhi.nguu»i klitnei 
és otokat *gy cto&orba ösrz^gyüjtve, román nyelvre 
l 'oid'-ja, bogy bsvoata maj(j >.oné "k fiiẑ t  alakjáb 
eljuttathaasa aa Illetékes ron^n kceélell tény eső; asz-
talára. Aki ciak figyeli  M»ur r B3<a muekáj-t, -átji 
•st a komolyságot, azt a i 'títsaerates pononsajo 
•ml ndatalnak csRzcgyüjtésán 1 vcseil a önkéntelenül 
ls arra kell gondo'n'.a, hogy eat a munkát a jóaaa 
ssammol lété tobbaéiri olvasónak Is értékelnie kell éa 
annak hitolt la kell adnia. 

Est a munkát értékeltük ml lm, amikor felhívtuk 
» magyar olvasóközönség fl^emét  Manrcr B.-tlamnn-
kásaágára, amelynek eredmtayol már mutatkoznak. 
<•« elvetett mag k!V jlíb»n van a enn?k legjobb bizo 
nyitéba av, hogy a „Ch.stluni Minorltire"-b6B meg-
lelenő román nyelvű cikkeket »z eidilyi román hasi-
i ipoi hasábjain viszontlátják. Hizagpótlók«ut Bzerep̂ l 
ez a folyóirat,  mely anyagot és albi mat nyújt a român 
sajtónak arra, hogy ?z országban élő iiaebb-ieg^k h .'Iv-
zetét a politika torzító Bzemüveĝ nek maliőzáaav l̂ 
ismertetheBsák. Mint mlndeonél, igy Itt íb a kezdet 
ithózgégelvel kellett megküzdenie, ds Maurer B^lat 
kitfrráeu  ezen is AiEegitftte.  Most aztán tsz erdélyi 
mugyar oívasókösöcségen a sor, hogy Máurer Bslat 
e muafeáj'íban  tovább táisog»SBa, hogy az uj alapokra 
fektetendő  országban a kisebbségi magyar élet kellő 
msga'»pozásának mna' áját elű^o^lthesae. 

A Dunavölgy kialakulása felé. 
Az fd  .i t»v»3E kets jgtelenül meglepő világpolitikai 

változásii su yos teheran* nehes^doek as egéss világ 
mindet fejlőt  allamf̂ rfljaaak  le'küi^r»). Köaópeurópa 
5?r*ép«i uj alakot cy;rt s ea a tény ntgy mértékben 
befolyásolja  es itt élő n-pis Borsát. Huss esztendő mait 
el na Eu'ópát at .pjában megreagető világháború éta a 
-U3 ott tanúik, hogy miodon orsság állig fegyverben 
bár, d-j a ioh í̂ó l-gb késebüen igyekszik ieljesiteoi 
ŝ ját nemzet Xlsebb.-égel Márnára eiőirt elejeitételeket, 
mviyehat a nép«k önrendelkesésl joga alapján aláirt 
békflkötá4  után 20 év alatt elmuiaaaiott. 

Aa plmult *dő bebizonyította, hogy egy oraaág 
koascolldáláiáoak egyetien biztos eesköse a kisebbségi 
lakőso îi»! szemhon atka'mcaott legssabed 3bb bánáBmód, 
mert csakis aa aksdáiyozhatja meg a kisebbségi sors-
btc élő népeknek aa orsság egységébe való btrépitését. 
Bat a fo.yi-matot  láttok elladulai a cseh ea jugosaláv 
állam kiesbbaégpo iukájiibao, melyeket a germán ve-
ssély köavetlenül érint. Ugyanilyen elgendoláara enged 
következtetni aa a Megyaroraaágon elbaagaett hlvataioa 
nyllatkoaat ls, moly az ottani német kisebbség jegelt 
igyekezett blstoeitanl. 

Az egy»:l> n ország, amelybői még nem hangsot-
t»k »1 hlvatuio" nyilatkozatok ilyes irányban, ml vagyunk. 
D: i't is minden joi arra mutat, hogy a rouian állam 
poll.Ufci  g p z«to kcnsl a módozatokat aa orsaag e 
i'-gfoo:o<abb  problémajaaak megoldására s a román 
e>jtó v|:<Hahabgia & B íthlea István grtf  esetleges roma-
oiai látog&tá-iaval kapcsolatosan, salaten aat matatja, 
hogy a kl«<bhségi kérd» rendesaae ma már a to.ibsegi 
fiép  sz&tte r t̂egeioev irdaklédését kelti M a a sajtó-
ünngokból arra lehft  következtetni, hogy a Duaavólgye 
nAp inek a legemberibb életjoiok alapján való össse-
fogását  mi már a román közé.ei hivatott veaotéi sem 
tartják !ehot<*;le.;sek, sőt miodtöobea aksdaak olyanom, 
Hblt a duaavőigyí ter békéjeaek bistoaltáaát a klsebb-
ségi jogok rendeséseben látják. 

A Duaavölgye olyan vilaaafal  félét  jelent Kőaép-
és Kaleleuróp» között A germán-csíáv tengorbaa mint-
egy ütkósóal felületet  jelent aa a vegyes nspaaaégB, 
kuvert iakósságu terület, amely arra van hivatva, hogy 
miodkét befolyásiéi  függetlenül,  a saját erejéből men-
tett tekintélye alapján veesee gátat a két, fajilag  és 
világnézetileg elieatetoa áradatnak, mely Európa béké-
jét felborulással  fenyegeti:  A Dnoavöígye ma az egyen-
au'yozó müv-issasettpet jaüaa Európa politikájában a 
aa itt élő aliamhittalmaWoak a nemzet kisebbségekkeli 
nanasmódjátél fdgg  az, bogy ea as egyensúly fel  ne 
boru-jon a környező n*gy hatalmaknak a kisebbségi 
jogok biztosítás inak ürügye aixtt törianó beavatkozáson. 

A kisebbségi kéid»s rundesést keli nyerjen Európa-
szjrte. Kî éayszarid azt a világpolitika alakulása a a 
történelem folyton  Ismétlődő foganata,  amelynek körfor-
gása n m nyugszik addig, mig a népek egyansu'.yi 
h-.iiysate a földtekén  igazságosan el nem osalódik. Aa 
idó mindent megérlel a <3gy kia türelemmel ml la meg-
érjük azt, hogy országunk felelőa  tényezői a rájuk 
ulzott haiaíomaál fogva  ügyünket igazságosan elren-
dezüák. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
ZZéL*borvLS n a p i ó"ból. 

Aaiagú, 1918 juniua 15 éjazaka. 
Kltzulrdik az úr*. A támadáera előkészített csapatok 

a lövéaz&rkok előtti teiülftebrc.  A rohamRBapatokat 
ír. elől»r«p grúuáttölca^r rengetege. A szivek belevernek 

'"i^r.ua ég w/. aaiügói éjnzeka félelmetes  csendjébe. 
A iiyhlugsápi vonalakba megkezdődik a tiizéreég iel-

" iilá-H. A7, éjnzaka teli van a borzalmas készülődés sulyoa 
'""^tru-i I. A hét közaég f-nD«ikján  a tömeghalál előszele 

Ult ver minden lélekben a támadási parancs. A rész-
több betea terepasztal elfikéazitO  mnokamegosztisa 

-1 a grán&ttölcaérekben lapnló egységek között. A vil&g-
OHtx.ru egyik legnagyobb haditerve, a végaö ütésnek szánt 

kari gondolat kiteljesítve várja a halálos kezdést. 
II íg csend van. AZ asiagói székesegyház összelőtt 

i'iniai lieb-merednek a juninai é.asakába. Ügy nem tal él 
l , s 2 l u » eblitt a környezetbe. Pedig hónapok óta áll ebben 
I dolban. A gránát tépi, veri szent hajlékát. Sok sebből 

'^iczve kitart. A haldokló honvédek százait látja el napon-
""'•l az utolsó vigaaazal. A templom előtti terei nem hagyja 

az asiagói Szent SzBz aem. Alabástrom fényben  nézi 
•""şt '« Fiának összelőtt csonkás ágait. Nem tndom miért 
va<|ák ki a mai éjszakának örökkévalóságig tartó perceit. 
,. «ég meaaze van 

ax éjféli  2 óta. A parancs szerint 
a »or kezdődik a pergötfizünk.  Ugy kszdMib, hogy unte-
«ek kaliber szerint nyitják meg a tfizat.  A front  egéaz 
tuzéraégfoak  gránátjai egy időba^ pontosan két ónkor kell 
robbanjaaak as eUenaégea árkokon. A legnehezebb Hegek 
«hat legelAször azőlahak mag és lokoxatoaan lép bala a 
•ydkoa Uzba kátnlról olöre mindas as igyoeokaaig, aMlye-

katakaa keneaUU 

Az igy megindult perkţiitiU reggel li:l uyolc óráig tart, Akkül 
iodul a gyalogság általános rohamra. 

Különleges feladattal  szorongok agéazen előre tolva 
egy roham félszázaddal  és egy géppuska azakaaszal. Nekünk 
egy télórával a töráinadás előtt, tehát 7 órakor kell meg-
nyitni a támadást és betömi az eUenaégea alaő vonalat. 
Amikor ez megtörténik, a főcaapatok,  minden ezred, ajkán 
az ezred nótával, indulnak az általános támadásba, amelynek 
iránya Verona. 

Istenem, hol van Verona I Előttem ágnak meredő ei dő-
ségekuek a tcrrpanztalról ia jól ismert nehézségei. Még akut 
ezredek kiépített állásai nilblll, caak kiráuduláanak ia aok. 

Ezek a gondolatok nyugtalankodnak a hát küzaég 
fennsíkjára  kiterített emberek tízezreiben. A halálfélelem 
virraszt bennünk. Nem baazél aenki róla. A robainai>):ikok 
mélyrehuzott árnyékában most mindanki a halálra itélt fel-
számolásait végzi. Éa abban ninoaan alleuaág, gyűlölet, 
bosszn vagy vérszomj. A kényezer verekedésnek ebben a 
várakozásában egy mindenfelé  megbocaátó azeretet, a halál 
szelével kibékített megbocsátás az nr. Éa mégía 2 órakor... 

De már pontoaan éjfél  után kettő az Ara. A mutatók 
egészen iödik a számokat. Még caand. A másodperc réaze 
maga a végtelen idő. Éa még mindig semmi, istenem, a 
• ámadást meggondolták... A vérontás negyvennyolcadik hónap-
jában talán mégia rájöttek az emberek ott Látni... Minden-
ható Isten add, bogy igaz legyen-

Az idagak végsőkig leazttltek, amikor égnek villanó 
tüzek villannak valahol meaaze hátnl. Az Aaazavölgy fölött 
felszakad  as ég. A Branta és Etach völgyeiben kigyúl az 
éjszaka. Nahéz ütegek lövedékei lomha morajjal bukdácsolni 
kezdik a lavagőt As ágyuk százainak torkán száguld előre 
• tlsvies. A gránátok kiaértatiea vijjogással rohamnak bele 
as élő pokolba. Egyszerre bőg fd  • gyalogsági vonalba 
beállított ágya-erdő. Bjjel két óra agy pár pillanat a a két 

küzaég taunsikján földre  huli a nagy juniusi támadás ter-
getegen pergőtUaénak első csaitauáaa. 

Üt órán kereaztlll viharaik küzvatlan fejünk  fölött  az 
a azörnyilségea végítélet. A felkelő  nap augarai támadásra 
indulnak a fennsíkot  megfekvő  lőporfUsttel.  Elaő hullámai 
belevesznek a fojtogató  aUrüségébe. Fokozódó rohamaiban 
iugujjra vHtkezett illzérek ködképa bontakozik elő. 
Nyitott terepen dolgozó ütegek körlll az agáaz éjszaka 
ördögi munkájában halálra fáradt  árnyak sürgölődnek. 

Itfggel  7 óra. Az emelkedő olaaz nap még mindig 
látyoloaan világit bele gránáttölcsér vaszkunAba. A pergő-
lUz 'laandeaedik. A kezek végig reszketnek a rohamkéseken. 
A kézigránát-zsákokat ideges mozgás tapogatja szét. A sor 
rojtunk van. Az első rohamhullám kúszni kezd halálos útjára. 

Harcokban edzett gyéimek-emberek nyelik íjldhöz 
lapulva a métereket. Sprintelve szelik az anyaföldet.  Ússzák 
a hősi kötelességnek ezt a kegyetlen távjár. 

7 óra 15 perc. Rekord idő. A támadás induló vonala 
telkuszott a hegyoldalon húzódó eUenaégea árkok első drót-
akadályaihoz. Napsütéséé reggelbe kúszott ki, ahonnan visaza-
pillantva Aaiagó maga a saját tllzéraigi előkészitésilnk 
füstjében  vonagló áldozat, 

A drótok előtt állunk. Ellenaégnek nyoma ainos. Da 
nyoma aincs annak a borzalmaa tüzérségi tűznek aem, amely 
éjjel 2 óra óta okádta mérgét A drótok épak. Hozzákez-
dünk kapuk robbantásához. 

Ebben a pillanatban riadó-filttyjalak.  Az árkokat el-
özönlik az eUenaégea caapatok. Megnyitják a tüzérségi 
zárótüzet Munkába lép a gépfegyver,  aknavető, kézigránát... 

7 óra 30 pero. A támadás alaő halláma összeomlott. 
Nyomorultul, tehetetlenül ott haldoklnnk a diótok előtt. 
Vérünket mohón isssa a föld.  A levegő teli van as alasálló 
lelksk imádságával Tömegekben indulunk el, üveges adó 
azeanakkel merádiink bale abba a világba, amely kiemal a 
földi  pokolnak ebből a •agpébéltatéoéhéU 



1-lk oldal. C S I K I L A P O K 13. 0Bám. 

Hírek a megye felosztásiról. 
A rossz bir u*y isrjed, mint a tUzvéaz szeles 

Időben. fify  I l i n elég, hogy egéss erdőségeket, fala-
kat, váro-okat elpusztítson. Valahogy llyea rossz hlr-
kéot hatott aa a pár nappal eselőtt szárnyra kapott 
meao la, bogy aa aj közigazgatási törvény Cslkmegyét 
teljesen megsiQntetl éa bárom vagy négy réaare föl-
darabolva, a környező megyékhea noaaacsatolja. 

Mondanunk aom kell, hogy a megye feldarabolá-
sával a vároa ipari és kereskedelmi élete örök Idékre 
meg volna nyomorítva s a megye saékhely megszűn-
tével beálló veBBteaéget a vároa gazdasági életében 
nem pótolná még as a szépség <atrom sem, ha — amint 
a Bíárryra kelt hírek rebesgetik — a hivatalok helyére 
katonaságot boanéoak. A aegyefőnökség,  törvénysaék 
éa más köahivatalok a városnak állandó forgalmat 
biztosítanak s számtalan egzisztencia fenntartását  segí-
tik eiő. A városnak egéss berendeskedesc, impozáns 
középületei, régi mú lja, mind aat Igazolják, hogy ős-
idő* óta a megye veaetéaére hivatott köapont sserepét 
töltötte be. A mai megyebeoaatás pedig olyan régen 
bevált államgépeaetl tényező, amit megbolygatni, taka 
rékoaságl vagy nemaetpolliikal szempontból átépíteni 
meréBZ kísérlet. 

Az állami szervek működésének egyik főfeltétele, 
bogy ez ügyes bsjos dolgaikkal odaforduló  feleknek 
minél kevesebb költaéget okozzanak. Mar pedig nem 
lehet államérdek aa, hogy holmi bizonyítványokért 
vagy egyéb apró caeprő dolgokért a megye lakósságát 
BiChUba, Brasovba vagy T r̂gu-Unres (Maroavásar-
btlyr) ia csődítsék, mert e központok eierése szá-
munkra a technika minden rendelkece&llni re álló gyenge 
vívmánya mellett még Igen nagy anyagi és Időveszte-
ségben nehésaégekbe tttköslk. 

A kéeaűlő nj közigazgatási • Örvényterveaetet nem 
ismerjük a it?y ahoa hozzászólni nem is tudunk, caak 
azt latjuk, bogy ez a kérdés a szomszédos Odorbeiu 
(Udvarhely) vármegye román társadalmának kepzeletat 
Is élénken foglalkoztatja.  Aa ottani romén lapok Is 
hosazu cikkkekben tárgyalják a feloszlatás  lehetetlen 
vo'tét. Bői a O iaeta Odorbeiu ui megbízható értesülé-
sek alpján már azt Is kösli, hogy a megye felosztá-
sáról ninca azé. Az udvarhelyi román lap sserint tz 
oraaágot közigazgatási körzetekbe osztják a egy-egy 
ilyen körzet bateskörébe több megye tartozna. 

A megyék életében vlssont csupán annyi váltoaás 
áll mejd be, hogv a megyei hatóságok Jogkörét csök-
kenteni fogják.  Hogy aztán es a jogkör-csökkentés 
milyen károa következményekkel lesz a közönség 
ügyes-bajos dolgaira, nst nem lehet tudni. 

Etyelóre tehát nincs más hátra, mint nyugodtan 
megvárni a fejleményeket  s blznl abban nremenyben, 
bogy t> feieiős  ttnyesők, akik e muakát végatk, aaa-
m tásba veszik éa megfontolják  mludason nehéasége-
ket, amelyeket egy elhibázott berendeakedjaaei a kö-
zöoBégnak, az oraaág amúgy is agyonterhelt adtflieió 
rétegének okoahBtnak. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Őfelsége  maga irányítja  a mezőgazdaság  javí-

tására irányuló munkát.  A román kormány közvetlen 
Öfdlsege  Irányításával nagy odaadással folytatja  a mesó-
gaadak helyzetinek javiwaara irányu ó muakát. A ta-
vaszi mezőgazdasági eff  inalva ma a kormány legfőbb 
gondj '. Ugyancsak n%gy figyelmet  szentelnek a falu 
munkára. A megyei prefektnaok  részletes utasításokat 
kaptak. A uvasazil nagyarányú közhasznú munka is 
indu, amelyen részt vesznek as ösaaes katonai előké-
szítés alatt álló ifjak,  akiket márclua és áprlllsben fák 
ültetásér », tiaatogetására és kertésaeti munkákra hasz-
nálják fii. 

Jorga  államminiszter  éles hangú bírálata.  A 
Neamul Romaneac hasábjain Jorga prof  Bizor éles pza-
Tukkal ítélte el asokat, akik kii fóldl  minták után sza-
ladna:. A román nép helyzete és élete nem alkalmas 
f.  kttfoldi  minták majmolájára éB as nem egyeztethető 
össze a műi idők komolyságával. 

Kedvezők  a megyei jelentések  A belütyml-
nicatér uxba aa ország mtedan részéből kedvező jelen-
tenek érkeznek be as uj politikamentes közigazgatás 
ortdményelról. 

Légvédelem. A vasút veaérlgnagatésága több 
nagyobb állomásnak elrendelte légvédelmi men'dék 
helyek építését. 

Anglia nem hajlandó katonai támogatást adni 
Csehszlovákiának.  A vllsgpoltlika esemenye'nek kör 
pontjaban m.'g mindig Ausztriának Németországba valé 
beolvasztása ail. As aegoi kormány eszel a nagyjelen 
tósé U kérdéssel kapcsolatosán kijelentette, bogy 
Ausstri* bekebelezését véglegarnsk tekinti éa a ve 
azélyea helyzetbe került Csehszlovákiának nem hajlandó 
katonai támogatást nyújtani. A't ajánlják a helyzet 
békéjének megmenttsere, hogy Ciehxzlovákla lgţekez 
z«a minél becsületesebben rendezni as ott élő több 
milliós nmet kisebbség halyzetét. Az angol kormány 
elutasította a szovjet aaon felhívását  is, hogy a de< 
motratlkus országok gyűljenek össze az uj európai 
események tacu mán>ozáaára. A tanulmányozásból elég 
volt. A viiág mai feBzüitaége  a bu« év alatti folyto 
noa tanulmányozás eredménye. 

Magyarország  függetlenségének  kérdése 
magynr kepvlse óhéaban Payr Hugé a magyar fűgget 
lenség kérdéséről Interpellált A képviselő hangoztatta, 
bogy Bzavai nem irányulnak N metoraaág ellen, 
Ausztria sorsa aaonban felveti  Magyaroraság fűgget-
lenségének kérdését és esért kéri a kormányt vllágo 
altaa fel,  milyen külpolitikai hlitosltékal vannak 
függetlenség  megtartására. — Darányi mlnlsaterelnök 
kljolantte, hogy Magyaroruág függetlensége  egyáltnláa 
alaes vsaaélyeatetvo. 

Felemelték  a református  papéig  államsegélyét 
A román kultuszmlnlzzter közölte Vásárhelyi János 
iranssylvánial református  pilnpSkkel azon elhatáronáaát, 
hogy a református  papság államsegélyét 80 ssásalék-
kal felemeli. 

Egymásután  egyesülnek  a csehszlovákiai  né-
met pártok.  A német birodalom megerősödésének ha-
tása alatt egymásután aaUnnek meg a csehszlovákiai 
német pártok és olvadnak be an tfasaes  német erőket 
magában egyeoltő saudeta német pártba. A tömeges 
csatlakozások következtében a aaudeta német pártnak 
49 képviselője van a ê eh parlamentben. 

Hirek  mindenfelől.  Az oaatrák nemaetl baok 
aranykéaaletét 410 millió achiíllnget Berlinbe vlsalk. 

— A belga külügyminiszter bejelentette, hogy 
Belgium nem engedi át a francia  caepatokat Cseh 
sslovákla megtámadása esetén. 

— Május elaején megindul a Bucureşti—Arad-
Budapest légijárat. 

— A francia  kormány ujabb ötmilliárd frankkal 
emeli a fegyverkeaéai  alapját. 

— A lengyel kormány megakadályoita aa Auss-
trlába váadorolt lengyel aaldék viassatérését. 

— A pápa közben járt a felkelő  spanyol kor-
mánynál, hogy aallnteaBék be a polgári lakéaság elleni 
légi témáitokat. 

— Béc°ben a nemaetl szocialista rendszer beve-
zetése óla 60 polltikcl ön|ty'Uo°eág történt. 

— A magvar kormány 400 milliós belső kötvénv 
kölcsönt és az 50 eser pengőn f  '.UIi vagyonok egyszeri 
megadóztatásával további 600 millió pengőt klváo 
állami beruházásokra fordítani.  A nagyarányú terv kl 
vitelecéae folyamatban  van. 

Az angol miniszterelnök  beszéde.  Chamberlain 
angol miniszterelnök márc ua 24 én mondta el nagy 
erdüklődcssel várt bessédét a világpolitikai belysette1 

kapcsolatosan. Elsősorban arról beszélt, hogy as angol 
kormány magatartását as utóbbi európai események 
miképpen érintették Angila maeatartáaa változatlanul 

béke biztosításéra törekszik. De ez nem azt jelent, 
bogy na harcoljunk — mondo tn a mlnlpz'erelnök — 
ha az angol érd*k ugy kivácja A h^berut t zanb»n e! 
kell kerttlnl, mert tz rombolást, pusztítást jelent. Arró 
kell beszélni tehát, hogy a békét miképpen menthet-
jük meg. A Népszövetséget Angliában m *g Igen eokan 
alkalmasnak tartják erre a célra- Bevallom — fo'ytMta 
Chamberlain — hogy ez én hitem mélyen megrendült 

Népszövetség eme eihlvatésában. — Az ausztriai 
esemenyekben Anglia kimondta a végaő szót. Ahoz 
nincîen hozzá tennivaló. A bekének megóvása azt ki-
bánja. hogv Caehaslovákla becaWeteaen teljesítse a 
német kisebbségeivel szembeni kötelességet, hogy ne 
sérüljön sor a német blroda'o n beavatkozására. H-» 
erre kerülne sor ezen esetben nahás volna m ĝfogal 
masni éa lehetetlen ma msgmoadan', bogy Anglia szá 
mára mikor áll elő egy ilyen területen, ahol nincsenek 
kösvetUn érdeket a beavatkoaáa helyzete. Chumberlalc 
beszédében hangoatatta, bogy a békés elintézéseknek 

alapján á!l. DJ a aáp^k közötti m-gbókéléanek 
egyedüli utja aa Igaiaág. Ugy látjs, hogy Cjehazli-
vákla a német klsebbaégalvel siamban gyakorlati lép ̂  
aekre határozta miţâ*, ami egyet^n klvaaető iwhí ó 
sége a béke magmiatéaéaek. — B^aélt végűi as an 
gol fegyverkeaéaról  éa magiyu{tatt̂  a vllágo*, hogy 
Aoglia a végsőiig kit«t a bekének a józan ész éa a 

iplomâci* u j«tu való biatos*tá4a mellett. 

A Badape&ti Nemzetközi Vásár hírei. 
Europa minden rea.Oröl rendkívül oloaón lehet 

Budapeat-e utaanl a NoaaetkSat Vaaar al-
kalmából 

As 1938 évi április 29 — májas 9-tke kSzBtt tartandó 
Ba'apestl Nemzetközi Vásár alkalmából AnRl>a, Ausztria 
Belgium, Cs«hs>zlovákla, E-z ország, Finnország, Fmnola-
ország, Gö i)gor9zág. Hsllandlb, Jugoszlávia, Lensyelorszáf;, 
Lettország, Lltván'a. Németország, Olaszország, Palesztina, 
Románia Srá)o és Tarökor«zá< nyaitaoak a vásári Igazolvány 
alapián 25—50 százalékig tnrjaJâ vasúti kedvezményt. Uagyar-
orBzáeon a kedvezmiuy 50 százalék Ez«n kívül a dunai és 
Földközi tengert hajókon Valamint az ösazes nagy reoUlA-
ársaságok vonalain jalentöa min»tllj mé siklásié jogosítanak 

vásár otazásl Igazolványai. A kedvezmények érvénye orszá-
gonként változóan 5—10 nappal a váxár előtt kez'lidlk és 
5—10 nappal a vásár után ér vigat. Váaá'lgazolvásjok rövi-
desen az összes utazási Irodákban kaphatók lesznek. 

Budapast t Namsetközl Vásár idején még 
olosó lesz I 

Budapest kBztudomásulag még ma Is Középeurópa egyik 
legolotcbS városa Az 1938 évi április 29 és május 9. között 
tartandó Budapesti Nemzetközi Váaá- vezetó-ége Budapest 
Székesfáváros  Idegenforgalmi  Hivatalával karöltve m ndent 
elkövetett hogy a vásárlátogatóknak lakás bőven álljon ren-
delkezésin és hogy az étktzosl és egyéb árak a szokott kere-
tek között maradjanak. 

Május hó 9-én a Budapesti Nemsetkösl Vásár 
okvetlenfii  be fog  aarnlnt I 

Nem hosasabbitjék meg semmi esetre sem a 
Budspesti Nemsetkösl Váaár 11 napos Idő-
tartamát. 

Több oldaltól érkezett a Budapesti Nemzetközi Vásár 
vezetéségéhez olyan Iránya kérés, bogy a váaár 11 napos idé 
tartamát meghosszabbítsák. Alapos mérlegelés mán a váiár 
vezetősége ngy találta hogy a II napos időtartam elég afta, 
hogy a vásárra érkező bevásárlók megfulelóen  tájékozódjanak 
és rendeléseit feladhassák,  ngy hogy a technikai nehézaégtk-
kel járó meghosszabbításnak nem volnának gazdaBági előnyel 
De be kell fejezői  a vá-árt május 9-én annál is inkább, meit 
as Iparosaitokban fog  lezajlani aa Eaoharistlkns Kongresszus 
is a vásár után. Az április 29-én megnyíló vásár május 9-én 
tehát minden körülmények között be fog  zárulni. 

Külföldi  nagy áruháaak bevásárlói a Budapesti 
Nemaetkózl Vásáron, 

A Budapesti Nemsetkösl Vásár vezetősége mindent el' 
követ annak érdekében, hogy a kiállítók ssámára minél na 

fyobb üzleti s'kert blztos.teon. Ezért körlevelet Intézett a 
O'földi  nagy á'uházakhoi, amelyben {elszólltotu őkrt, hogy 

bevásárlóikat knldjék kl a vásárra, ahol a legnagyobb vál az-
ték alapján legelőnyösebben fedezhetik  szükségleteiket a ma-
gyar lpar, l̂ armaváasM ée népmOvéaset |eUegzetes, kOllöldön 

KÜLÖNFÉLÉK. 
„A oaamtolenség világrekordja*. 

A borbély műhely aemcaak ssépésnnti műiniazet. 
A kuliura terjeastésének ia egyik jelontőa gócpoatj». 
Bok mindent tanú bat ott az ember. A mnlt héten 
például egyik keresztény Irányaaiu éa Krlsztuüt kovetó 
újságunk ott világosította meg értelmemet a gíemte-
lenség világrekordja felől.  Érdemes megemlékeani erról 
aa Iráaoa kéjeigépről, amely a szemtelenség frontján  la 
felállítja  a teljesítő képesség iefţfiisdbb  határát. — Hit 
as ugy volt kérem, bogy a cikkíró megér'xestet a c uil 
(kolosavári) pályaudvarra egy reggaii vonatot. Riji0,js 
caeteli, a betli aalnelvel festi,  aláhuaaa aa ej>iaak&i 

u-azás gy'jlrolmeltől elnyűtt utasuk hajna l ĥ ngulat&t. 
KűiönSsen nagy saabértelemmel dolgoslk az temt í 
„bocher*, a ,máramarosi szatécs* karakterét hardoti 
utasok m«gfiatéaébin.  A mázolás erejével csurognak 

szeretet színei Maga Krisztus is örömét lelie, ha 
láthatná és olvashatná káEÖi kovjtőinek nagy Bior<ií-
mát, as emberBzeretetben elő járó Imádíégoa buzgóaá-
cát. — A világrekord felé  törekvő utaiuak a pálya-
udvar kijáró ja fe!é  Igyekszik. A cikkíró egyre fokozódó 
lendülettel veti rá magát. A sarkában van. Éj bo?A 
tovább jobban racreti bfroe  a íhá'sfzto'.t  nep gy:r 
meket. Fu f-d-zi  rajta tr.irdfű  e bsgyaio leágát. topou-
ságát, rorgyosMágat. Mondom a mai idők egész gyűlö-
letével ráfekszik  a hajnali pályaudvarnak erre a *zt! 
rencsétlen zsidójára, hogy felállitbesna  őbenne r-e egén 
fajára  rásűtietó vlngretordsi. — D'. már itt ü . 
nagy pliianat. A k*np»t4ny Hzallbmli peunánaV; nâ y 
forgalnja  fliisba  ketd. Hurcolja az eset bőset a kij -.ró 
fele.  O t átadja a pályaudvari jegy-ellenőr szigorúak-
nak. Éi mi t'jriéntk. A már feniiekben  lerajro:t 
geny, a? élettől sgtonpofoiott,  elcaig^aott svido — eţy 
«z-rre kihúzza magát éa ĝéazen fólenyes  Si-m;El':a-
sâţgel odiUáltja a jngysZ'.dő vasntl alkaimazottnas: 
„parlam-ntár*. — A pgyaz.̂ dó tiszteleg éa raiid.n 
további nilitil ki»ov:di a bijnali loiatérkeaéeneU w. 
t vllagratcarderét. L>tea«̂ m as uj*âţo*. Kirü! nwM. 
Szürnyii készülékek tűnre'z saím-mb\ E<y uói * 
felső  viiţflt  bit».lmis piacM sztrkewt  öleli  ét.  A-
á'dozit alatti g. őtródik a g-p bu{ó slstcr̂ eaében. 
Örökhullámoitltják. A hajHnrit-g p -'í egyhan. u mu vi-
tával Hzirifeosta  jii a borbéy mU'mly közón 
K5rű ött'< ii mindi'&ii't a di atazaga. Hijhan <j Dau 
wtlle; iraüb̂ n a gyűlöle'. Koromben a vesédet 
káló ragadozó ez'nek; nj-iáglr̂ eban ugyanazok a l<-i«"-k 
marcsngoiáaára hogyeaiiiítt toilhegy*-k. 8iereccs»r: 
egyik â -rn örök. Ö;ök c upán az a Krlsilm, akia-.v 
cigAre e.iatt legalább is annyi cok Ezep világrf  fcorco; 
áliltanek fel  a szeretet Bzolgáiatában, min: a ko f»ssv&ri 
pály. udvarnak reggeli utasa egy beállított cél érdekében-

— Ui van a postaládákkal ? Egy Idő óta örökös pnuas: 
van a pos'aládák miatt. Egysze? eltűnnek lülad a falakról  s A 
kétségbeesett levelező hiá"a futkos  lle-oda, hogy levelet ;>!-
adja, sehol sem talál eiy ládát: mádkor meg viRSzakerUlu-K 
ueysn, de korlátolt számban "lyan helyekre nem tasz k Vi-d 
ahol ősidők óta postaládi á'lott. Nem tudjak milyen széni; 
tok érvényesülnek mostanában a postaládák e inozgós'tÁsa 
körül, de jó volna számításba venni, bogy a postán k >s első-
sorban a közönség kényelmét kellene szolgálni s miért DB IH-
hatun azt meg ls tenni. m<kor Igazán Ilyen elemi klrâasni;r0: 
van szó A kCzönaég nevében kérjQk tehát a postMfőn^k-»^.:, 
hogy igyekezzék helyreállítani a régi rendet, amelynek ío» no -
ruláaa snuyl panaszra adott okot. 

— K helybeli Oltaregylet március nó ü án, 
vas-raap délntán na^yzabá u. jótékcaycíiu m 
estélyt rendaaeit, melyen váro-u-sk erdekiódó kozn-7.. gi 
zBUtolá ig megtöltötte a főgimnázium  tágas toroacar 
no «át. A fényesen  sikerült műsoron ilyen poMov vol-
tak : dia'og, kedves ének-duett (Saékely Boni é* 
Sprencz Feri), Csendőr Janó s.-lelkéBz kiforrott,  " .i/y 
művészettel »!abi>ott saavalatai, Imets Avosné roo,:c:a 
átéka, dr. Nngy Tibor énekazólója, S irkadi xeatrr 

vea t̂éeé 'el a fluk  remek székely keservese és pcmt> •«» 
lóadott egyfelvonásosok,  melyek htnţos d-r'iirn r i..ód-
ák a koaönBég »t. \ díratok szer̂ píól: Spr-nci ú »!, 
Moldĉ án O ga ór Jolán, Takác< Lijoa, t o, 
Pototaky Irma, Bpr-ncz Qyör?y éa Pál, S.-vo Pc. 
Mayer Ergai (j coogorana ) TirsayKrnó, Muio F 

iippfr  Zo tán — talpraesett, eleven ja-, -tukáai nvni 
hOEzájáru t»k az estély mag>s sein*ona1^hau. A bi ill-
áéi buzgóik oda:: özv. Dr. Csrdó Andraauo. BoJO 
A'̂ oíiíé, Szopós Oáspérné; a jegvek eti-ílyê ****-1 

fáradoztak:  Csika Klári, Ĉ iŝ ér Ica, Gubódy Cuci 
D>mokoa Ki é; a rendeióség bálává! goodol raju;. 
I lesüe hálás eli-merón a minden jcra éa á:üa£atra ke»* 
közönsígst ls, bogy oly nagy számban m"f  jíleat 8 

nemescélu estély teijea erkölcsi és aayagi sikált 
biztosította. 

— Halálozás, öav. Vácal DánielnA eaiil. H "cb-
llng Lujzt 82 évea korábao, folyó  évi m̂ rcim 22 » 
a hnnvt Sancraierl (Csik«z°ntkirályon) TemetA e u ;r 
c ui 24 én m- nt végbe nagy réasvót meilstt. K iuays-
ban Vácal József  édesanyjat gyászolja. 

— Megfulladt  gyermekek. A aiigirs bi;, o'.> 
kis gyermek élete örökös veasélybeu van. O y«n lehe-
tetlen belyartokben és olyan csekélységeken mû  
sokszor es élete, hogy nem le mernénk arra gondcni. 
Bőjte Józeef  Btncu (nánkfalvi)  gazda két évea gyer-
meke a trágyagödör mellett játaaadoaott. A tata»< 
lével teli gödörbe a járni nem régen tanult gyerme-
kecske beleesett s mire ésaravették, megfulladt. 

— Caras Ioan 8 éve* B caa (*>ékáai) gyermek a 
Bákás-patak partján játaaadoaott. A gondatlanul ma-
gára hagyott gyermek a magas partról beleauhan' a 
hóolvadástől megduasadt zugé hegyi patakba a mire 
t kétségbeesett sUoltoaásra odacaödtt'ő aaomasédok a 
babaó vlahea ráakadtak, megfulladt.  — Mindkét eset-
boa vizsgálat Indult annak megállapítására, hogy menoyi-
baa foţeg  fenn  a asttl&l goadatl«gaig esete. 
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Éht éa mővéazeí; 
Mrnar  !•*•*) 

Ilikor irodalmunknak éa müvéssetüabnek aat aa 
nrcit akarjak roadre felvázolni,  moly nem ön cél, vagy 
h?nye utáosás, hanem életünk legmélyéről fakadt  gyök'r-
náiakbél aő fel  éa a lélek legmélyebb v'l&i-<c«taak 
ö'itőaős kifejezője,  a aort Nagy Imrével kell keadenfiak, 
Kifőttünk  talán aeokl ílaca, akluk élete éa művészete 
oiyan aaervea egéaaben lene egységes, egy máat ma-
gvaráié, egymáa nélkül elképzelhetetlen. Ba élet ée 
müvéaaet: a ml életünkből éa a ml lelküokből valé. 

Csiki íB'ike'v, N«gy István éB Ny'rő JSzwf  hazá-
jából, 44 évea. Világháborút járt, 1917—24 ig Buda-
pesten tanult és élt. Aa a müvéBB, akinek a tanulás 
ciak eszközöket tndott adni éa aki akkor lett Igazán 
önmaga, mikor mindazt keadte elfeledni,  amit másoknál 
isiott önmagának ea a klásáaa 1924-től kezdődik, 
itikor bazaiött Zsögödre, f-Injába  éa rendre megtalálta 
önmagát. Hu« holdas birtokán gazdálkodik, méhész 
ktdik. Uintfgozdaságot  teremtett, amiből az egész tör 
iiv -k taoul. Nem „«sáliolt !••" a fa'nboz.  d* azonosu-t 
lényegeve'. A term za t el, ami körülveszi. A fajjal, 
amire született. Aavagi függetlenség*!  teremtett, hogy 
* e eml eg is az maradhasson. Csat háaiszőttesben i,-r 
a i gslai maga termaite buaát, gyümölcsöt esd. — É' 
mert mívéaz, akit ostoroz a klfejasés  beiső f±ezü  «"'-gp: 
li'irjfzl  aa életet, amellyel szouotu't, a fajt,  amelyből 
sz iletett. — As rmberaél nagyobb természetet, «minek 
c-ak részel vágynak, aa állatokat, akik testvérink éa 

eU'raa'nk, a saékelyt, aki ott él éa U{y él és abbéi 
vert-fii  való, ami é. Ahog" an 1 lfejezi,  aa maga t.m 

i- b, in'nt a Be°ke'y n p ó l ösztönöt népi t?r-miő 
módjának tudatos éfcr<-dís«.  Fi met zíteln szobrász, 
f'traíó,  m rev, m^lys'g s n zárt i-a elrendelt, rrinta 
líj ji'a lélek. Mikor a s Int megtaláti, akkorié em-
>• T é.- á'lsti szobrokat, plasztikul természetet mintáz 

j aa. Nsp«hői Birjrd . d1 tőle el n'mvált müvé-z. 
T Jt>b mint művész: liratl embír, egész emb r. anostr 
»típusnak előhírnöke, amit kemény kesekkei ma fórmái 
u idő 

A UvBBBzal hatalmas sikert kiállítása volt Buda-
pesten. Ekkor irta róla Timá«( Áron aa alábbi, minden-
né! jobban jellemző Borokat: 0 aa, aki nem mászott 
kl a természetből, aem abból a aorsbé', ami neki ren-
ú-licte't. Külsőségeiben, flilkunában  éB szellemi erejé-
ül egyerént illusatrálja a tételt: Ilyen a va'ódl ember. 
BjUs.-iilet tt abba a aséltely sorsba, amely mé'yen 
fcfizik.  A titkos erdők Játéka ujy akarta, hogy kicsi 
aa örökös veszélyben forgó  nép fl't  legyen. Sokféle  célt, 
felfogást  éB életmódot találtak kl aa emberek » maguk 
Márnára s jórészt tekintet nélkül aa elhatároz) jelent-
kaiisn. vagvis a születésre. Hlábavalé azonban, mert 
ai erkölcsi tirvény, amely embert meghatáros és Irá-
nyit, céak ffiy  van: a sorsot, mely a saUetéBben jelent-
kezik. vállald kell. H'gyek közt aallletlk: lelki és 
sse.lemi hegyek között kill élni. Egy fajtába  beleazü-
•"'iii;. abba a fajtába  kell élni. Embernek születik: ami 
kfrbte  hasooió bennünk, aa vezessen. — Boldog ae 
embr r, amikor van valaki, akire rámondhatja: M IlyenI 
S én igazán bo dog vagyok, hogy akire rámutathatok 
ison, az emberben és ssékelyben egyaraat fajtám  I 

Dr. J. B. 
'i .Erdélyt Fiatalok" 1937. II. sz. 

Halló itt rádió Qheorghenl! 
Hilgyelm és Uraim, az állástalan zenészek „fül 

fj'-'"  vakarának köavetltése véget ért. Mdaormk kö-
vei'» íó  szsm»: Qheorghenl, a sebességmérő tttuében, 
iVo.taaáa. 

K̂ dvea hallgatóink 1 Ne tessék megijedni, mert 
o'T:; t , nui technikai BebeBségliatárél van azé, mely-
ben kimutatom városunk piacára klpelleDgér.zatt autó-
tav k őrjáratát a nem ls aa utöatöző g pünk aebes-
Sí-g 'ró aíesrok szetonelőkéaaiiő himnuszokat zeageaL 
Ao .j.t nzonbzn lessögeahetek, hogy aa au'o-ttx'k aa 
'i>i9 kereasti lehetőségek mellett, akár a meanyor-
«íjln is mehetnének fuTerozal,  mert a földön  nagyon 
b»jos belőle megélni. Ott legalább nem kopna a kerék, 
Qĵ rt egálon blztop, hegy a mennyország iaugyaragy 
"'3 kikövezve, mint főuccánk  a postától a pladg. — 
Ezotisi aj tolom oeklk, bogy néhány jóflsető  utaBt la 
• iţv̂ nr-k magukkal, mert aa ilyenekben csak ott van 
keraéif  i. 

Da bogy viassatérjek a sebességmérőre, lamétlem, 
hogy tem valami technikai aebeseégrél van szó. hanem 
az u<y nevezett társadalmi zebewégről. Kérem ae tessék 
csodálkozni, mert Ilyen ls van. Bármilyen hihetetlen 1B, 
üa vsn. Váróénak társadalmának épp ugy meg van a 
eeb jssége, mint pl. aa autónak, venalaak, azélvéesaek, 
fu-ksgolyénak,  hangsak, fénynek  éa Isten tudja minek. 
P*rdon, mielőtt még a Irxikenba utána néznék 
vallom, hogy legfontosabbat  • csigát kifelejtettem. 

Esek utáa kedves hallgatóiak nyugodtan 
i."0m, hogy aa egées társadalmi nebeeséget kezdjük 
nsm érteni. Éppen ezért sietek egy aeháay példával 
oagyarásnl. 

Íme: 
Váróénak kérvéayel és aktáiaak váader utja évea-

ként alig 2—8 méter (t. I. egyik aaataltól a másikig) 
vlzzoot as adóbehajtás gveraaaága kivéve aa egyháal 
adót, 24 éra alatt átlag 7 km. tenn meg (snyi lehet 
városunk hóméba.) 

Egyes uccákbea a villanykörték hiánya miatt sse-
«Hak fény*  egyáltalán nem halai eUeabes, ha a vlllaay 

őyergyói 
Beámiára tekintünk a szemUnkfénye  egy másodpefc  alatt 
100 milliárd km. tesa meg (t. I. dllagot látunk.) Mig 
a fergnlom,  a sár miatt, egyes uccálnkbas ma-colnap 
megáll. 

Aa újonnan lefektetett  visreseték csöveiben a 
roasda évenként még egy mlUmétert le alig t«n>>, ezzel 
aaembsn a rovarok rapidként Bságuldiask rajta. 

A Qheorghenl tartonéaok m»gflsetéEéaek  s-bessí-
gét pontosan aem lehet megállapítani, mert aa adésok 
jó Behány léfefjel  mlodég maguk utáa hagyják a hite-
lezőket. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy ae 
uccal találkozás elől száladé adósok gyorsasága átlair 
85—40 km. (köonytt nekik, mert üress saebhel futnak.) 

Egyes „Don-Jüan*-ok gondolkozás! gyorsasága 
naponkint alig egy méter, viszont állitélagoi sikereinek 
gyorsasága a hölgyek körül több km. 

A házassági Ígéretek gyorsaságát még csillagászati 
számokban ls lehetetlen Mfej?snl,  mert a föld  és ar ígért 

menyorsság közti távolság Ismeretlen. A házasságköté-
sek gyorsasága évenként salate semmi (aa is csak a 
szoba keretein belHl) 

PietykAzó asssenyalak nyelv forgása  percenként 
600 fordu'at.  esaol szemben goodoletbeli tördöféselk 
száma ellenfeleiken,  klszámlthatatlaa. 

Lányok u'án sza'adgá'é fiatal-emberek  átlát gyor-
sasága éránként 8—10 km., viszont a fiuk  után szalad-
gáló lányoké, féléránként  ugyanennyi. 

A megcsalt férjek  látása naponkint alig tesz meg 
egy pár cm., de az ÍB csak aa orruítlg hat. 

A nagyivók gégéjén a bor ieasaladása naponkint 
több méterea, mig tartozásaik egymáaalá Írva blaony 
kitesznek egy fél  km. havonklnt. 

Kedves hallgatóink Így lehetne est még folytatni, 
de befejezzük. 

A vlsaont balláara. T. I. 

H Ú S V É T I S P O R T V O N A T B U D A P E S T R E 
Útlevél nélkül (csak fényképes  igazolvánnyal) 

a W A G O N S LITS C O O K R E N D E Z É S É B E N 
Indnl&s Olajról (Kolozsvárról) április hó 21-én reggel. 
Visszaindulás Budapestről 1038 év április lió 26-án este. 

V t l k i l t M g O l a l x é l ( S « l « M T Í t t é l ) Bmáa&aattg m t I u u US8>-
HwcmtMeGimetél (Oatkanni&til) B t i i » e i O g • • t í s s m 1.88Ö'— M . 

Jelentkezni lehet legkésőbb 1938 evi április hó 15-ig 
ív to rc io raa -Clucon . (Cmllcmaeredâun.) 

Románia szeszfogyasztása. 
A ssmmonopol v«< r̂lgazgatósága nem régiben 

hozta nyilvánosságra 1927 évi mérleget. Ez a mérleg 
egy kissé minket is érdekel, miután Cdkország egyik 
legkedvesebb területe ennek a hivatalnak s eimondhat-
juV, hogy nincs aa orsságbsn oly In'szméBy, m -ly na-
gyobb szeretettel foglalkozna  valii o t\ mint — sajnos — 
aa a pálioka elosstó vesérlgargatóság. 

A Bseeseloszté mult évi mériége szerint aa ország 
lakéaeáca 176245491 dekaliter szfesst  fogyasztott  el 
aa 1936 évi 133614628 dekaliterrel sa-mban. A kü-
lönbaég a két e.'molt esatendő alatt 41630.963 deka 
liter. Számokban kifejezve  a saewmonopn'ium bevétele 
1936-baa 881 mUUé lej, mig 1937 ben 1792 millió lej 
volt, ami kereken 962 millióval több aa előző évinél. 
A ssessfogyasstás  tehát dekaliterben nem egészen 
másfélszeresére  nőtt, mig lejekben az előző évi fo-
gyass<áH összegének kétszeresét le fclülmu'ta.  A bővé 
teleknél e'őáiló óriási kblöahséget jórészt az okozza, 
hogy a monopo'-pállokafr-léd:  fogye'ztása  ez 1937 év-
ben rohamossá emelkedett a mig 1986 ban 265 3 millió 
volt ezen italokból a bevétel, addig 1937 ben es as 
össseg 662 6 millióra emelkedett. 

Ea aa össseg igen örvendetes lehet a ssessmoao-
pol üzletmenetének Bsempotfjábél,  do annál meggon-
dolkoatatébb, ha a népegészségügyi éa népmUvelédés< 
statisztikával egy vonelba állítják. A tapasztalat scerint 
a szeszfogyasztás  miodlg asoa országokban a legna-
gyobb, bo' a aép alacsonyabb kulturfokon  van. Ast ls 
ssokták mondani, hogy a népek kultúrájának fokmérője 
lefelé  a scess, fölfelé  p«dlg a eaappao. Ná'unk ea a 
mosdás szörnyűségesen Igaznak bizonyul. 6ajno«, hogy 
a saappanfogyasstásrél  nincsenek hiteles statisztikai 
adataink, mert akkor papíron mutathatnánk kt a két 
kulim-fokmérő  közötti óriási külöabzéget. 

Da a ssessfogyantásra  vtsssetfrve,  as emelkedés 
Indító okait 1b kelleae kutatouik. Pelületosen néave, 
ugy ls lehetne feltüntetni,  bogy a saessfogyasztáB  emel-
kedésének oka a két ér gaadaaágl viszonyai közötti 
léayeges különbségben van adva. Tény, hogy 1937 aa 
ország és aa egéee világ g ázd is ági életében meglehe-
tős javulást mutatott as előaő évekkel Bnemben. Dia 
eaersfogyssstást  talán még sem egészen ea befolyásolta. 
Hozzájárult Igen nagyban a szeszfogyasztás  emelkedé-
séhez as a tény Is, hegy aa ország területén ugyasélve 
teljesen megssttat as alkoholizmus elleni küzdelem. 
Sehol egy hang, sehol egy propaganda-Irat a hivatalo-
sok részéről a sseeseeltalok élveaetének megakadályo-
zására s blzosy a ml vidékünkön la lámpással kell 
keresnüak egy-egy lelkes papot vagy tanltét, aki kö-
telességéaek tartja, hogy miadea felsőbb  utasítás aél-
kül ls erre a népnevelő feladatra  vállalkeaoa. Igy astáa 
nem ls tndnek Ilyen Irányban semmi eredmeayt fel 
mutata! a Calkorsság népe halad tovább as alkohol 
fogyaastás  aaea lejtőjén, melyea aloca megállás s amely 
végül ls a jellem leromlásával, a nemeeebb éraéaek 
kihalásával Jár. Ba pedig egy kisebbségi népaél élot-
vessély. Ml soksaor Maaélaltuak a helyea, da ered-
ménytelenül. A fentebbi  stattsatlke megjeleaéae újból 
klkéayaaerltette belőltnk eat a pár soros lateimet, 
hátha erre Is Jutna Ideje hivatásos népnevelőinknek a 
meetaal politikamentes Időkbea. 

Kataszteri birtokivek elkészültek és be-
sseresbetók lapnak nyomdájában. 

Jókai-regény, román kiadásban.*) 
Egy Oradean (Nagyváradon) élő bliéaágl tisztvi-

selő, Pop-Minesuafcu  Ion lefordította  román nyelvre és 
saját költiógén kiadta Jókai Mór .Saagény gazdagok" 
cimü regényét. Mir.ek tagadnék, kitkedvn vettük ke-
zünkbe Pop Mineananu tör?ényBzéki jegyző Jókai for-
dítását : a világirodalomban is egyedülálló nagy magyar 
mesemosdé színes és gaadag nyelvének, csodálatos 
meaélékéaaaégének hü ioimácsoláaa nem oiyan feladat, 
amellyel akármennyire is lelkes lrodalombarátok, könnyű-
sa«rrel megbirkózhatnának. Porgattuk a kötetet, mely-
ben a transstlván hegyek titokaatoB hősének, a legen-
dás «Fata Neagra* különös életének regényét meaéll 
Jó'ai s lassan elmultak a kétségeink. Játtal románul is 
— Jókai maradt. A fordítás  árayalatoklg hűen és tisz-
tás adja v Bsza Jókai mondanivalóit, nyelve éppoly 
gaadag éa sslaes a minden során érslk, bogy a fordító 
alapos és lelkiiamarataa muokát akart véges al, ami 
helyenként maradéktalanul sikerült ls. 

Különösen jók és tökéleteeea visszatükrözik Jókait 
a regénynek ások a résael, amelyek a transzllváo ha-
vasok szépségeit Írják U mesterien. A fordító  saines es 
gazdtg nyelvo a gsioai híres leányvásár, as abrudvidóki 
mócok életével foglalkozó  réeaokbea la vlaazaadja as 
eredeti regény miadea ssépBégét. 

A a unkát, melynek még csak első kötete jelent 
meg, terjedelmes a tanulmánynak is beillé, alapos öle-
ssé vezeti be, m9ly Ismerteti Jókai gaadag Irodalmi 
munkásságát. A bev?zjtéa további részében ast fejte-
geti, hogy Jókai Mér nemcsak alapos Ismerője, hanem 
ősalnte barátja volt a Traoailváttlábaa élő románságnak. 
Az .Egy »a Iit»n", „Kárpáti Zaltán", .Erdély arany-
kora*, „Aranyember" és a romanul is megjelent „Sse-
g-'ny g»zd»gok" mtrd arrél tessaek tacnságot, hogy 
HZ as érzés, ameliyai Jjkai M)r a románság iránt vi-
seltetett, ésaiate barátság éa megbecaülés volt. 

„A román népnek es as Igasi barátja, — Irja Pop-
Miaetusnu, — akkor ls megérdemelné, hogy a roman 
olvaaékÖBÖnség megismerkedjék irodalmi munkáságá-
val, ha irásal aem volnának a világirodalomban la 
egyedülálló remekművek. Jókai regényeiben küiönböaő 
népek szerepelnek, de rgyikről eem ir annyi tlaata éa 
őszinte rokosssrsvvel, mint ró'uak. B tráija volt Jókai 
* felvidék  tót lakósságnak is. S est a baratságát maga 
Hidasa Mi'.áa dr.. a csehszlovák köztársaság miniszter-
elnöke Is méltányolta, amikor a nagy iró komáromi 
ocoiránnk leleplezési ünn'pélyán azon a nyelven mon-
dott emlékbeszédat, amelyen Jókai müvei Bsülettek. 

Idézi a fordító  Jókai szavalt: „A románnak a 
nevetésében la ott cseng a bánat, akár a dalaiban, 
hlsaen olyan kevés oka van vidámságra. A havasi ro-
mán lelkében nem fakad  kacagás." Aki igy megertetio 
a ml népünket. — hja a fordító,  annak málUa kijár 
aa eliamsráa. F zatnünk kell ősért a sserjte:ért s hogy 
fizethetnénk  másként Ezért ssélaltatom meg Jakait 
románul. 

A köoyv FÖldea müvéaal címlapjával as oradeai 
(aagyvárad') Seaaeafeld  nyomdai mülntésot kladásábaa 
leleet meg tetssés kláUltásbaa. (k. U 

,KeleU Újság" 1938. 64-lk eaáaaából •) Fantl sikket a 
vettnk át. 

— Beglatro Spaeial pántra oomarolanti do I 
(e| minta) a Véfcá--nyoaadábaD  kapható. 
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— Szélhámoakodáa a hadirokkantsággal 
Clujon na;y íi«zaólé-)?k aroraiira Jö:t-k. Az ottan! 
rokkantszövetság vezetője a kedveaménves vaeutl iga 
•olványoilial követett el cía'átotat Pénzért egéEa 
tömog-it osztogatta a 7ö saáaalélo? utanánl konyvec* 
kékne'/ oyanök «zâmar-. 1p, akiknek aboz nem volt 
joga. Mo*t kidsr'di', hogy a ro-k«nt Raövetség kapitá-
nyának semmi köa-3 nlncBen a hadlrokkuntB ĝ'oo». — 
Eí"3!i türiHtetlen dolgot, anr.k itten törtóabetnek t 
had'roVkanMág fcörűl.  Mi fcuíB  eazterdő múlva a habom 
l^fsj.'-^5.^  utái ép kéz láb emberek csapnak fal  hadi-
rokkantaik. O'.vanok, akiken szemmel láthatólag nyoma 
slncíPD semmiféle  háborús Bebeaflléanek.  H iboru után 
történt kla.íbb balesetekkel la egÓBa könnyen beálla-
nak a rokkanlak Borába éa elegendő egy jó hangaásu 
név is fchoz,  hcgv bizalmi állásokat töltbeasenek be a 
rokkant küzdelemben Ugyanakkor a csatolt területek-
nek egéajaa vak, mindkét lábára amputált rokkan' 
tiaa'jíl mi; napig seai tudnak jogaikhoz jutni óa leg-
saöroyabb nyomorúságban kénytelenek végig s*envedot 
azokat a azéihimosaágokat ia, amit életrevaló épembe-
rek elköve nek éppen eaael a aaent üggyel. Baen a 
helyen közöljük, bnţy a csatolt területek rokkant 
tisztjel sérelmeiket Őfelségében  terjesztették éa abban 
reménykednek, bogy a Király megértő magatartása 
végdl h igazságot azolgéltat a háború áldozatainak, 
akik két évtizede hiába várják aa arra Illetékesek irgal-
ma saágát. 

— Szaporodnak a kutyák. Nem tudjuk, ml 
lehet az oka annak, bogy az Idei tavaséra a kutyák a 
varos terllletén ugy elaaaporodtak. Bitónként alig lehet 
mozogni aa uccákon a Bok kutyától. Néhol csordáslag 
járnak, 8—10 egy caomóban, a járókelők nem klB 
feleimére.  Ba a kutya-Invázió olyan napkeleti képet ad 
ennek a különben normális kinézésű városkának, bogy 
az etcb?r a legsötétebb Balkánon érzi magát láttukra 
M ndrnesetre jó lenne, ha n vároa! tanács felvenné 
ellenük legalább a harcot, mert ma-holnap járni Bem 
lebet aa uccán a aok tu-yátó1. 

— Loptak a végrehajtótól. Ilyen eaet is ritkán 
fordul  e.'ó mama, mikor a vegreha|tótól viszik el a pénzt 
Qjz-ai M<rcu Plaesli-de jos (téBzon-altlzi) végrehajtó 
fe  ĵ ienteat tetl a csndórsegrn, bogy Íróasztaláról 
1500 lej papírpénz eltűnt. A végrehaj'.ó bárom emberre 
gyanalodott s köztük a községi rendőrre Is. A letar-
tóztatott gyanúsítottak azonban ártatlanságukat han-
goztatják. 

— Orsságoavasar Gheorghenl ben Oyergyó-
BzentmUlCsoa 1938 evi ápri Is 6—8 an tarj«k az áilat-
váeárokat, április hé 9-én a klrzkévásár zapja. 

— Halaloass 8«ent Rtvánbakst-l id. Kádaa Jenő 
bányaiz: jmoii, aki 1933-ig mint mérnök, Boraec-fdrdónél 
volt «Ualmsassban, eletének 58-lk, boldog házasságá-
nak 28 ik évében, hosszas Bzeovfdés  éa a halotti Bsent-
ságek felvétele  után folyó  hó 16 án Budapesten meg-
halt. Temetése folyó  bó 18 án volt a Farkas réti te-
mető hilotUB házából. Halálát özvegye, két fia  éB 
elöke ő rokonság gyászolja. Nyugodjék békében I 

— Megütötte a kö Nagy Irtván Vac»nsti 
(caltvi.cj=rcsi) Illetőségű munkás as ottani kőbányá-
ban dolgozott. Muokaközben egy hő fején  súlyosan 
megsebesítette. A lefolytatott  vizsgálat szer'nt a Bze-
rencsétlenségArt senkit nem terhel a felelősség. 

— Elütötte a vonat a katonat. Gá»pár István 
L .zsrf  » (ţji-rgi ÓJKsrhsgyl) ka'ouát a helybeli pionier-
laktanya háta mözölt levő vasúti hídnál március 22-én 
este 9 órakor, a Brassó felől  jövő személyvonat elgá-
tolta. A Buiyozan ÖBKzeroncaoit szerencsétlen katonát 
beazsllitouák a helybeli kórbázba, de segíteni nem le 
heteit rajta, mert beszállítása után röviddel kiszen-
ved !*.:. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a jó barátoknak 
ismerősöknek, akik drága jó férjem,  édesapánk, teatvérem 
Böjthe Lázár h'rtelen elhalálozásával i r t nagy fájdalmunkban 
részvétükkel mpgkeresUk ás együttérzésükkel gyászunkban 
osztoztak — ezúton módunk hálás köszOnetet. Marourea-Cluo, 
1938 évi má cius hó 24 A gyászoló osalád. 

A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke 
reskedelmi ós iparkamara közlemenyei. 

Na. 643—1938. Koeöjök, hogy megismételt In-
t-r; .Dc.ói loiy.án a pmaügvminlsator vég!eg83sn ugy 
doo-.ór, hogy a kHí.rreíkedóknek én k!*:p .romoknak 
r m i-ăl kö yvpt veseíciok éa ennek nn»z?á!tásjkópp°n 
'200 ej u.xu (iix i forfetar»)  k<;ll flwm!  év«-t«. — 
Eoní-k kov-s'-MKioen a o4n»örym!niezter aa 1938 évi 
marcin ho 13-án 170554 azáuu körrendiletAhr-n 
liyeo erteleubeu tdo'.t maattaso^at a p^nzügylgszgató-
Higotn-». 

— Nr 486—1938 ABazargic-l Kereskedelmi és 
Ip.r-Li mara kozii, ho^y az ottani terr^nyk^reatedól 
i>*I nagy mennyiségben kapható bükköny" vetőmag. 
Krdek ődőknek közelebbi Információval  szolgál a neve-
zett intézmény 

No. 477, 478-1938 Ar Egyiptomi kormány folyó 
en április 11 én »z a lami nyomtuványothoz Mzlikaó-
p B p pir b BZ3MBS3 valamint az E^̂ Baaégügyi M nlss-
terium részire mUrosrkopok éa réssel, kancók és 
edeayek valamint kötszerek beHtrz^áre árlejiéat tért 
apriii, 11. PH méjna 8 ia. KöaelebH Információk  Fze-
renhetó a bucuraţi egv'p'oml fó'-orznltól. 

SPORT. 
T a n - n i e z . 

A tennlsz szakosztály vezetősége as érdekeltek tudorná-
•ára hozza, hogy a pályákat április W elsejére az egyesület 
tígja nak rendelkezésére fogja  boesájtanl A pályák hasmála-
lira vonatkozó 'gény k, ó-abeosztás, valamint osoportok meg-
alakulása a szakosztály elnökénél Frank lliklós mérnök urnái 
jelent-mdAk be. A jelentkezés alkalmával 190 Lel elél 'g fize-
tendő. A nem tagok a sportklubba való belépési nyllatkozatnt 
tartoznak a Jelentkezés alkalmával b-nyujtanl, mely 2 rendes 
tsg ajánlásával van ellátva. Szakoutályvesetóség 

K Ö Z G A Z D A 8 A O . 
G7ümölo«terme ök figyelmébe. 

A vármegyei Mezőgazdasági Kamara a kővetkező rende-
letet boosájtotta kl : , , ,, 

A mezőgazdaság; szervezésiről és támogatásáról szóló 
törvény 67 68, 72, 73 és 176 paragraiasal, nem küleuben ugyan-
ezen törvény végrehajtani utaHitésá"ak 72 o«ragr»fas»  alapján, 
«melyek a Monitorul Ofijlal  67 és 236-1937 száma'ban lettek 
közölve, 6gyel-mbs vive a M zőgazdaságl, Uradalmi és Szövet-
kezeti Minisztérium 34891—1938 számú rendeletét, figyelembe 
véve továbbá azt, hogy a gyömölosfák  elhanyagolása a ncm-
zeU vagyon érzékeny károsodását jelenti, most amidőn a kár-
tékony rovarok elözönlése lett jelezve a Minisztérium növény-
védelmi osztálya részéről, tekintettel végezetül arra, hogy a 
szántóföldeket  i s legelőket elözön ő burjánok kl nem Irtása 
hatalmas közgazlaságl károsodást jel«nt, a fent  Idézett parag-
rafusok,  úgyszintén törvényadta jogainál fogva  e l r e n d e l j ü k : 

1. Hogy a gyümölcsösök és egyes gyümölosfák  tulajdo-
nosai, vagy haszonilvezől a gyümölcs átkon található összes 
rovarfészkeket  és elszáradt gyflmölcsökat  folyó  év április hó 
1-élg távolítsák el fáikról  összegyűjtvén, elégetve azokat annál 
is Inkább, mert el'enkező esetben a 'ent idézett törvény h Ön-
tető Intézkedéseinek teszik ki magukat. 

A rovar és petefészkek  megsemmisítése után következik 
sz összes gyümölosfák  törzsinek megtisztítása, az elálló kéreg-
részek i s száraz galyak eltávolítása; ezután a fák  megnerme-
tez' ndők egy mész-kén ol lattsl. A vlráglevelek lehullása után 
ajánlatos a gyümölcsfákat  egy szappanos dohánylug oldattal 
permetezni mig a levéltetvek egy megfelelő  erössigU szappan 
is petróleum emulzióval trtandók kl. 

2. Az összes legelőtulajiionosok községek és lrgelötár-
sulatok kötelesek a legelőkön levő gyom i s tflske  növinyeket 
borslkát is vadsóska bokrokat kiirtani. 

Az orazágutak. megyei és községi utak meutin található 
gazok és gyomok, va'amint az utak mellett található gazok 
is gyomok, valamint az utak mellett levő gyümölosfák  iíős-
dlei, hernyók stb. a vármegyei építészeti hivatal felügyelete 
alatt pusztitandók el 

A vasutak mentén található ilyen káros növények pusz-
títása pedig a C. F. R. osztálymirnökség Intézkedése szerint 
eszközöltetnek. 

9. A szántóföldek  tulajdonosai a szántások, kapálások 
vagy kaszálások alkalmával kötelesek elpusztítani a gazt, tüs-
két vagy kártékony osoportokat, amelyek birtokaik szélén 
elófordu.nak,  ezek azonnal összegyQjtendők és elégetendők, 
nehogy maghamenjenek. 

4. A lóhere és luoernatermelők nem vethetik el a s í ját 
maguk, vagy falutársaik  által termelt lóhere, vagy l'-cerna 
magvakat, mielőtt azok az arnokamentesltő Intéz-'t által nun 
kezeltottek i s az országos Magv-z«gáló állomás által leolmnz-
tattak i s biz. nyttvánnyal nem látu-ttik volna el. Éppen fzért, 
akik Ilyen termelést magvak bli tokában vannak, hozzák azt el 
a Mezőgazdasági K.marához, amely Intézmény sa;át köllst gén 
szállítana és tisztíttatja meg azokat a legközelebb eső  aranka-
mentesltő In ézetnél. 

5 Azon gazdák, akik taveszbazát, vagy rozsot fogónk 
termelni kötelesek ezen vetőmagvakat szdrarcsává'ó szerekkel 
kezelni üszög ellen. Ilyen szer a , "e'«i»llo5-OIÍ emo y 
redukált áion b^szsrezhitő a K'maránál 

6 A köziegelők kezelői, akik megengedik ' agy elnézik 
olyan állat >k legeltetését, amelyikek tulajdonosával neui kö-
töttek egyéni, vagy közös sze-ződéseket, a lentldezett törvéi y 
176 pa agrafasában  körülírt büntetéseknek teszik kl magukat. 

NYÍLT TÉR.*) 
A . Cei ki  Néplap"  1038 éri mároiue bó 23 iki 

számában megjelent  ,Az erem másik oldala'  oimú 
cikkben  foglalt  rágalmavókijelantés'kért  a bűnvádi 
eljárás megindítására  ügyvédemnek  megbízást 
adtam. 

Vaíea-Str&mba,  (Tekeripa*»k)  1938 március 25. 
GYÖRGY  JÁNOS 

kó.birtokosaági  elnök. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős 

s'vot a Szerk. és RiaiM 
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M -Ciuc—Caikazaredában, Bratlanu-ucca 
31. azam alatt (Seiwart fele  hazban), ahol 
állandó nagy valaaztéVot tartok a leg-
újabb divatú és legjobb minőségű 

NŐI KALAPOKBÓL. 
Régi kalapok divatos átalakltasát vállalom, 
előnyős aron, kifogáatalan  minőségben. 

OLCSÓ ÁRAK! PLISSÉ. GUVRÉ. 
SÍIVI B pártfogást  ktr 
I f j .  O s e h I s t v á n n é . i-a 

cyv^npr isi w v ^ x y 
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2 
Egy darab  fözókálrbn,  2 rel és 2 knrikás  eladó. 

Hol  ? megmondja  a kiadóhivatal 
Egy cseréppel fedett  csűr is tálóval  (faépület)  eladó. 

Értekezni  iloldován  Péterné,  tulajdonosnál. 

Egy jó kirbun  levő  nagy hintó k<~csi és egv alf* 
tejszeparátor  eladó.  Cim: Zakariás  János 
Lunra de-mijloo 

E L A D Ó : egy sárgaréz mennyezetes 
" g y e r m e k á g y és egy bronz ebédlő 

o s i l l a r . Cim a kiadóhivatalban. 2—2 
ELADÓ Saomartin (CiiksrertniárforcD).  a főállutn-vna 

ur lakásán egy nagy ífragoitfáhó)  épült CSŰR 
Érdeklődői lehet Bumu ou (Caikaom'yón) özv Jc.-
irab Antalné tanárnénál.  8—3 

A Sáitimbru (cdkssentimrei) Büdös-fürdön 
„ felparcellázott  villa te'kek és kési villák 
J, o'oaőn eladói*. Érdeklődni Gábor áronnál. 

, Ugy u helybeli, minta vidéki 
- höigykö'önség tudom«<ara 

hozom, hogy a m*i naptól kezdve.a ••nághirü, e kor leír 
tökeletHsebb PRIMA VBLLA OttÓKUU .LÁMOSITŐ 
géppel állon a nagyördemü 'ösóosag -enaeikesesór». — 
A Prima Veila 6rokhui<amosko gsp n iegtökeleteaebb, a 
ingmegbiahatóbH. — A női fodrászatba  v»go mindennemű 
municat gaiaooiaval vállalok íaXT  Via  es vi» ondpiálita. 
hajfestés  'oármt-ty árnyalatban, maniouer ~wa a nagy-
érdemű hölgyközönseg BSÍVOB pártfogását  keri: 

ISTa.gr y A n n a 
Coafora  „Vio orla". a romén glmnisiummat szemben. — 1 

Convocare. 
Toţi asociat'i Cooperativei Economice „Ciuc" 

din Mercurea-Ciuc, judeţul Ciuc sunt convocaţi U 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

carc va avea loc în Mercurea-Cluc in ziua de 10 Aprilie 
1938,ora 11 a. m. în sala casei coniposesoratului M.-Ciuc. 

Ordinea de zi: 
1. Aprobarea bugetului pe anul lî)38. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profil  ş: 

pierdere pe anul 1937. 
3. Raportul consiliului de admiiiiMraţic. 
4. Alegerea administratorilor noi. 
5. Alegerea cenzorilor noi. 
6. Eventualele propuneri. 
Observaţiuni Dacă în ziua coiivocau'i nu 

întruneşte acesl număr de asociaţi, adunarea va | n 
la 11 Aprilie 1938, in acelaş local la ora 7> p. 111. cárul 
va putea lua hotărâri valabile oricare ar ii numirii, 
asociaţilor. 

Mercurea-Ciuc, la 22 Martie 193a. 
Cooperativa Economică „Ciuc" 

Mercurea Ciuc. 
ELáDÓ UJ HAZ moly iii 2 szo' s, kcnybs, ksmra 

ha »K:>r-<z p nctí'Ó-. As udvg-on liiüoö lvóvi/z?!. — 
F 'Iviláfco-  itw. d Gy-fr--  G u'i, M C uc. 

Mindennap 
frissen  csapolt sör és zóna-reggeli 

Kalfásnál. 
F l a H A l i - • * ' ' -0'' "-1 i r v i a - v ' 
Líiauuiv , . 40-20 sr>jvó : -tnpV:, .redirc -n:,r 

v'v. v ipj.i< s:i ik m'id j-í karban. — Cim 
8 r:d>. 8 >fan-cjl  Mim 42. <- 3 

MODELL KALAPOK 
jţţ tis naponként aj fenuák  olosó 

K V*5NOZEL T A N Á I t N K i N Á L £ 
K üiír»aö*s mi^d»*- ^ 
T» - nííi ir.iíapcv'- -isör.-.^öa te 

™ ARy&í aAaaiikdáfá-ril.  ŞU^'g Şfi 
W * i..:5 .-ilan. V/ 
Q Mercurea Ciuo, í. <;. 
^ aiamt-uetfa^S.f.r.,»  -^-r.ás fe-ftna-ifr&o*..  ̂  
« i i f t K dgw & xx 
Jf.-Ciucon  fC'i.'ksreredín)  200 nn.-ő'es  f/res  fca/sósf/ 

n várcs kőzeoé.ben  eladó  —Érdeklőd-  j: Str. 
I.  G D ica 110. 

áf 
J í " V a r r ó g - é p s le, 
j j Ke ré^zpé t ro l c , 
H 
K 
X 

- ^ . i l ^ a t r é e z e l E & H 
G y e r e t c l c o c s l l s : r , 

3-á."bor A r o n n.é-n.ál ? 
Csikssereda-U -Oiuo, Dr. Zakariái Testvérek hás. 

# 3C ^ » v x&wieieG 

J „Delfinul"  szódavizgyár J 
^g Marcurea Ciuc, (Csikazereda) Str. C Rosetti 36. *Şr 
^ E:u oű h<»zsa a h'-lybel. ón vidéki v-n- Ér 
^ déglósák tudomására, hogy legkitűnőbb 
^f  késel-mórysit h !• jtpoatoajbíj iíiozo'gá- ^ 

1-3 lás iwlvt» »Oi-sátja r^r.det fZ'B'.re.  g 
J t e©aS!®ESfUEs«  aa&d&Ytagyât . J 

Nemzetiszínű zászlók 
iskoláinak kösseghazaknak 
kereskedőknek magánosoknak 

állán ioan keszen raktáron 4a rendelésre bármilyen 
nagyságban k ő z i t e k . — Dgysaintin nagy kesulet 

premilitár sapkákban. 
Tiszteiettei: „Kez tyü Ki rá lynő" 

Oroaaberg F., Herourea-Cluo. 

**«*aţatt viitto iw 




