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Május 10. 
Máju9 10 ike roman nemzeti Onnep. Ezen 

a napon ünnepli a román nép as összes romá-
nok-egyesülésének tényét, Nagy Románia meg-
valósulásának történelmi eseményét. 

Xagy ünnep. A román nemset valóban hálá-
val tartozik a Gondviselésnek, hogy teljesedve 
látja ezt a csodálatos álmot. Boldog lehet an a 
nemzedék, amelynek megadatott végig élni a 
történelemnek est a felemelő  korszakát. 

Mi k i s e b b s é g i n e m z e t e k , a k i k n e k a t ö r t é -
nelmi végzet a z t a s o r s o t r e n d e l t e , h o g y e g y -
más mellett é l j e n e k a r o m á n n é p p e l , a l e g m e g -
értóbb t i s z t e l e t t e l á l l u n k m e g a z á l l a m a l k o t ó 
többségi n e m z e t n a g y ü n n e p é n é l . 

Mintahogy husz esztendő alatt mindenkor 
hangoztattuk, ma is állítjuk, hogy soha nem 
véteitü&k az államhűség ellen. Tudtuk mivel 
tartozunk annak az országnak, amelynek fenn-
hatósága alá rendelt a történelmi sorsfordulás. 
£3 az egész romániai magyar nép példás fegye-
lemmel, nagymuHu király tiszteletével első pilla-
nattól kezdve igyekesett épitő réssé lenni uj 
hazájának. 

Nem vagyunk konspiráló, földalatt  dolgozó 
nép. Nem is kapott közöttünk soha a Irgszor-
galmasabb kutatás senkit, aki a törvények ellen 
cselekedett volna. Hősies megnyugvással végez-
tük k ö telességünket, dolgoztunk, katonát adtunk, 
erőnket felülmúló  becsületességgel adóztunk, 
szívesen vállaltuk az egyre nehezedő életter-
beket. Igyekeztünk mindenkor kimeríteni a jó 
állampolgár fogalmának  minden kívánalmát. — 
Ne ni bíaaiük, hogy valaki is lelkiismerettel az 
ellenkezőjét merné állítani rólunk. 

A huszadik május 10-ét ünnepeljük együtt. 
Amit ma mondhatunk osak folytonos  ismétlése 
aoask, amit már az unalomig elmondottunk. 
Tisztában vagyunk helyzetünkkel éB semmi 
egyebet nem akarunk, mint békében élni azzal 
a román néppel, amellyel közös földdarabot 
jelölt meg a végiét. 

Hogy ez mennyire Bikerül nem rajtunk 
múlik. Mi igazán őszintén akartuk, minden 
lépésünkkel Bzolgáltuk azt a gondolatot, hogy 
ezt a Nagy Romániát voltaképpen a lelkek 
egysége teszi naggyá. 

Május 10-ike akkor telik meg az ünnep 
igazi tartalmával, amikor esen a megnagyobbo-
dott földterületen  élő öa?zea népek ebben a 
leiki egységben olvadnak ÖBBSO. 

Az Erdélyi Gazdasági Egyesületről. 
Az Erdiljl GezdMágl Egyesület áprillB hó 26-én 

tartotta évi rendes közgyűlését. A köagyüléa lefolyásá-
ról m-rjelent sajtóköaleményokból olvastam, hogy as 
K- G. E nagynevű elnöke megnyitó beuédében aat a 
kijelenté 't tette, hogy as Erdélyi G'zdaságl Egyesület-
nek 100,000 öntudatos gazda tagra van BifikBége. 

Ez a kijelentés adla kezembe a tollat, hogy itt 
Csíkban a mi szakkörünkben iijak valamit sz Erdélyi 
l"zdaaági Egyesületről. 

Dr. Szása Pál elnök v megnyitó beez ídére, Uletve f e D D t l  kijelentésére annyi megjegyaésem van, hogy n e m ls annyira az Erdélyi Gazdasági Egyletnek van 
Bzakaége 100,000 öntudatos gaida-tagra, mert a Gai-
SZ*1 Kgveaület eddig ii nagytz erűen működött az ó 
«M0-9000 tagjával, hanem 100,000 be nem azerveaett 
K»adának van tzüksóge aGiadaaági Egyesületre, hogy 
az a D l g y gasdaköaöiuóget megaaerveaze, oktassa, ta-
nítsa és veaesae. 

Aa Erdélyi Gaadasági Egyesület nagyazerU mun 
" t végea. Munkája 3 caoportba sorolható. Megezarvesi 
® gazdí-kat köaségenkint. Gaidakörök létesítésével a l 8 : U i l gazdák tömörülését a uját jogiaaemélyiaégének 
"luk vaió kiterjesztésével törvényesíti. 

A gazdakörök mint uerveietek tagjaivá válnak 1 
«'aadaaági Egaesűletnok él a kis gazdák a Gudskö-
rokóa át érlntkezézbe kerülnek a Gaadasági Egyesülettel. 

A Ida gazdák élvealk aa egyesülés, a tömörülés 
minden előnyét. Olyan apaállatokat éa gépeket izwez 
bstnsk be a tfmlrüléi  folytán,  amelyet ai egyaa kis 

gasda ssükös anyagi vissonyid miatt soha bepzweznl 
nem tudna. 

Aa Erdélyi Gisdas^gi Bfyeaűlet  munkájának leg-
nagysaerübb résre az, hogy e gazdasági oktatáa terén 
olyan állandó oktató munká- végez, melyet csodálni 
lehet s amely évek múlva hueáiaa fog  jövedelmezni 
az égési orsság és aa egye» kis gasdaságok háztar-
tásában. 

As uj gazdasági elveket .".mereteket, módszere-
ket, oktató tanfolyamok  renn kdével terjeszti a kls-
gasdák köiött. ' 

Vármegyénkben mér t?:ib mint 8—10 esetben 
rendeiett a vármegye küiömbbi •> községében 2—6 he-
tes férfi  vagy női gazdasági tanfolyamot  és alkalmat 
adott miad atoknak, akik tanú'ni vágynak, hogy isme-
reteiket bővítsék, gasdaságalkat ésssserübben vezessék, 
jövedelmeiket szaporítsák s a maguk és családjuk bol-
dogulását elősegítsék. 

Nagy oktató munkát vépei a „Gasda" cimü havi 
folyóirat  megjelentetésével és kiadásával, melyet az 
egyesület minden tagjának megküld aaért as évi 60 
lej csekély tazsági díjért, m>lyet aa egyeBÜlet tagjai 
évente fizetnek.  Kiadja továbbá a .G ud*" clmü újság 
jogi mellékletét, melyet további 60 lej évi elóflaetésl 
díjért a tagokntk megküld. 

Nagyszerű gondolat volt bárkitől, aki B jogi mel-
léklet kiadását elhatározta. E *cr̂ ndü szükséglete min-
den gbzdának, hogy aa ót óid<kő törvényeket, törvé-
nyes rendeleteket Ismerje, m-rt ha nem temeri a kihá-
gások sokaságát követi el minduntalan. 

A járásbíróságok folyosói  emberekkel vannak tele, 
akik valamely kihágás elkövetésével vannak vádolva 
s a kiknek fogalmuk  sem vo t arról, boţy valamelyik 
tettüz, vagy muiasatásuk a törvénybe ütköaött. 

Tanulni mindenkinek keli, aki a korral haladni akar. 
Tanítani aa Erdélyi Gazdasági Efyestilet  lapja a 

„Gizda" nagyon okosan tud. Ujy van megírva, hogy 
a legegysaerübb f«!uei  gazda ia m»gerti s a legmaga-
sabb egyetemi végaettséggel t ró olvasó is élvezi. 

Valóságos é l c í a y s c s í a ó t . . - h i r a p í - s c a 
.Gesda" megérkezése. Napi munl ám»t feibe  Fzakitom, 
bogy azonnal elolvaBhasBam. Ntm erdekeinek a világ 
forrongó,  zugé eseményei arra tz órára, amig a „Gaz-
dát" elolvasom. 

A sok romboló betű után, amit mindennap olva-
Bunk egy kis melegséget, alkotó munkakedvet sugároz-
nak a „Gizdü" Borai. Örökös reménykedést, folytonos 
blatatáiii, csüggedést nem Umeiő munkát hirdet a 
„Gazda". Hát nem csoda, ha aaeretettel várjuk minden 
hónapban. 

A szaktudás és tárdadalom épitő szempontjából 
kifogástalanul  szerkesztett ujaág. a legnagyobb eilcere 
a Gazdasági Egyesületnek. A »Gazdá"-o keresztül le-
het megfogni  a fold  népét, mert a falusi  gazdaember 
tz:ret olvasni ÓB ha jó irányú olvasmányt adnak ke-
sébe, nagyBzolgálatot tesznek vele B társadalomnak, 
mert hasznos alkotó egyedeket vevelnek a közgazda-
sági életnek. 

Az Erdélyi Gazdasági Ejyesülot nagy munkájának 
harmadik ceoportja, bogy aa évi kiállítása megrende-
lésével alkalmat ad a gazdaközöcsegntk, hogy termé-
aót bemutassa mindazoknak, akik közgazdasági okok-
ból, vagy tudományos célokból flgyeí.k  a m<zógazda-
fájl  életet ás a kereslet éa kínálat elvénél fogva  egy-
másra találnak a termelók és fogyasztók,  vagy a to-
iább termelők a kiállítás keretében. 

Állandóan gondoskodik arról, bogy tagjainak 
igénylés esetén megbízható jó vetőmagot közveiitBen. 

Milyen fontoe  dolog es, ast csak most a folyó  év 
tavaszán láttuk. Az nj mezőgazdasági törvény életbe-
léptetése óta lucerna, lóhere, baitacm Btb mag keres-
kadéBBel nem minden ksreskedő foglalkoshatik. 

A meiőgtzdaBágl helyi Kamara a aahköa költaég-
vetési keretek miatt nem rendelkezik akkora tőke felett, 
hogy gazdakösönségttnk Igényeit kielégíteni tudja B 
Így több száz gazda lucerna és lóhere mag nélkül maradt. 

A Gezdasági Egyesület a termelót és fogyasztót 
összehozza és kl van sárva, hogy aa IgényléBslt tag-
jainak kielégíteni nem tudná. 

Ai állattenyésztés terén is nagyszerű teljesítmé-
nyei vannak. Vármegyénkben a clgája juh tenyésztóat 
elősegítendő 60 darab fej  clgája kost hosott. 

A budapesti híres tavassl kiállításokról várme-
gyénkbe már 3 bikát importált. 

Most folyik  egy slmentháli marhát tenyésztő egye-
sületnek megalapítása a vármegye ezekhelyén. 

A Gaadasági Egyesület működése uj lráiyt mutat 
köigasduági életünknek. 

Ml csiki gaadák távol ai egyesület székhelyétől 
a köigyülésen nagyobb siámban nem jelenhettünk meg, 
de illó tlsatelettel, levett kalappal állunk az Erdélyi 
Gaadaaági Egyesület; veaetóaége előtt ée a távolból 
küldjük a srikl gaidák üdvöiletét ói köuönetét. 

A gazdatáreaimnak pedig ajánlom, lépfenék  be hz 
Erdélyi Gezdasági Egyesületbe mind. Évi 60 lej tag-
sági dij, m«ly 1 véka árpa ára, nem pénz még a leg-
kisebb igaziénak Bem éa kapja a gazdag tartalmú 
„Gfzda*  folyóiratot  minden hónapban. 100,000 öntuda-
tos gaadátvár aa Egyesület. L ^gyi'nk ott mindnyájan. 

Jelentkezni lehet Fodor Pál mérnök u'nál, Su-
muleu (Csikeomlyóu ) 

Dr. Qál József. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Kisebbségi  főkormánybizlosság.  Május hó 3-án 

hétszakasaos rendelettörvény jelent meg, amely a ki-
seboBégl fóiormányblztasaág  léteaiteséról intézkedik. A 
törvény azerlnt ez a főkormányblztosBág  a miniszter-
elnökség hatáskörébe tartozik, vesetőjét aa orsság 
főméltóságai  közül nevezik kl, királyi dekrétummal. 
A román kormánynak es aa intézkedése uj reménye-
ket csillant meg es ország kisebbségi népeiben és 
hinni merik, bogy a kormányban megvan aa ősainte 
jóaaándék, bogy végül is rendezne ezt a problémát. 

A kisebbségeknek  is joguk  van a fejlődésre 
Románia földjén.  Miron Crlstea patriárka, miniszter-
elnök májút 1-én fogadta  a román ifjúság  kétsaáa tagn 
küldöttségét. Abban a beszédben, amelyet a pátriárka 
az ifjúsághoz  intézett aaó esett irrol ls, bogy a béke-
kötésekkel néhány millió nem román is került Eomáala 
határai közé. Hangoztatta, hogy ezeknek a kisebbségi 
népeknek IB jo=uk van a fejlődésre. 

Németország  népszavazást akar.  A francia  sajtó 
egy réssé arról tud, hogy Németország kellő időben 
ragaaskodni fog  ahoz, hogy a csehoraaágl szudéta 
németek népszavasás utján nyilvánítsák akaratukat. 

Hitler  római fogadtatása.  A külpolitikai ese-
mények előterében Hitler német birodalmi veaér éa 
kancel'ár olaszországi látogatása áll. Az olass népnek 
Hitler fogadtatására  tett elókéaaületei minden kepze-
leiet felül  múlnak Jellemző ezekre az előkészületekre, 
hogy aaok felülmúlják  a GyÖrgv angol király koroná-
KÜBÍ ünnepen** mereteit. — A Jáaaaoiln.—H.tar vt'Ü 
kozó ma a világ legnagyobb s a vllágbókónek is leg-
biatosabb esemenye. 

Súlyos  repüli  ezerenosétlenség.  Aa albániai 
királyi nászról hazatérő egyik repülőgép utasait halálos 
Ezerenceétlenaég érte. A Róma ós Tirana köaött köz-
lekedő olaaz társas repülőgép lezuhant éa 19 utasa 
szászé égett. A baiottak közUl 13 újságíró, Aibáda 
római kúvete éa 5 ember a gép asemélyzele. 

A franoia  Nemzeti  Bank  két és fél  milliárd font 
értékű aranyat küldött át Kanadába, ahol háború ese-
tén jelentékeny vásárlásokat akar eszközölni. 

Nagy  háborús készülődések  a Távol  Keleten. 
Kalot-Sziberlában a japán—orosz batáron félelmetes 
hadi készlilődÓB foiyik.  A japánok éa oroazok egyaránt 
milllóB csapattasteket tartanak kéBsenlétbsn éa az 
amerikai haditudósítók szerint a tavaszon megkezdődik 
a leszámolás a két régi ellenfél  között. 

öoga Ocfavian  súlyos beteg.  Goga Octavian 
volt miniszterelnököt májúi 6-én ciucaai kastélyában 
agyvérzés érte. A miniszterelnök állapota egyre válsá-
gosabbra fordul  és a tragédia minden pillanatban be-
következhet. 

Lemondott  ajasi egyetem rektora  Bratu Tralan 
a jasl egyetem rektora bead» lemondását A rektor 
uemélye közismert arról a merényletről, amelyet ellene 
a mult évben elkövettek. 

A vasgárda  BB9rvez3teiaek felszámolása  nagy 
eréllyel folyik  tovább. Jelenleg a nyomozás annak fel-
derítésén dolgez k, hogy a volt Vasgárda, honnan jutott 
azokhoz a pénzekhez, amelyeket a Goga választásokon 
felhassnált. 

Meghalt  Nagy  Endre.  Nagy Endre Író, a magyar 
kabaré megalapítója, 61 éves korában Budapesten, 
meghalt. 

Súlyos  incidens  a szudéta  német vidéken.  A 
szudéta német vidéken sulyoB incidens t'jrtént. A caeh 
rendőrség gumibottal verte azét azt a tömeget, amely 
Hanlein szudéta német vezért uületés napja alkalmá-
val ünnepelte. 

Hazaárulás miatt vád alá helyezték 
Zeles Oodreanut. A belügyminisztérium hi-
vatalos jelentése szerint a volt Vaagárda ve-
zetője ellen hazaárulás miatt eljárás indult. A 
lefolytatott  nyomozás során kiderült, bogy a 
légionista mozgalom vezetője az állam bizton-
ságát veszélyeztető okmányokat rejtegetett. As 
elkészített vádirat szerint: Zslea Codreanu meg-
szerezte a nagy vezérkar titkos iratait és tit-
kos sserveikedést folytatott  katonai alapon. 
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Uj utakon. 
Xebány hit leforgása  alatt nagyott fordult  a világ 

kereke. Amiről annyit vitatkoztak a tudósok, jogászok és 
politikusok azt a nagy kérdést egy caapáara megoldotta vér-
ontás éa eurdpai bonyodalmak nélkül Nématorszék. A nagy-
hatalmak összenéztek s amire a bámulatból lelocsudtak a 
nagy jelentőségű tény befejeződött.  S ami a legérdekesebb 
most egymásután helyeslik és elismerik az egyesülés helyes-
ségét. Hiszen ba annyira kézen fekvő  és magától értetődi 
dolog volt ez akkor a háború végeztével, amikor a népek 
nagyjai összeültek, miért nem tették meg ezt és miért kellett 
arra várni, hogy esetleg uj bonyodalmak előidézője legyen 
ez az elintézetlen vagy félig  elintézett kérdéa. Moat már 
aztán ha kellemea, ha kellemetlen, jó képet kell hozzávágni. 

Az olasz hódítás alkalmával még tiltakozások hang-
zottak el. Vélemények voltak pro és kontra, most azonban 
a beleegyezés ugy látszik egyöntetű. Csak legalább gondol-
ják az illetékesek, legalább evvel elégedne meg Németország. 
Az események azonban egészen mást mutatnak. Egy sokkal 
bonyolultabb is kényesebb kérdés lépett előtérbe. A szudéta-
német nép foglalkoztatja  most a világközvéleményt. Csehszlo-
vákia hatalmas erődítményeket épit Németország és Magyar-
ország felé.  14—60 éves korig minden polgárt csatasorba 
akar állítani. S emellett az Ígérgetésekkel és a biztatások-
kal a szovjet sem fukarkodik.  S tagadhatatlan ez a legerő-
sebb támasza Cseszlovákiáuak. Anglia álláspontját hűen 
tükrözi Chamberlainnek az a kijelentése, hogy Anglia nem 
keveredik háborúba, hiszen Angliában caak minden 100-ik 
ember tudja, hogy kik a csehek és hagy hol van Csehszlo-
vákia. Erre nem számítottak sem a franciák  sem a csehek. 
A franciák  most a legutolsó pillanatig szintén a beavatko-
zás mellett kardoskodtak. Most a napokban azonban egy 
érdekes nyilatkozatot hozott a trancia kormány félhivatalosa 
a Times. Franciaország miért áldozza fel  háromillió emberét 
azért, hogy ugyanakkor bárom és félmillió  német csehszlo-
vák fennhatóság  alatt maradjon. Ez a kijelentéa egyértelmű 
az angol visszalépéssel. Most már Csehszlovákiának nem 
marad más hátra, mint megegyezni az érdekelt telekkel, A. 
kormány ebbeu az irányban nagy jelentőségű lépéseket tett. 
Engedményeket helyezett kilátásba. A szudeta-németek evvel 
nem elégednek meg. Viszont a csehszlovák képviselők és 
kommunisták sokalják az engedményeket. Európa békéjére 
nagy biztosíték volna a német cseh megegyezés. A háború 
lángja az egész Enrópát felgyújtaná.  Most mindenki lélek-
zet visszafojtva  lesi, hogy lesz-e megegyezés. A háborús 
politika sok veszéllyel járna. Tehát nj utakot kell keresni, 
amelyeken az igazi békéhez lehet eljutni. 

A spanyol harctereken a bare a befejezéshez  közeledik. 
Az egyes országok már egymásután küldenek politikai ügy-
vivőket s evvel egyszersmind elismerik Franco kormányát. 
Már Franciaország ÍB ilyetén formában  összeköttetést tart 
fenn  a nemzeti Spanyolországgal. Felmérhetetlen nagy hala-
dás ez. A vörösek nemsokára az abesszinek sorsára jutnak. 
Kezet foghatnak  Haíié Szelaszjével s kereshetik igazukat a 
súbivatalbau. Itt is a régi utak járhatatlanokká váltak s uj 
utak keresése vált szükségessé. 

Az olasz angol tárgyalások is a barátság jegyében 
lolytak le. A megegyezésnek örülhet az egész Európa. Egy 
háborús veszedelemmel kevesebb van. Ez pedig sokat jelent. 
Ugy látszik a tárgyalások elejtett fonalát  a németek ismét 
fölveszik  az angolokkal. A kis népeknek aemmi sem hasz-
nosabb, miut a nagy népek megegyezése és békéje, őszin-
tén tudunk ennek örülni. Hiszen napjaink leghőbb vágya a 
béke fenntartása.  Ezek a tárgyalások ugy hisszük jó időre 
a báboru vészes felhőit  messze távolítják. 

Ami pedig minket a legjobban érdekel a román-magyar 
kiegyezés kérdése. Most már mind a két oldalon őszinte 
vágy ez a kiegyezés. A két nép hangulata ma már komoly 
alap a kibékülés és kiegyezés tovább folytatására.  Ennek 
igazán mindenki komolyan tudna örülni. Az újságok s a 
politikai megnyilatkozások már nagyon komoly formában 
tárgyalnak ennek a nagy problémának a megoldásáról. Az 
osztrák-német csatlakozás s az orosz nyomás talán közelebb 
hozzák az egymáshoz amúgy is oly közelálló népeket. A 
megegyezésre s a kibékülésre soha enuyire nem kedvezett 
az idd. 

Miuden esetre nagy időket élünk, A világhelyzet na-
gyon zavaros. Ezt látja és tapasztalja mindenki. Háborús 
készülődések fegyverzörgések  teszik még kaotikusabbá a 
kilátást. A háborús készülődések nyomáo felrémlik  előttünk 
a nagy világpusztulás. Előrevetített árnyékától mindenki 
megiszonyodik. I'j utak kellenek. Ezen az uton a népek nem 
haladhatnak. Mindenik békére s megnyugvásra vágyik. A 
kinyújtott békejobbok után áldás fakad.  Az ökölbeszorult 
kezek nyomán vértenger, tengernyi kin és megsemmisülés 
l'enyegnt. A fékevesztett  indulatok a pusztulás csalhatatlan 
előhírnökei. lJa hisszük, hogy mindezt a jobb belátás és jó 
akarat legyőzi s az utolsó tizenkettedik órában a népek 
megtalálják egymást. Hiszen háború nélkül is elég baj és 
nyomorúság szakadt a nagy világégés után az emberek nya-
kába. Még annak nyoma mindenütt fellelhetők.  S talán évti-
zedek kellenek annak a kiheveréaére. Egy ujabb háború ta-
lán örökre megpecsételné a vén Európa sorsát. Halálos volna 
az operáció a beteg világ testén. A sziv meggyöngült. Ope-
ráció helyett nyugalom és hosszas hozzáértéssel járó keze 
lésre van szükség. Uj módozatok, uj eszmék kellenek. A 
Vatikán őrtornyából uj utakat mutatnak. 8 ezeket az uj 
utakat bevilágítja az Eucharistia világraszóló hatalmas fénye. 
Must ebben bizunk. A világról összesereglő népek hisszük, 
hogy felmelegednek  a Jópásztor pásztortüzénél s lelkükben 
kigyúlnak a fehér  oltártüzek a ennek nyomán elindulnak a 
népek a megbékülés uj utjain. 

P. Gábor Anasztáz. 

A „Csik" Szövetkezet. 
A Mercurea Ciuc (Csíkszereda) székhellyel meg 

alakult „Calk" Általános Gasgasági Siövetkecet ered-
ményes muakéja egyre saélesebb rétegeket vona ehes 
a dicséretes megmoadulásboa. Napról-napra nagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg közönségünk réeaóról eaen 
elindulás Iránt, nmely a saövetkeaóa gondolatára építi 
jövójét. 

A Baövetkeaéa a ml népünk köaött még gyermek-
cipőkben jár. Amig a nyugati orsaágokban fénykorát 
éli, addig nálunk egyre nehecebben lehet n figyelmet 
ráirányítani a aaövetkesés áldásaira. 

Pedig a szövetkezés alapgondolatából olyan 
egyazertten folyik  a biaalom. A saSvetkeset a fogyaaa-
tásból ssármasé haBznot, a ssövetkesetbe tömörült 
tagok javára blstoaltja. A szövetkezeti alapon meg-
aservenett fogyasstáa  haaana nem egy emberé, mint a 
magán kereskedelemben, hanem a könösség tulajdona 
marad évről-évre. A ssövetkesetbe való belépésünkkel 
voltaképpen magnókat erősítjük. As öBsaehordott gara-
sainkból a magunk gaadasági, kulturális berendezke-
désének alapjai rakodnak le. 

Sokan a Bzövetkeafttől  aat várják, hogy a rendea 
piaci árakon alól végezs* el aa áru köavetltését. A 
saövetkeaéanek nem ea a célja. A saövetkeaetl tagnak 
tintában kell legyen aftal,  hogy a szövetkeset az 
ttaletl életnek ssabályalt nem kerttibeti ki, hosBá van 
kötve egész élete a kereslet és kínálat örök törvé-
nyeihez. A fogyasstás  megszervezésében van a Bzöret-
fcezéB  lényege, amikor B köaöa fogyasztásunk  hasznát 
as általunk alakított saövetkeaetben a magnak részére 
blatosltjnk ós a közöaség Beáméra vagyonba gyüjtjük. 

A BBÖvetkezetektól tehát senki ne várja aat, bogy 
olcsóbb legyen, mint a piacnak a becsületes hasson 
mellett kialakult árai. Da várhatja azt, hogy as eztn 
árak mailett produkált üzleti baaauot megtérltéa alak 
jában vissza kapja illetve a közös vagyon gyarapítá-
sára ssolgáljon. 

Eaek a gondolatok a szövetkezés ábécéjéhez tar-
toznak és arra kérjük közönségünket Igyekezzen sze 
retettel, jóindulattal megbarátkozni a szövetkezésnek 
ezzel a jövőt ópltö szellemével. 

Arra kérjük egéss társadalmunkat, a várost, a 
falut,  hogy fogadja  szeretetébe a szövetkezés gondola-
tát, támogassa a szövetkezeteket, mert azok igazán a 
saját céljait szolgálják. 

— Zongoratulajdonosok. Síigeti zongorahan 
goló megérkezett városunkba ós zoagorahangoláeokat 
vállal. E deklődnl a Vákár-Uzietben. 

A világsajtóból. 

Könyvkötészeti munkákat 
• legszebb ée legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
árak mellett eaikóaöl 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc 

. *Az el felejtett  ellenség. 
Állandóan beszélnek a légi támadásoknak vegyi 

aaempontból való veszélyességéről és közben egésaen 
megfeledkeznek  a légi háború legborzalmasabb pusa-
titó fegyveréről:  a gyújtó bombáról. 

Katonai saakértők véleménye sserlnt a gyújtó 
bomba minden vegyi háborúnál nagyobb vesaedelmet 
jelent. Botfele  gyújtó bomba van, de legnagyobb tel-
jesítő képességé a thermittel készített bombáknak van. 
A Tnermit a vasnak éa alumínium vagy magnézium 
pornak a keveréke. Ha magas hőfoknak  tesszük ki, 
akkor a keverékben nagy változás megy végbe. Az 
alumínium oxidba változik és a vas fehéren  Issó folya-
dék formába  szab&dul. Ennél as átváltozásnál kifejlődő 
hőfokot  3000 celaiua fokra  becsülik. A vas teljesen 
folvókonnyá  válik ennél a hőfoknál,  mert a vas már 
1600 C°-nil eléri aa olvadási pontot. Ea a vas aokkal 
forróbb,  mint a kohóból kiömlő állapotában. EJ csodá-
latosképpen es az átváltoeás minden saj nélkül msgy 
végbe. 

A Thermitet a saásad elejétől sínek és nchéa 
gépalkatrészek forrasztásáhos  használják. Utóbb aceti-
lén fnjtatékkai  helyettesítették. A Thermitet a háború 
alatt az angoiok mái aknavetővel használták, de repü-
lőkről még nem. 

A fegyverszünet  után, amikor a német hadianyag 
raktárakat kiszolgáltatták, a franciák  meglepődve ta-
pasztalták, hogy tekintélyes mennyiségű 1 ktgr. Bulyu 
bombát találnak, amelyek látsaólag repülőgépről való 
használatra vannak szánva. A kÓBBltéattk olyan titok-
ben történt, hogy a blr ssolgálat semmit nem tudott 
róla. A vissgálat megállapította, hogy Thermitet tar-
talmasaak, amely gjujté eaerkeaettel van ellátva. Lu-
dendorf  aa 1919 ben megjelent háborús emiékelben aat 
mondja, hogy eaek a bombák London éa Pária fel-
gyújtására voltak szánva, de miután caak 1918 auguaa-
tua végén kéaattltek el, a hadveaetőaég as akkori ki-
látástalan helyzetében elhatározta, hogy nem használja. 

Ezeknek a gyújtó bombáknak saembetünő kicsi-
sége sslnte nevetséges. HÍ figyelembe  veaaaük, hány 
tonna gás szükséges egy támadás eredményes eléré-
séhea, akkor látaslk a gén és gyújtó bomba hatása 
kösötti különbség. A gás saétömllk, mig a tüa tovább 
terjed. A gyújtóbomba különösen alkalmBB a repülő 
támadásokra. Egyetlen két tonnáB repülő kéteaer bom-
bát vihet magával. Hz caak egy saáaaléka gyújt a 
bombáknak, már egyetlen repülő busa tűset Idéahet, 
melyek pár perc Idóköaben törnek kl. 

Bármennyire la fejlődőt  aaótaa légvédelem tech 
nlkája, mégis ha caak két repülő le áttöri eat aa aka-
dályt, már borsalmaB puastltáat vihet véghez. Különö-
sen veaaedelmet jelent as, hegy esek a gjujtó bombák 
annyira csendben, robbanás nélkül működnek, hogy 
amig megállapítható aa általa okoaott katasstrófa  helye, 
addig már a tűa nagy teljedelemben fellágol. 

RTlie Independent Journal oi 
OoHuabla UnlveiaMy* New-York. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kormány engedólyeate a pünkóidi 

buoeut. Közeledik a calkl aaékelyaég nagy ttnoep». 
a junlus 4—6-1 pünkösdi bucsn, A hivő lelkek 40—60 
ezres tömegeit voczzi Sumuleura Cslksomlyóra, ho*v 
a Csodatevő Mária lábánál megteljenek lelki vigaaaial! 
Az utóbbi időben »z a hlr terjedt el felveinkben,  bon 
a mostani ostromállapotos napokban a kormány nm 
engedélyezi a püakösdl bncsut Bem. — Ezúton ia git-
tünk megnyugtatni a somlyói bncBU Irént érdek'ódóket 
bogy es a hlr nem felel  meg a valóságnak, A pilapökl 
főhatóság  Idejében gondoskodott arról, bogy et a tlat 
tán vallásos természetű megmozdulás semmiféle  aka-
dályt ne szenvedjen. A mostani pünkösdi bucsut > 
kormány engedélyezte és a püspökség ast B pUhéciit 
tudomására hoata. Mindössze aa a feltétel  van előírva, 
hogy minden plébános a búcsúra vezatendó kerten-
aljén» k elindulását és visszatérését köteles bejelenteni 
a körz >tébe tartoaó katonai hatósághoz. — 1 .méUlten 
hangBulyozzuk tehát, hogy a nagymultu somlyói bucm 
megtartása elé a kormány semmi akadályt nem gördít, 
A bucsu engedélyrzve van éa igy mindenki a régi 
aaeretettel, ez öai ragaszkodással kéfZ'ilódbet  arra a 
mgy találkozásra, amely évezátadok óta forrása  a 
tz kelység lelki megújhodásának. 

— Háaaseág. Splru Tudor a helybeli .Petm-
Rares* glmuáaium igaagatója, folyó  évi áprilia ho 14-én 
tartotta eBküvőjét Comes Otíliával, Dr. Comts vár-
megyei főorvos  leányával. 

— Hevessy Miklós színtársulata varoiunk-
ban. A Hiveisy sa ntársulata folyó  évi május 11-én 
szerdán kezdi mag Biiniaaeaonját, 10 napra terjedő 
Időre, a Vigadó nagytermében. Salure kerí'ó uidon-
sagok: Jézus faagó  ember, Roasa aiazony, Juda, 
Egyetlen éjszakára, Btb. A társulat jelenleg Gyertfó-
saentmiklóson van. 

— Időjárás. A csiki időjárásról nem sok jót 
jelenthetünk Általában megváltozott itt mág n idő-
járás ÍB. Dacemberben nincsen tél, májusban híre einca 
a tavat ziak. Hitek óta hideg esó csik, májua 5 t-n 
pedig olyan kiadós havazás indult, ami karácsonyi 
hangulatnak is beillik. A drága ezer lejei fa  meg 
mindig nag* becsben v&u. Csaknem ujy kell íii eni 
májusbbn, mintha tél volna. A szeszélyes időjárás; miatt 
ali az egéez mezőgazdasági munka. Május sösepen 
járunk éB még nem tudtak vetni. Nem tudom mit arat 
ez a ssegény vármegyénk, amelyet igBzin látogat a 
végzet. Az egész tel elmúlik havrzia nőikül éa rneg-
ikidályozza a székely embert legfontosabb  kenyér-
keresetéken a fa  fuvarcz  taában. Májusban ijţyekszR 
kipótold sz Időjárás a teli mulsBzlást. — Nem jó idő. 
— Bolond idők. 

— Május 15: an uj konverziós határidő. 
A konverziós tartozások 8-lk részletét májua 15 az 
k 11 törieezteni. Figyelmeztetjük ez érdekelteket, hogy 
ldejébon rendeznék tartosásalkat. 

— Chele tanfelügyelő  erre az évre vissza-
adta a Ditrau (ditroi) felekezeti  iskola 5 tan-
termet Nahány nappal ezelőtt a Ditrau (dán.) Ne-
kezíti tsko'.n epületei a polikai küzsóg, vagrthij o köz-
bejöttével birtokba vette és az á-iaml oktata* cSljain 
bocsátott»». Az egyházközség Ügyész* u;jaa azonnsi 
megtette a BZIlkségeB felfolyamodáBokat  miután vóla-
mánye azeriat nyilvánvaló tévedésről leli-Jt szó. C u:-
vármegye Unfelügye'óje  addig is, amig a kérd -a ren-
doaódik as épület 6 tantermét a felekezeti  isiola ól-
jaira visszÍ bocsájtotta. As egyháai feanhatógag  utasí-
tásira az iskola lg*agatóaága a felajánlott  6 tanterme; 
nem fogadta  el, miután ebben jogfeladást  intőit ét az 
Iskolát arra aa időre amig az iskola épületének tulaj-
donjogi kérdése tisztázódik, hat bérelt holyisághen 
helye zíe el. 

— Eljegyzés. Ltszló Iduaka (Ditrc) éa Fehér-
egyházi Sándor, a budapesti m. kir. állami gepgy" 
mérnöke 1938 áprlÜB 17-én, húsvét vasárnapján tar-
tották eljpgyzéBttket Budapesten. 

— Világítani kell a falvakat.  A báiugy-
minisztérium rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy 
a falvak  kötelesek petroleum-lámpa viiájiiíarol goi-
doakodnl. 

— Zenésnek figyelmébe,  A beiagyoinigfi" 
4854 —938 sz. rendelete szerint nyilvános helyiké-1 

caak olyan aenósaek alkalmaahatók, akik tagjai m 
orez igoa zeaéez szövetségnek. 

— Egynéges alapszabályt kapnak az összes 
közbirtokosságok. A földmlvelésilgyl  miniszterid 
mellett működő legfőbb  erdészeti tanács elhatároz», 
hogy aa oraaág összea közbirtokosságainak ügyvitelei 
egységesíti és egységes aUpsaabályt dolgoz ki. 

— Sibiu (Nagyaneben) magának követeli 
a targumureel (marosvásárhelyi) Tablat. E«j 

mozgalom indult meg Marosvásárhelyen a Tábla ügyi-
ben. Nagysseben ugyanis magának követeli a targu-
mureal Táblát és mindent elkövet, hogy mint jövo-
beli tartományi saékhelynek ítélőtáblája legyen. Ennek 
az akciónak ellensúlyozására a targumureai (maros-
vásárhelyi) Ügyvédi kamara küldöttségileg ment a fő-
városba, hogy kellő Időben megakadályozza a készllló 
terveket. 

— Vak gyermekek felvétele.  A lovag Wach-
selmann Ignác ee neje Neuschlosa Zatfla  Vakok T«o-
iutéaetóbe (Budapest, Mexkól ut 60.) 6 ik életévüké-
betöltött vak gyermekek, mindkét nembeliek, felvételéri 
folyamodhatnak.  A folyamodványhoe  csatolandó saüle-
téal blaonyitvány, himlőoltást bizonyítvány. Kedvezmé-
nyes, vagy ingyenes felvételért  folyamodók  vagyoni 
kimutatást mellékelnek. Bővebb felvilágosítást  ea inté-
sét Igazgatósága ad. 
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A bieakm. 
Minden alkalommal keaerüséggel a>oktnn'< meg-

m'ékdznl »székely blcaka pusztításáról. N ncsen ennél 
l̂ ozoilsbb betegaége a saékely falunak.  Annyi gyáss», 
olyan aok tragédiát okos a virtueos, legénykedő hlrte-
leokedés. 

Xem mondjuk, as ntébbi Időben nem éppen olyan 
tvakorl a teavér vérnek egésaen oktalanul való cn-
noléoa mint az a múltban volt. lliglátsalk, hogy a fsí-
itáinkban rendaaerea munia és céltudatos küsdelem 
folyik  ellene. Társadalmunk évek óta dolgoalk esen 
a munkaterületen, hogy népünket kiemelje a bicska-
puaatltás félvad  primitívségéből. 

Hosszú idő utón májua 1-én mégis villant ismét 
a testvér gyilkos blcaka. FelcBlkon. a virtusnak leg-
9eomo;ubb basájában. A táncban. Egy egéaaen éretlen 
rermft  ember kesében nyílt ölésre a bicska. Mlnd-
fóese  17 éves as egéss gyilkos, aki nem bosszúból, 
c e m leány miatt, nem haragból vagy egyéb indnlatból 
pyolt a késhez. Egysserüen kiontotta a hasát egy 
ka'oaavUelt komoly legénynek, caak aaért, mert a 
acnrás'-ra megérett legény sorba cseperedett. Szúrt, 

mer) li" évea korban est már elvárja sz a falnál 
nora', amelyet a nevelésnek, a jé éraéatt emberek 
összefogásának  kell kioperálni a népünkből. Ejy kis 
pálinkával bemelegített hangulatban a legényke a azó 
tioroj értelmében „kivette a belét* anaak. aki útjába 
került, tisztán azért, mert aa emberölést 17 éves kor-
bso már Illó dolog megkesdeni. Vannak, ahol aa első 
bál as életbe való bevonulásnak, a nagyosltáanak ese-
ménye. Ni unk aa öléa ilyen társadalmi forma. 

Nagyon sokat kell még a ml népünkkel foglal-
kozni, amií lenylrbáljuk róla eaeket a aötét, korcsma-

iodu'a okat. Minden jó éraéatt emberaek b? kell 
állnia a tanitáa szolgálatába, hogy kiemeljük est a jobb 
sorsra érdemes népet a szégyennek, félvadságnak  ebből 
a megalázó helysetéből. 

Hiszen vannak ennek a vármegyének köaségei, 
amelyet ogyanasok a székelyek laknak s Ismeretlen a 
Isabő1. bosBiuból, aljasságból VBIŐ gyilkoléaoak a vir-
tusa. Vannak köaségek, ahol Boha nem tőrtént bics-
kázó verekedés vagy gyilkosság. 

A tétel világos. A néppel, a faluval  fogialkosnl 
kell. Es p-dig nemcsak Ba arra hivatottaknak köteles-
gége ez. Mlndeni i a maga köraetében apostola kell 
legyen annak a muakának, amellyel a testvérgyilkos 
bicskái 11 kell csavarni átokból a nékeíy markokbél, 
amelyekben még Itt-ott klnylük. Kinyílik még aaért, 
mert hiányaik belőlük a kuilur-lélek, hiányzik az egy-
mást megbecsülő testvéri szellemnek öntudata. 

A potya. 
A potya nem éppen uj fogalom.  Minden időben 

léteMt. Könnyelmű, Btmmlháal emberek megélhetést 
fcr.'ás.i  vo t Divatot csinálni azonban Foha nem lehe-
tet belőle. Lenézett, utolsó dolog volt mlodsokor 
poiyí.b'1 sloi, A társadalom soha nem tűrte, soha el 
nem ismerte, be n?m fogadta  a potyát. A Bzélbános-
ságrak, aa embertársunk megkárosításának leghitvá-
nyabb eseköve. Kivenni a másik kezéből valamit, 
mindéi ellenszolgáltatás nélkül megkárosítani valakit, 
nam ssép, nem erkölcsös dolog. A potya teljesen egy-
ertslntt a lopással, ami ba elharapózott Igazán köz-
ellensége lehet egéss életünknek gazdasági berendez-
kedislinknek. 

A gazdasági életnek különösen megvannak a maga 
törvényei. Ezek a törvények könyörtelen rldegséggel 
Mimiíanak. As áru pérzbe kerül. Aki aa áru köavntl-
rwvél foglalkozik,  nem potyára kapja az áruját. Ke-
gyetlen do'og tehát azt kivárni, hogy elajándékozza, 
ingyen adja, kiossza, cBakugy — potyára. 

Vármegyénk telítve vsn panasszal. Kereskedő, 
iparoB, szellemi munkás aat panaaaolja, hogy senki nem 
akarja m ĝfiietnl  a kapott javakat. A kereskedő áruját, 
u Iparos muikáját, a Baelleml munkás segítségét, 
potyára kívánja ogy egész tekintélyes része aa embe-
reknek. Hogy ugy mondjuk a potyából ssokáaos flse-
tssl eszköz lett. bgéss veszedelem lett belőle, ami 
felborítja  az üzletek számításait és csődbe kergeti a 
háztartásokat. 

Világosabban ssólva, nem lehet kibírni azi a mér-
hatetlen szemtelenséget, ahogyan a potya ránehezedik 
8 dolgozó társadalmunkra. 

A .Főegporoa  ur omlókéért". 
A Tordin megjelenő „AranyoBvldékH clmü hetl-

itpbto ety levél olvasható. Írója bejelenti, hogy as 
'•hunyt Botár Gáspár főesperes  által megindított Satnl 
Orsika templomának építési mnnkálatalt, teljesen in-
gyenesen vállalja a „Főesperes ur emlékéért és saját 
,«ikl megnyugvásáért". Ugyanakkor kösll, bogy több 
kOmlvso B9géd ls jelentkezett, akik egy hétig teljesen 
"gyen dolgoznak a FőeBperes ur emlékéért. 

A nevek nem fontosak.  Azok ngyls Ismeretlenek 
? C ! ' k l közvélemény előtt. De megható aa a kegyele-
<« érzés, amellyel az elbuoyt papjuknak emlékéért 

építő áldozatot tudnak hozni a nemesen gondol->taó lelkek. 
Érdemes n uép példát megörökíteni és tovább 

Mai. Hiszen o'yaa jóleső érzés azt látni, bogy él még 
bennünk aa as érzés, amelyben lendítő, alkotó sró 

> M áldosatkéssség. 

Az ellentmondás 
egy lap életében a legvlsssatassltóbb valami. 8 ahol 
nem tünlk kl olyan szembeötlő ja a jellom ferdesége, 
mint as újságírónál, kinek minden leirt gondolata meg-
rögződik aa utókor saámára. Számtalanszor láttuk, 
különösen politikusoknál, hogy egy-egy pálforduláskor 
elébük tartották a nyomtatott betilt, a levetkőzött 
essmék érdekében Írott harcos sorokat. Kellemetlen 
helyset aa Ilyen aaok számára, akik ogy caöpp lelki-
ismeretet éreznek magukban s meg akarják őrianl 
legalább a látszatát annak, bogy életük egész műkö-
dését a lélek, as Ideál a nem az anyagi javak hajszo-
lása vezették. Sajnos, ma már mind ritkább az ityeu 
eset, mert egyik napról a másikra láttunk eszméket 
levetkősnl csupán azért, mert pillanatnyilag azoknál 
jövedelmezőbb köpönyeget lehetett felöltenl. 

Nam ls a politikusokról akarnak itten ssólsnl. 
Meg akarunk maradni a nyomtatott bstünél B azosnál, 
akik éi akiknek ail cilnátják 8 nem ÍB országos vi-
szonylatban, hanem csak a magunk ssük kis Székely-
földjén,  ahol annyit hirdettük a békét és megértést as 
egyűttélő népek kösütt, Husa esateadő kellett hozzá, 
amíg ugyan est a hangot mogárhatiiik a székelyföldi 
román sajtóban ls. Mart ott is éráik, tudják már, hogy 
szükség van erre a bókéra, ha rendet akarnak a ma-
gunk kis Bsemétdombján. Csak ennek a bákehirdetés-
nek ls meg van a maga módja. 

A hetilapnak, Itt vldáken, as volna a hivatása, 
hogy nevelje kösönBégét azon aa uton, melyet a leg-
helyesebbnek tart a helyi vlaaonyok konszolidálására. 
Ujyanest csinálják orsságos viszonylatban a nagy la-
pok Is. Csakhogy ehez a nevelésben egy betartandó 
Irányvonal is ssiiaséueB, amelynek igazolnia koll a lap 
következetességét. Est a következetességet pedig Igen 
nehéa megtalálni a vidéki román lapokban még akkor 
is, mikor a közeledés kérdéBét kerülgetik. Például as 
Odorhelu (Síékelyudvarheiyeu) megjelenő Gazeta Odor-
helu'ul legutóbbi asámában ott találunk egy cikket 
— lgas, as .Universul* nyomán — mely a románság 
szerepét vázolja a magyar Íróknál. Ugy a cikk, mint 
a hozséfllsött  megjegyzések megfelelnek  mindenben 
a közeledés elősegítésének. Ezt csak üdvözölhetjük 
laptársunknál. De ugyanakkor figyelmeztetnünk  kell 
arra is, hogy egyszerre közeledői is, meg gyűlölni is 
nem lehet. 

A lap második oldalán lető megértő cikkel ellen-
tétben ugyanis ott dlBseleg az első oldalon a kleebb-
aégi papság elleni kirohanás, melyből gyü ölet haraog 
elő és az egész aa alaptalan vádak felaorakoatatása. 
árra vagyunk kíváncsiak, n>Uy*n arcot vág hozzá a 
lapot olvasó román publikum, mikor hitelt adva az első 
oldal gyűlölet-áradatának, tovább fordít  éB a máaod í 
oldalon ott találja annak aa ellentazőját. Vájjon, hogy 
fog  kiokosodni, ha ast olvassa egy éa ugyanazon új-
ságban, hogy a magyar irjk szápat és jót Írnak 
a roman népről, esaknek tanítványai pedig ugyanakkor 
gyillÖlelettel akarnak éket verői a zei nép közé. Kény-
telen lesz leállni gondolkozni, hogy az elaő oidai írj s-a 
az igaaságot vagy a második. Miután pedig a másodikon 
a hiteles ssöveg áll rendsikeséBre, valószínűleg annak 
ad lgasat. 

Est psrsae elvárhatjuk a gondolkodni tudni olva-
sótól. Dd sajnos. Ilyen n.-tgyon kovás van. Éppen ezért 
arra koll kérnünk a azomsaéd laptársat, hogy cöioiezae 
el magát egy Iránybao es kerülj» aa Uyen zavart keltő 
megnyilatkozásokat. A közeledésnek ma már eiég erős 
tábora van a román sajtóban a nem kell félnie,  hogy 
egyedül mared. A kitartó munka di&daira jut, mert 
megérleli aat az idő s a körülmények, melyek a Duna-
völgye népeinek össaefogását  úgyis klkénysseritik. 
Helyesebb tehát egyengetni aa utat csendben s meg-
valósítani itt kicsinyben azt, amit a rohanó idő ogţis 
klkénysaerit belőlünk. Mire az eijön, akkorra már itt 
lecsitulna minden vihar s a közös építő munka jegyé-
ben indulhatna a testvéri összefogás.  Az p*dig a leg-
szebb elégtétel volna mindenkinek, aki azon munkál-
kodott. 

Uj könyv 
a székely közbirtokossági vagyonok 
keletkezéséről és jogi természetéről. 

A székelyek birtokberendezkedésének leg-
ősibb formája  a közbirtokosságok intézménye. 

A közbirtokosságok keletkezése az ősfog-
lalásig nyúlik vissza s hogy ez a birtokberen-
dezkedés fennmaradt  mai napig is, jele annak, 
hogy a székelység föJdmivelő  jellegének nem-
csak ez a forma  felelt  meg a legjobban, hanem 
valósággal existenciáiis kérdését is képezte és 
képezi mai napig is. 

A közbirtokossági vagyonok keletkezésé-
nek éB jogi természetének vizsgálata különösen 
az agrár reform  idejében vált időszerűvé, mert 
hiszen az agrár kisajátítások nem kímélték a 
székelység birtokberendezkedéBének ösi formá-
ját aem s mindnyájunk előtt ismeretesek azok 
a jelentós területveszteségek, amelyen az egyes 
közblrtokoBBágokat az egóai reform  kapoBán 
érték. 

A székely közbirtokossági közvagyonok 
eredetével ós jogi jellegével még maguk a 
tulajdonos székelyek sincsenek kellően tisztá-
ban, annál kevésbbé lehetnek a jelenieg is 
felügyeletet  gyakorló román felettes  hatóságok 
éa maga a román közvélemény is, annak dacára, 
hogy az egymást stlrlln felváltó  roman kormá-
nyok majdnem mindegyike foglalkozott  a szé-
kely közbirtokossági közvagyonok keletkezé-
sével és jogi természetével, ugy annyira, hogy 
1924 ban a nemzeti parasztpárti Maniu kormány 
egyenesen Hodor Viktor közigazgatási vezér-
felügyelőt  küldte ki a kérdés tanulmányozására. 

Mindnyájuak előtt ismeretes, hogy Hodor 
Viktor vezérfelügyelő  a közbirtokossági vagyo-
nok kezelésére nézve három megoldást ajánlott 
a kormányhoz tett előterjesztésében és pedig: 
1. A közbirtokossági vagyonok áilamosittassa-
a»k, 2. vagy községesitteysenek, vóglll 3. vagy 
osztassanak fel. 

Hodo*1 Viktor vezérfelügyelőnek  ez a hár-
mas javaslata felrázta  a közbirtokosságokat, a 
magyar napilapok napirendre tűzték a kérdést, 
sót dr. Pál Qábor volt magyar kamarai képvi-
selőnek a „Magyar Kisebbség" 1928 évi 4—6 
számaiban „Készülődések a közbirtokosságok 
és úrbéres közbirtokosságok reformjára"  cím 
alatt egy jogtörténelmi és birtokpolitikai tanul-
mánya is jelent meg e kérdésről. 

Az érdeklődás azonban azóta sem Bzünt 
meg, som az államhatalom, sem pedig a Köz-
birtokosságok részéről, ami nagyon is érthető ; 
mert hiszen ugy az egyes ujabo keletű romáu 
erdőtörvény, mint a felügyelő  jogkörrel megbí-
zott szövetkezeti törvény egyes intézkedései 
caak is akkor válhatnak hasznosokká és célsze-
rűkké a közbirtokossági vagyonokra nézve, 
hogyha megelőzőleg tisztába jöttek a törvény-
elökéBzitó közegek a közbirtokossági vagyonok 
keletkezésével és jogi termeszeiével. 

A kérdés ma is időszerű, mert hiszen min-
den közbirtokosság előtt tudva van, hogy a 
jelenlegi kormány is foglakozik  egy uj alap-
szabály elkészítésének kapcsán a közbirtokos-
sági közvagyonok kérdéseivel. 

Bz az időszerűség késztette dr. Csiby Andor 
nyűg. v. tanácsos ós lapszerkesztőt arra, aki 
annak idején a közbirtokosság: szindikátusok 
megvalósításénak kérdését is 1928 ban felve-
tette, hogy egy történelmi és jogi tanulmány 
kereteban megírja a borszéki közbirtokossági 
közvagyon keletkezését, vedeímet és jogi ter-
mészetét az ősfoglalástói  napjainkig cím alatt. 

Dr. Csiby hiteies adatok, nevezetesen az 
Approbatae Constitutíones és egyes bírósági, 
törvényszéki, táblai és kúriai ítéletek alapján 
ismerteti a közbirtokossági vagyonok keletke-
zését, különösen azt a kérdést, mely most ia 
leginkább felvet  elötérbs, hogy a közbirtokos-
sági vagyonok vájjon községi vagyonok-e, vagy 
magántulajdont képeznek. 

Dr. Csibynek történelmi és jogi tanulmánya 
most van sajtó alatt s ugy hisszük, hogy dr. 
Csiby jó és hasznos szolgálatot tett tanulmá-
nyával minden egyes közbirtokosságnak ós 
minden e kérdéssel foglalkozóknak,  amelyből 
alapos tájékozódást szerezhetnek vagyonuk 
eredetéről és jogi jellegéről a tulajdonos köz-
birtokosságok. 

A tanulmány szerzőnek saját kiadásában 
fog  rövid idő alatt megjelenni és megrendel-
hető a szerzőnél, Oheorgheni, Sir. Bratianu 
No. 65. 

H Í R E K . 
— A mulatság vége. Billó Ignáci és Fdiöp 

János Rimatea—remetel lakósok együtt mulattak. A 
mulatság vége as lett, hogy Fdiöpaek 1400 loja eltűnt. 
A birÓBág B illót egy hónapra italte. 

— Lopás. Bányász Józiof  Remetea—remetei 
íakóshoz betörtek ós a lakásból nagyobb érteKÜ holmit 
elloptak. A csendőrség a tettest Poriig Sira Jisaef 
18 éves legény ssemetlyében elfogta  ás átadta as 
Ügyészségnek. 

— Hamis bélyegzők. Marton Dávid Sandoml-
nic—saentdomokoal kovácsmestert feljelentették,  hogy 
hamis bélyegsőket gyárt. A nyomosán megindult. 

— Tüs a Gyilkostónál. Dr. Sándor Baláss 
j^ilkoztól villája addig ismeretlen okból kigyúlt éa 
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— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ. 
A Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az elő&zetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lep 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetésekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság-
betű  szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  és támogassanak  ezután is a régi sze-

r ' t e t t e L  A .CUKI  LAPOK" 
szerk.  ós kiadóhivatala. 

— Kérelem a tisztelt gaadatáraalnlüioa. 
Kérjük tisztelt gaadatáraalnkat, bogy szíveskedjenek 
bejelenteni mindazon gasdztéraalnk elmét, akik még 
nem tagjai az G. G. E-nek, bogy elmükre a Gazdi-
ból mutatványszámot es E. G. E. tagsági nyilatkoaa-
tot kttldbesBiink. Tartsuk minden kisgazda testvérün-
ket érdemesnek és méltónak arra, hogy cimél közöljük, 
hogy as Erdélyi Gizda otthonába felkereshess.  Minden 
hónapban 11000 gazdatestvérünknek küldjük meg a 
lapot, ezért fontos  és azUkaóges a elmek állandó köz-
lésé. - Cluj, 1938 április 28-án. — A Gazda szsr-
kaaatósége es kiadóhivatala C.uj, Str. A. Muresan 10. 

— Kisiparosokat érdeklő tudnivalók: 1. A 
cáréra rendelet nem vonatkozik azokra as iparotokra, 
akik családjaikkal dolgoznak minden alkalmazott nél-
kül. — 2. Ugy szintén nincsenek alávetve a 8 órai 
munkaidőnek sem azok az iparosok, akik maguk és 
családtagjaik dolgosnak, ha semllyen alkalmazottjuk 
nincsen. — 8. A 8 órai munkáidén felül  végezhetők 
a kiivetkező munkák: kazanfüiés,  mühelytakaritás, 
gépek előkeezitóze, hogy a munka megkezdésekor azok 
üzembe helyezhetők legyenek, valamint máa haaonló 
munaák. — 4. Aa iparos és megrendelője közötti vitás 
kerdesek elintézésére a munkablróság mellett egy 
spaciá ia biróBág működik, gyorsított eljárással, melybe 
aa iparosoknak joguk van Bsakmájukbell IparoBt ÍB 
beküldeni. — 5. Tanácsos, bogy az iparosok árlejté-
sekre vigyenek msguzkal egy bizonylatot a munka-
k»marátoi, hogy elveaheaaók a redukált garancia ÉB 
5 szlaalek elaóobsógl jogot. 

— Halaloaasok. Dobordán Ignácné BIUI. Orbán 
Irén 31 évea komban folyó  hó 2-án meghalt San timbru 
(CsuaaentimréD,. 

— Bara Imrénó szül. Karda Riza életének 41 Ik 
évében májua bó 3-án elhalt Sândominic (Csikazent-
domokoB) zöBBégben. 

— Sándor István nyug. vasutas folyó  hó 4 én, 
10 évi betegség után, 42 ik életévében meghalt Csik-
aaentimrén. 

— Calkmindszenti Caikó Jánoa földbirtokos,  a 
Caikmegyei volt MigaujavaK nyug. pénztárnak* eleté-
nek 86-ik évében, méjua nó 6 an elhunyt Mlaentea 
(C ikmindssenten), ahoi a bivataitól való viazavonuláaa 
ota övei körében élt. Temeteae májáa hó 8 án d. u. 
4 órakor ieaa. 

— Bela: románál Bela. A bucureşti Academia 
Romana döntőse. Sokan nincsenek tisztában aaaal, hogy 
eeretzaevlikot törvény aaerint románul miképpen kell 
írni. l.yen nézeteltérés uralkodott eddig a Bdia névvel 
ÍB. Egyesek Abellnóaak, mások Adalbertnek, aőt Albert-
nek id irtat. S tekintettel arra, bogy még a hatósá-
goknál uem volt az elbiráláa ugyanaa, egy fiatalember 
kerdéBt Intézett a román Akadémiához, ahonnan 468— 
1938 saám alatt a követkeaő leirat érkezett: Vála-
azo:va 1938 februar  12 ikl kérdésére, van Baerencsónk 
tudouiáaara adui, hogy a magyar Béla név román 
fora  áj <t egyenlő Bala-val. A román akadémiának ea a 
leirata most már mindenki előtt vllágoBsá teszi, hogy 
Belát nem Abelionnak, hanem Bala-nak kell Írni román-
ban a igy mindíniti megtarthatja a maga eredeti nevét. 
Eizei k >pcaoiatban közöljük, hogy ugyancsak a román 
Akadémia közióae aaerint, amely mar régebben jött le, 
a Gézi név román formája:  Gézi. Tehát nem Gaiza. 

— Május 8-én nyílik meg a Buouresti Hó-
nap. A Bucureşti hónap ünnepélyes megnyitása mjjui 
9-jn lúbz. Eztel együtt kedvezményes utazás veazl 
kezdetét a fővárosba. 

— Képkiállítás. Taodorascu Anton festőmttvésa 
nem ismeretien közönségünk e ótl. A fiatal,  tehetséges 
featő  muat másodlcben állította ki képalt. Mintegy két 
eaatezdó telt el eióbbl kiállítása óta a megállapíthat-
juk, hogy ezita rendkívül sokat fejlődött.  Gatdag lel-
kéből lgaaán gyönyörűen vetülnek vászonra a cslkl 
tájak. Mintegy 30 olaj, 10 akvarel éa több rajzi biao 
nyitotta most 1B, hogy Izmosodó tehetsége szépen ivei 
a komoly müvóssl alkot át oí felé.  .Aratas' ÓB as .Olt 
mente ősszel." cimü festményei  már élettel, levegővel 
megtöltött darabjai ennek a földnek,  amelyet Teodo-
raacu egyre több ihlettel, Bzeretettel és tehetséggel 
festeget.  Megétdamli a figyelmet  aa érdeklódéat. Mind-
aaok, akik megnéaték ennek a nagyon tzjrény, igaai 
müvóBBléieknek mostani kiállítását, blaonyára nem tagad 
hatják meg tőle az elismerésnek saavát. 

— Slketnéma gyermekek felvétele.  Aa Izr. 
a.kotnémák lntézetebe ^Budapsst, Mt x kél ut 60) 5 évü-
ket betöltött a.ketnema, kesóbb megBlketütt éa nagyot-
halló gyermekek, mindkét nembeliek, felvételin  foiya-
modhatnak. A folyamodványhoz  caatolandó aaaületéal 
bizonyítvány, a himlőoltás! bizonyítvány éa kedvezmé-
nyes, vagy ingyeneB felvételért  folyamodók  wgyonl 
kimutatási ia mellékelnek. Bivebb felvilágosítási  aa 
intését lgaagatóaága ad. 

— Vesaett kutya garázdálkodás, üjra An-
tal és Filbermann Etelka hodosai lakóaokat vesaett 
kutya harapta meg. Beaaállitották a Paateurbe. 

— Felakasztotta magát. Suclu látván Ditrau 
Idegbeteg legény felakaaatotta  magét. 

— Májua 16-lg ki kell oaerólni a fegyver-
tartási engedelyeket. Msjus 16 lg aa Öauea fegyver-
tartási engedélyek kicaeróléa végett benyújtandók a 
Prefecturáhoa.  Aa u| engedélyek klállltáBakor 120 lej 
bélyeg és 20 lej klállitáal költaég fiaetendó. 

— Árlejtesek. A calkvármBgyel prefectura  1938 
május 18 án dslelőlt 10 ómkor árlejtést hlrd *t a pre-
fektura  réaaóre Beállítandó 100 öl bükk tüalféra. 

— A helybeli pénaügyigaagatéságon 1938 évi 
májua 18-án bérbeadnak egy Madaras községben meg-
Ureaedait italméréal jogot. Kikiáltási ár 2600 lej. 

— A Gheorghenl (gyergyósaentmlklóat) vároal ta-
náca 1938 májua 20-án árlejtést tart a Gyllkostónál vég-
aendó uununkálatokra öaaaeaen 791179 lej értékben. 

— Feláru vaautl jegyek átutazó Idegenek-
nek. Aa államvasutak veaérigaagatósága külön ked-
vezményt vezetett be aa oraaágon átutazó idagenek 
javara. Ez évi májua 1-tól mindazon külföídl  utasok, 
akik magukat útlevéllel Igazolják, aa oraaágba bontan-
nak valamelyik belépéal allomáaon éa egy másik kilé-
pést állomáson utasnak kl as országból, a saemóly-
vonatl jegy feléig  terjedő kedvezményt élvesnek, amely 
mellett a gyorsvonati pótjegy egészben megflsetendő. 
Amennyiben az utaa átmenő köavetlen kocsioan érke-
zik aa orsságba, akkor sem fisét  külöa helyjegyet a 
rapidvonaton, hogyha kocsiját ehhea csatolják. 

— Kisebbségi ztatlaztlka. Európában 40 millió 
kisebbség él, nem ssámltva aa Oroazorazágban élő 
klaebbaógi népeket Legnagyobb a német klBebbBég. 
A birodalmon kívül tiz es fel  millió német él. Ezután 
következő legnagyobb kisebbségi nép a kataianok 
6 millió lélek, nkránok 4 6 millió, magyarok 2 7 millió, 
lengyelek 16 millió, feher  oroszok 12 millió, oroszok 
1 millió. A többi kisebbség nem éri el aa egymilllóa 
lélekaaámot, mint n baszkok, románok, albánok, bul-
gárok, tótok, Bvédek stb. A zsidók száma 6 8 millió. 
Az európai Oroaaorsaágban elő kisebbségek saáma 
16 6 minié. 

— Bioakazás. Május 1-én Ismét dolgozott a 
bicaka. Ineu—Janófalva  kózaegben táncot rendeaett a 
fiatalság.  Jare István legény csupán azért, mert Farzas 
Barabaa táncrendeaó lőie a belepő dijat kérte, haaba 
azuria. Farkaa Barabást eBzmé'eilen allapotban azaiii-
totiák be a Hmch-ssanatoriumba, ahoi Dr. Hirscb 
főorvos  azonnal megoperálta eB visszaadta as eleinek. 

— Esküdtszék. Májua 2-án összeült az esküdt 
szék, amely Dr. Todor JanoB törvényszéki elnök veae-
teaevel egyetlen ügyet látgyali. László É a 22 eveB 
BiCaa—bekáal illetóaegü cseléd at z >1 volt vadolva, 
hogy megölte újszülött gyermekét. Az e-kiidtBZek nem 
talaita bűnösnek a flatai  anyai, nem látta beigazoltuak 
a gyilkoBSág vadját es felmentette  a vádlottat. 

— Oondatlansag miatt. Papp Anna 45 éves 
Valea-Siramba—tekerópataki lakos 1937-ben aa udva-
ron hagyta 2 éves Gjurl flit,  aki egy óvatlan pilla-
natban beleesett a kuiba. Aa édesanyát goudatlanaág 
miatt moat vonta feielőzaégre  a lörveny és két hónapra 
ítélte. Az Íteletet felfdggeaatették. 

— HadbirOsag előtt. Láczló JánoB Ferencé 
Sândominic—caikaaenidomohoai gazda a többaegi nem-
zetei aertő kifejeaaat  hananalt. Feljelentették és ügyét 
a oragovi—braasoi hadüirósag e;ó utalták. 

— Chindea Ioan Bicaz—bekáal községi pénztár-
nok feljelentette  Ghaorghe Ioan bekáai gazdát, mert 
hivatalos m.nóségeben összeszidta. Ez az ügy ls had-
biróaag hatáakorebe tartozik. 

A marosvásárhelyi (targu-muresl) ke-
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

No. 837—1938 Klskereakedők ÓB kisiparosok 
könyvveseteaeről: A Caaa Fondului National al Avia-
ţiei 1938 evi április 11-én kelt 106374 Br. a K .marák 
Szövetaegébea intézett érteeltoae aaerint, a klskerea-
kedők ea ktaiparoBok, a naponként történő könyvveze-
tés alól való feimeuteaert,  évi lej átatányt keil fiies-
aenek a Bjnca Naţionala-hoz, cont T. 118 ra; az év 
aaámliódik áprilia l-iól — maiclus hó 31-ig. Kiskeres-
kedők éB kisipsrcaok aUtt aaok értendók, kiknek évi 
jövedelme nem haladja meg a 75.000 lejt, vagyis aa 
egyeneaadóról BZÓIÓ lörveny 30. art. sserlntl táblásat 
8 ik osztályáig bezárólag. 

No. 881—1938. A görögországi román gazdasági 
tanácsos köaiéae aaerint a fehér  turó (Oranza alba) 
vámmentesen vihető be Görögországba; 

továbbá: ConBt. P. Baiegrls ei Cie, kereskedelmi 
ügynözseg P a t r a s -ból (Górögorszag) öaaaeköttetéat 
keres. 

NYILTTÉR.*) 
Nyilatkozat. 

A „Cslkl Néplap" folyó  hó 4-lki számában .Zij-
lik as élei" elmen megjelent cikknek Szövetkezetünkre 
vonatkozó réssé miatt, a sajtóper megindltasa Iránt 
ügyéssünkack megbízást adtunk. 

„Csik* erdőgandasági szövetkezet. 
*) E rovat alatt köslöttakért nem váüal felelfls 

aé«*t a Sserk. éa Kiadó. 

„CSIKI LAPOK" 
PoUtikai, kösgaadaaégt éa siéplrodalml hetilap 

z i t i m i M i »i. 
figéu  évre ŰM 160 - Félévi* . . , 80. -
Negyedévi* . . 40.- Kolloidra «gyér», 864 -
Példányonkénti éra 3 Lel. Mwt«iwu rnuit. vaaa>u| 

Hirdetési dijak • lagalosóbban aaimlttateak. 
_ , , Kéiiiatok aem adatnak n i i u . 
nyílttéri kOal*mény*k álla aoroaklat Lel 28.— 

«adóhivatali Merouwa-Omo, ntrada L O. Bratlanu BS. 

Jól bevezetett üzlethelyiség 
k i a d ó , Mercurea-Ciuc (Ciikazeredábao), 
Str. Cap. Vuloviei (Hargita-ucca) 23. szám! 
Értekezni lehet IIolló Gábornál. 1-4 

Eladó  egy oomplect ebédlő  és egy szalon beren-
dezés.  Értekezni  lehet Bujoreenu Alexandru 
erdőmérnök  urnái, a csíkszeredai  erdőgondook-
signál. 

Állami tisztviselő, 3100 lej havi fiietéssel,  4000 lejt 
venne kölcaönképpen, 4 havi Időtartamra, áron 
kötelezettséggel, hogy 5000 lejt flzet  viasza. — 
Ajánlatok „4000" jeligére e lap kiadóhivatalába 
kéretnek. 

Eladó egy Chevrolett teherautó, 
4 hengeres, teljesen üzemképes állapotban, 
jó gumikkal. Értekezni Rendi Mihály mé-
szárossal, Mercurea Ciuc. 

Hirdetmény. 
A mercurea ciuc i városházán 1938 évi 

junius hó 6-án d. e. 11 órakor nyilvános 
árlejtést tartunk, a helybeli görög  katholikus 
templom épitési munkálataira. 

A munkálatra e l ő i r á n y z o t t öaaaeg 
1.500.000 Lei. 

A leteendő bánatpénz 5% készpénzben 
vagy állami kötvényekben, a napi árfolyam 
szerint. 

Torvek, költség előirányzatok és az összes 
feltételek  megtekinthetők a mercurea ciuc i 
gör. kath. egyház hivatalos helyiségében. 

I. Vlad, lelkész, 
t-a E. Neam(u, gondnok. 

Szőrme bundák és béllések 
S valamint 

1 mindenféle  téli ruhák 
1ü moj és kár elleni megóvását 
| | garantálva vállalja olcsó árban 

H V E Z S E N Y I J Ó Z S E F 
3S 2—B azilcsmeater 
J | Mercurea-Ciuc, Str. Bratianu 68. 

E$y szorgalmas fiút  tanoncnak felveszek. 

Eladó jutányos áron: 
1 kocsi lószekór  (egy  ló után, kőrist^bo!) 
1 kocsi hám 
2 ülés 
1 erdőlő  szekér  (használt) 
1 járom 
40—50 mázsajó minőségű,  szarvasmarhá-

nak való széna és sarjú 
CSISZÉR  KÁROLY-nál 

2—8 M.-Ciuc,  Oyakorlo-ter  3. 

1 Ugy a helybeli, mint a vidéki 
- höigyköaőnaég tudomaaara 

honom, hogy a mi i naptol keidve a világhírű, e kor 
tökéletesebb P B I U & V E L L A ÖaÖKHD^LÁMOSirO 
géppel étloí a nagyérdemű icöaóaség Tendelkeaegerd. — 
A Príma Vella örökhuliémosltó gép a legtökeleteaabb, a 
lagmegbiahatóbb. — A női fodrászatba  vaga mindenaamii 
munkát garaaoiéval vallalok. V Vas es vin oado:a aa, 
hajfedtéa  bármely árnyalatban, maniouer. "WU  A nagy-
érdemli hölgyközönség saives pártfogását  kari: 

i T a g - y A n n a 
Coafor*  „Vioíoria". a román gimnáaiummal nemben. —> 
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MODELL KALAPOK 
ttn naponként uj formák  olosó 
árbaa, m « a t » T a ! i i i n • t r ' V 

VBNCZBL T A N Á R N É N Á L 
Ugy-aaott kénnftlaek  minden-
nemű női kalapok eiaőrendfl 
anyag koaaaadáaával. Kalapok 
fttatakttésa  a legrövidebb ldó alatt. 
-Ciuc, I. O. Bratlanu (Oinuá-

nlum)-ueea 111. an., a Sörház késeiében. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatoriumi módaaer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

8 P R E N O Z G I Z I . M . - O i u o . 
Str. I. a . Duoa (Qlmnáalam-aooa) ISO. 

KY«ATAM Vékái M V N N A Ü I T T N , M V S U W H M M 




