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Románia virágos kart 

yen bankettek keretében 
Tl várónak támdnlmn nn innen elhelyeaett 
tirvényeaéki elnöktől én feleeégétőL  • távozó 

uflsnár  aokélg volt köaSttüak. Jlban-ronabao Ide-
. h R . a vármegyében. Fontoa naerepet töltöttek 

! . vármegye román társadalmának életébon éa ál-
arcosai voltak a aaékeljttldl remén nemaetl tönk-
jüknek Kttlöoösen Paenicnné enlránjn tevékenysége 

ísrismeri, aki népének nagy naeretetétól hevítve, 
S lelkesedéaael aaolgálta fajának  felemeléaét. 

A bncanataté pohárköszöntők közül Papp János 
fóíimnáainml  igaagaté éppen a távoaéknak erre aa 
Irüameire mutatott rá. Rimánlát — mondotta Papp 
fiűzaió  - mindig virágon kerthea haionlltják. A virá-
/oa kert annál aaebb, minél többféle  aalnB virágból 
módik össse. Remáaia a román népnek éa a vele 
ecvlltt éló sokféle  nemaeMgnek a virágos kertje, 
amelyben egyformán  értéken kell legyen minden virág. 
Aa öaaaea együtt nyújtja a salnpompát Nem aaabad 
abból klpnsatitanl a virágfajokat,  hagyni kell fejlődni 
a maga aokféleaégében,  mart ea adja meg a kert har-
móniáját. 

KI magyarok sokat tanultunk a távoaó Pdsnicu-né 
munkájából — mondotta többek köaött Papp Igaagaté. 
Mariann'luk, hogyan kell naeretnl aat a népet, amely-
nek kötelékében anlllettllnk, miképpen kell ragaaakodal 
kossá éa hogyan kell áldonatos aaivvel dolgozni annak 
Mveléaéért, kultur sainvoaaláaak emeléséért, jövőjének 
megalapozásáért — lfladenkor  tiszteletben tartottuk 
ée megbecsültük aat aa éraést, amellyel annyira ragasa-
tudott fajáhos.  Merítettünk abbéi éa példát láttuk a 
léps iránti fáradhatatlan  munkában. 

KörUI-beim ea volt aa alapgondolata a bucauaó-
oak. Általában a román namaetl éraéa husa eaatendóa 
iskolájától lehet tanulni. Sok olyan moasanat voanlt 
el nemeink előtt, amelyből a magunk saámára bölcs 
tasolaágokat vonhatunk le. 

Kjy blitos. A távoaó Paanlcn család a román 
nemzeti érzésnek hűséges terjeeatőle vo't. Felemelő, 
ssép hivatás, ajiit megbecsülünk. ás idők sselleme 
pedig aa, hogy ói ls elismerjék és tissteletben tartsák 
azt a követelményt, amely minden népnek köteles-
gégévé testi ugyan assal a szeretettel ragaaskodnl 
nemzeti értékelhes, mint ahogyan Ok tették egéaa cslkl 
multjuk alatt. 

• * • 
A gyermek-hétről is emléke zillnk meg. A mult 

hét országosan, a gyermekvédelem szolgálatában állott 
A gyermek természetesen nagy nemaeti kincs. Ba as 
alapelv ma sem váltosott. A mi ssámuokra csupán az 
változott, hogy ennek a nemzjti kincsnek a felnevelése 
éa különösen a jövője komoly vossedelembe jutott. — 
A szülőt, az anj át nem kell arra tanítani, hogy a gyer-
mek milyen kincs. Aa ösztön egészen megható módon 
kidolgozta ezt as örök problémát. A gyermek minden 
külön hetezés nélkül megmarad a család szemefénye. 
Eieri élnek, ezért robotolnak, eaért Izzadnak vért, ez irt 
'zürklilnek meg, vagy kopaszodnak hátköaéplg a család-
fenntartó  páriák. Nincsen baj a körül, hogy valaki ne 
Értene meg a gyermek-kérdés halálos komolyságát. A 
baj iakább ott van, hogy a sok bába köaött elvéBz 
éppen a megmentendő gyermek. Hisnen látjuk, hogy 
in a közkincset cBupán a hadiipar, számára mentik. 
Es általában a berendezkedésünk nincsen céltudatos 
aldozatoaaággal a gyermekre épltvé. 

* » 
• 

Annyi meghurcolt áldoz ata van aa emberek közötti 
türe.inetlenségnek. Sokssor olyon gyermekes okokból 
Jelentik fBi  egymást éa olyan lelketlen kegyetlenséggel 
vádolják el embertársukat, hogy megdöbbentő. Pedig 
1SÎJ0U salgoru ma a törvény rendelkeaése Ilyen ese-
tekben. Hadbíróság elé tartoznak ezek az ügyek. Sha 
a vizsgálat során kl ls derül a feljelentett  fél  ártatlan-
"«s, mégig csak a meghurcoltatás izgalmai megma-
radnak. Idegzeiileg, anyagilag szörnyű megpróbáltatás 
egy ilven feljelentés. 

Ezért figyelmeztetnünk  kell miodenklt, amlelőtt 
embertársának ilyen fajta  meghurcoltatására határozza 
" °>agát, számoljon a lelkiismeretével. H saen a kultur-
emberben mágia kell legyen valami emberi vonás, 
igazságérzet is, ami aa állattél megkülönbözteti. Ne 
okozzujk egymásnak keUemettenséget éppen a leg-
veszedelmesebb védek kai. amelyek ngy sem Igaaak, 

hoesznból ssületnek éa hamisságon alapulnak. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az állampolgárság  elvesztése.  A hivata-

los lap junius 16-1 ssátiában ujabb rendelet-
törvény jelent meg, a <*omán állampolgárság 
elvesztéséről. A külfölúön  élő román állam-
polgárok elvesztik állampolgárságukat, ha olyan 
cselekedetet követnek el, amely a belső köz-
rend megsavariBát vonná maga után, vagy 
Románia jóhirnevét és tekintélyét csorbitja. 

Bale a munkaügyi  miniszter  tanulmány-
útra Németországba utasott. Hangostatta utja 
előtt, hogy századunk a nevseti erők meg-
szervezésének százada. A nemzeti értékek ve-
delnie nem román probléma, hanem nemzet-
közi jelenség. Románia is mindent elkövet, 
hogy a román munkát es munkást felemelje. 
Kijelentette, hogy az idegenek esévi felül-
vizsgálása során mindasoktól bevonják a tar-
tózkodási engedélyt, akiknek munkahelyét hasai 
munkásokkal pótolni tudják. 

Horthy  magyar kormányzó  hetven éves. 
Magyarorsság junius 15-en ünnepelte Horthy 
MiklÓB kormányzó 70 ik születésnapját. Ebből 
as alkalomból a magyar képviselőház ünnepi 
gyűlést tartott, amelyen az elnök megemléke-
zett a kormányzó érdemeiről. Horthy Miklóst 
hála és sseretet illeti — mondotta a képviselő 
hás elnöke, mert 20 esstendő alatt rendithe-
tetlen hivatástudással épitette ujjá as orsságot 
és megújította a jog és törvény rendjét. 

A Irinái front.  A japán hadműveleteket 
Kínában csaknem teljesen megsemmisítette a 
Sárga folyam  áradása. A mult héten ismét 
ujabb helyeksn czitsd'. i t ^ gátak és óriási 
területeket öntött el as áradas. A japán had-
sereg kénytelen visszavonulni as árvíz elöl, 
amelynek eddig legalább 200 eser áldozata 
van. Egyébként az elmúlt héten Kína nagyobb 
pénzkölcsönt vett fel  a francia  piacon a háború 
céljaira. Ugyanakkor a szovjettel ÍB megálla-
podást kötött ujabb hadigépek és lőszer ssálli 
tására. 

A csehszlovákiai  választások  utolsó for-
dulója ÍB lezajlott a műit vasárnap. A nemzeti-
ségi vidékeken a kisebbségek összefogása  azép 
eredményeket ért el. 

A német hadsereg  erősebb  mint valaha 
mondotta Stettinben tartott beszédében Hass 
Rudolf,  a kancellár helyettese. Európa beké 
jét Németorsság komoly 'béketörekvése men 
tette meg. Da est ne magyarázza senki a 
gyengeség jelének. A német hadsereg nagy 
és erős. Csupán Hitler jó idegeinek köszönhető, 
hogy a prágai játék nem fajult  katasstrófává. 

HEGEDUÓRÁKAT 
o o n s e r v a t o r l n m l m ó d s z e r 
s s e r l n t , J u t á n y o a a n a d : 

8 P R E N 0 Z G I Z I , M . - O i u o . 
Str. I. a. Duo» (CHmaánhim-uooe) ISO. 

Nagy Imre a székely nép festője 
cím alatt  bosszebb cikket  irt Vargha  László kitűnő 
képzőművész,  a „Hid"  oimd budapesti  folyóiratban. 
Alább ezószeriat  közöljük  a oikket: 

Erdélyben Bsületett, Jigodln (Citkssögödöo). Most 
45 éves. Csak ugy forr  benne aa akarat; tele van 
élettel. Boldog ember, mert tisstán áll előtte élete célja 
s értelme több már, mint a nap melege, a termés ise. 
Viharban látta meg világát, fekete  felhők  keringtek 
felette  és az élete is viharosan Indult Mennyi munka, 
távoli sóvárgás feszítette  éa dobta előre hosstu éve-
ken át. 

Társtalan, magányos legénykék hol erre, nyugat 
felé  néstek, hol hegyeik fojtó  CBendjében keringtek kis 
Brdólyországban. Bl kellett Bóknak szakadnia, kl kellett 
törni, bogy erdélyi voltuk Igazi élménnyé váljék. Gon-
dok baráadáln Indultak el. Ae ut hosasu volt B caak 
a köaössógérzeteny helyén találtak magukra. LalkOkben 
a mult Idők ütemes dobbanáBa és a sivár jelen ötvözte 
a tlsatu'ó jövőt. A cél már tisztán áll előttük. Felejti» 
törő emlékezésben érezték meg a népet Szőttesek 
és csorba bokályok fakó  virágai hazai földet  jelentet 
tek. Illatuk hénapossaobák keserveit saépltette meg. 

Nagy Imre 1B Pestre jött fiatal  fővel  és műtermek 
körül kossált jóidéig. Szobrásznak indult, de a háború 
zain kllódltja a megszokássá váló műtermi munkából. 
• huizas évek köaepén mint festő  fáradtan  éa talán 
eiflggtdten  Is, do leíkébss már egy más világ utáni 

végnélkUII vágyakoaással került haaa a cslkl hegyek 
közé. Ott hevert egy nagyot, an Olt partján. Távoli 
begyek vették körül éa aa Olt vize volt aa altatója. 
Tavassl nap, szomaaédok kössöntése és a Hargitáról 
fnjó  Bsél fogta  meg a lelkét Bsékelyföldnek,  szűkebb 
hazájának esernyl baja ösztönözte éa a föld,  a batár, 
hol apái szántottak ée arattak. Ml Ijedten bujtunk ea 
alatt a kösöny zugába. Jöttek napok, multak hetek s 
elillant éveink fölé  a határontull testvérek lüktető ereje 
vonté e hitnek és a kösöaségnek oltalmazó palástját. 
Mart az erdélyiek hittek a mult asáaadok tanúságaiban 
és bíztak as uj idők jelében. Tévetegen indultak el. 
Társtalaeul és magánosan. — Homályos vágy volt a 
vezetőjük és nehéaléptü ősök Indulata feszítette  aa 
ŐBZtönÖBen ökölbe Bzorult keseket öreg fegyverek 
helyett ma a toll éa as ecset pengéjét forgatják.  KÓBOI 
jobbágyok és bocskoros nemesek bivó ssava az In-
dulójuk. Bst veri egyre ssüvükbe a mnlt éa eat zúgja 
a jövő. 

Nagy Imre Cslkasögödön talált magára, a másik 
Koaályon turta a földet  Tamásit Farkaslakán melegí-
tette a kirepítő féBaek  és Nylrőt Odorheln (Udvarhelyt) 
várta Uz Bence. Innen mentek el repeaó Bslvveis ide 
térlek vissza végső akarattal. 

Nagy Imre belessületett, terhes örökségképpen a 
ssékelysorsba, a csiki gazdaságba és tul minden ersel-
mes rajongáson, két keze munkájával és művészi 
képelnek seregével tesz uj hitet a .vallani és vállalni* 
akarásról. Lslke tisztasága volt erőssége s hitét az 
öntudat tette emberivé. Parasstl környezetének nyerse-
Bége, a Bsántó és az erdő; szülei bénának beszédes 
melege, a cserepes lángja és ssőttesek tarka világa 
ölelték vlaaaa a természetbe. S odahaza saékely okos-
sággal és a már tanult és világot járt ember tudásá-
val fejleszti  kicsiny gazdaságát Kell a blstoa talaj a 
süllyedő Időkben. Dolgozik, amit földje  éa hásatája 
követel. Bgyütt él népével; vet, arat, kaszál, kenyerét 
egyformán  saegl. Életével példázna, mint messzi északi 
népek, hogy egyek a BsoclállB és a nemaetl problémák. 
Müvéssetében, festményein  és rajnaln élnek már a 
ssékely hegyek s a zugé erdők. Testvérei a fáradt 
emberek és daloló iiajok. Bzéktly begyek között Süz-
ködve „tisztást vetett a bojdoaó verőfény". 

Nagy Imre gasda, de Kávésa Is. E kettősség 
jelal életét éa benne rejtősik ea müvésaetében is. Táj-
képei nem kiBaakitott réssel a természet, nem nyaraló 
festők  fáradt  élményei. Festményein a táj rögös szántói 
duB aratást Ígérnek B a festő  Bsemével látott kassáié 
Ude zöldje a gazdát 1B jobb kedvre deríti. Nsm a városi 
ember lelkendező, „jaj, de ssép" tája mindes, hanem 
a benne élő reménykedése, e gazda blaakodása; a 
dolog köaöttl bátor sséttskintés. Harcos, kemény kötésű 
emberek földje.  As egymásta hajló dombok, meredsk 
tetők, távoli CBucBOk, Bürü fellegek,  as esős nap, az 
éles fény,  az egéss táj; Székelyföld  es. — Daraboa 
alakjai, a tempósan lépő azántóvetők és pásztorok, 
IzmoB állatai, Bselid juhok ÓB delelő ökrök épp oly 
szerves résztvevői a tájnak, mint a zsendülő vetés s 
a messzi erdő. A természet egyszerű, nyers erő vei 
megfogott  kípát kapjuk művein. Alkotójuk, a művész, 
ki ott Bsületett, él és dolgosik; az ember éa a terme-
szei közötti munkát, az elemi küzdéBt példássá. Pihenő, 
fáradt  emberek, beverő pásstorok, gyapjas állatok; 
súlyos és esetlen formáikkel  részesei a ssekely életnek. 
Sokssor szinte nyersen hatnak erős Bsinel, darabos 
vonalai, élea fényei.  Da ezekkel a termésaetas kifeje-
zési eszközökkel, müvéBaete őszinte erejével szűkebb 
basáját, a ssékely falut  mutatja be. Es a célja. Brdélyl 
festőtől  est várja népe éa a földje. 

Hittel van tele minden alkotása és erővel. Az 
életért való mindennapos harc tisatitotta meg szemeit 
ÓB tette biztosa* koséit. Az életért dolgosik éa terem iő 
erő árad Baét minden munkáján. Fametssotcin la es a 
mindent átfogó  erős akarat és tiíz.ult szemlelet éren-
hető. As éles fekete  ós fehér  vonalak nyersfények  a 
mólyen hivő erősségével rögaitik meg alakjait. Famet-
szetein fényben  ussnak kemény fejel  s a véső éie aa 
arc és a tekintet tisztaságát formássá  ki. Faba met-
szett nyers vonalai mellett lágyabban engedelmeskedik 
kesének tolla. AB árnyék simábban szalad a papiron 
B leplezetlen biztonsággal formálja  aa emberi arcot. 
A kemény fánál  tágabb és nagyobb kifejezési  lehető-
Béget Igy adnak mesteri tollrajaal. Siabó Zoltán képe 
a gondolkodó ember nagyaserü meglátása. Féja Oésa 
arcképén as aktív lelkiéletet élő és a dolgok velejére 
látó ember fájó  tekintetét kapjnk, mig Kováca Imre 
képén e macabiaé fiatalságnak,  a minden Idők győael-
mos hadának, aa örök Ifjúságnak  nyugodt vonásait 
rögaitette meg. Nem a fialológiai  portréhűség fontos 
Nagy Imrénél, hanem az arcmögötti lélek kivetitéae. 
Pár vonáasal veti fel  hallatlan könnyedséggel az em-
beri arc rejtett vonásalt, mit átlagsaem alig éreahet. 
Ea tünlk elő Nagy Imre egy másik rajzán: aa elbuvó 
ferde  tekintet, a száj titkolt vonala éa a bór alatti 
izmok Ideges rezdülése. Kárása József  arcképén a 
ssóles homlokalatti, mélyről néső és messzire láté 
uem, s biztos nyugalom, ss elhivatottság terméssstss 
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érsését éa Időtálló erősségét adja a faji  vonás Jellemaő 
Jegyeivel. , . 

* 

Nagy Imre elindult egysaer egy calkl faluból, 
hocv HOBBBU évek aattnet nélkttl hányódó során visssa-
térve Calkl hegyek kösött, testvéreivel élje aa ő 
életttket. Eggyé válva fal  jávai óa népével, taaul éa 
oktat, hlaa éa bátorít. Fajtája szívósságából merítve 
aaolxálja népét a festő  éa a gaada. Bgyaaerre, egyazon 
személyben. Igy akarta sorsa. Aa erdélyi sors. Mind-
nyájunk Borsa, a magyar Bora. E ete célját a festőnek 
a saékely gaada mutatta meg. Vargha LóezJo. 

Szórakozva tanuljunk. 
Bovatveaetö : Vóosey Gyua. 

S u g á r z á s o k . 
Bizonyára önök közül sokan hallották ismerőseiket, 

hogy dicsekedve beszéltek arról, hogy „kvarc beaugárzásra 
járok" vagy ujabban „ultra rövid hullámu kezelést kapok". 
Régebb sokan szereztek csak azért elsőfokú  égési sebeket, 
hogy a jó öreg Nap sugaraival égessék meg testüket, mert 
a napfürdözés  egészséges dolog és nagyon egészségesek 
akartak lenni, jobb dolguk nem lévén aztán, tejtellel vagy 
finom  patikaazerrel.kezelgették „egészségessé* vált bőrüket. 

Kezdjük ugy a sugárzások ismertetését sorjába, elő-
ször is a Nap sugírzó hatásaival. 

Mindenki tudja azt, hogy a fényt,  hót és még kevésbbé 
ismeretes sugárzó energiát legnagyobbrészt a Naptól nye-
rünk. A Nap izzó gázburka, amely 600 C° hőmérséklet 
körül mozog, nagyon sok különféle  rezgést indit. Legismer-
tebb ezek között a lény és hősugárzás. Ezenkívül nagyon 
sok ultra-ibolya sugárzást is mérhetünk a Nap sugaraiban, 
ezek a kéken tuli színeken még gyorsabb rezgésü rezgések 
fontos  chemiai hatásokra képesek, a vörösön tuli u. n. ultra-
vörös sugarak, határsugarak a fény  és hő rezgések között. 

A nap sugárzások körül jelenleg a hó és ultra-ibolya 
rezgések érdekelnek. 

Fürdőzés után szeretünk napfürdőzni,  de csaK kevés 
esetben érjük el a napfürdözés  igazi célját. Rendes körül-
mények között inkább csak hősugárzást kapunk a Naptól, 
ettől jól megmelegedünk és élvezettel állapítjuk meg, hogy 
„kitűnő ez a mai napfürdözés".  Pedig amire ép szükségünk 
lenne abból vajmi keveset kapunk, ez az ultra-ibolya sugár-
zás. Hiába ontja a jó Napunk bőségesen a sugarait, a föld 
felületén  állandóan jellenlevő porszemcsék, vízgőzök ezt a 
számunkra oly értékes sugárzást elnyelik és caak kis há-
nyada jut testünkig. Minél nagyobb forgalmi  helyhez köze-
lebb végezzük a napfürdőzést  vagy minél nedvesebb helyen 
szánjuk rá magunkat arra, hogy hátunkat süttessük, annál 
kevesebbet kapunk abból, amit óhajtunk. Ilyen formán  hiába 
fekszünk  ki a kertünkbe vagy a Nagy Víz martjára, csak 
kevés ultra-ibolya sugarat kapunk. 

Mint említettem, a Föld légkörében lebegő porszemcsék 
éa vízgőzök elnyelik az ultra-ibolya sugarakat Csak abban 
az esetben lehet nagyobb viztől távolabb, rendes körülmé-
nyek között ultra-ibolya sugarakhoz jutni, ha kiadós eső 
után, magaa légnyomás áll elő. AZ eső előbb megtisztítja 
a levegőt a portól, egy kis szél a száradást elősegíti és a 
párát elviszi. Ebben az esetben meglehetős bőséggel áll 
rendelkezésre az ultra-ibolya sugárzás. 

Ilyenkor azúrkék az ég, áttetsző távlatú a táj és torosa 
ragyogás észlelhető az égbolton,. Ebben az esetben is csak 
délelőtt a legerősebb a sugárzás 11 óráig, azután CBÖkken, 
mert a Nap hósugarai a Föld felületéről,  növényekből vizet 
párologtatnak el, ez reggel harmat alakjában a lehűlt növé-
nyekre és földre  kicsapódik, más része a szél szárnyán 
elmegy látogatóba idegen tájak felé. 

Ha valaki igazán erős sugárzást akar élvezni, akkor 
magaa hegyek tetejére kell menjen és ott üdüljön. Már elég 
kiadós sugárzás van 1500—1600 méter magasan is. 

Miért oly fontos  az ultra-ibolya sugárzás ? Azért, mert 
chémiai hatása igen fontos  szempontunkból: az életműkö-
dések fontos  tényezőit, a vitaminokat ugy a növények, mint 
az állatok az ultra-ibolya sugarak hatásba termelik. Hogy 
milyen fontosságot  tulajdonit a tudomány a vitaminoknak, 
azt a közelmúltban figyelhettük,  amikor Szentgyörgyi tanárt 
Nobel-díjjal jutalmazták vitamin leifedezéséért.  A vitaminok 
igazi hatásán Bokát vitatkoznak, hogy közvetlenül hat-e a 
szervezetben vagy másodlagos átalakulási formáiban  fejtik 
ki a szervezetünk szállító és termelő szerveire a hatásukat. 
Remélhetőleg nemsokára már tisztázva lesz ez a kérdés. 

Mivel nem mindég áll módunkban kigyalogolni 1500 
méter magas, pormentes száraz hegytetőkre napfürdözés 
végett és nem vihetjük ki oda 10 hónapos bébinket sem, 
szűkségünk van mesterséges ultra-ibolya sugárzásra is. Mes-
terségesen az ultra-ibolya sugárzást a kvarclámpával állít-
juk elő. A kvarctény elnevezés hibás, mert nem a kvarc-
üveg ád fényt,  hanem a kvarcüvegben lévő higanygőz — 
villamosáram hatására. 

A kvarcüveg az egészben csak azért szerepel, mert 
megteszi azt a szívességet, hogy az izzó higanygőzök ultra-
ibolya sugárzását átbocsátja, a rendes üveg elnyeli, ezért 
nem haaználható. 

Természetesen a kvarclámpával csínján kell bánni, 
mert bőségesen ontja az ultra-ibolya sugarakat, annyira, 
hogyha belenézünk üzemközben, súlyos szemgyulladást kap-
hatunk. 

Az adagolásra is nagyon kell vigyázni, azért nagyobb 
taljeaitményü kvarclámpánál iöltétlenül orvosi ellenőrzés 
szükséges. 

A gyárak hoztak forgalomba  egészen kis típusa játék-
szereket, amelyek nagyon jók arra, hogy az áramot fogyaaz-
azák és a kvarclámpa iránti bizalmunkat megingassák. — 
A kvarclámpa aemmi esetre ae jó lábtörést gyógyítani, sőt 
még gyomorrontáat se, az alkalmazási területe elég szük 
keretek közé szorul némely bőrbetegség gyógyításával és 
«kép fejlődésben  elmaradt gyerekek vagy vézna, valamilyen 
vitaminban hiányos falnőttak  besugárzására kiválóan alkal 

mas lenne, ba hozzáférhető  volna pont azoknak, akiknek 
igazán szükségük volna rá. „ , 1 M i , . 

Ugyanis a gazdagabb középosztály lóltápláltságával 
semmiesetre se szorul bőséges besugárzásra, esetleg unal-
mukban fel-feltörő  hisztériás tüneteikkel ejtik kétségbe hozzá-
tartozóikat és teszik próbára orvosuk türelmét. Nem ezek-
nek kell kevés kivétellel az ultra-ibolya sugárzás, hanem a 
nyomorban tengődő, vézna szürke emberek gyermekeinek. 
Olyan jótékony egy orvos sem lehet, hogy drága pénzen 
megvásárolt kvarclámpájával ingyen sugározzon be gyerme-

Szerintem a társadalmi jólét biztosító egyesületeknek 
alapos összefogásával  lehetne elérni azt, hogy ép azok, akik 
ilyenre rá vannak szorulva, kapják meg a segélyt. De ennek 
leküzdhetetlen akadályai lennének, mondhatná valaki ? Hogyan 
lehetne minden segélyre szoruló gyermeket a kvarclámpa 
alá juttatni? Hiazen akkor egyebet se kellene szegény 
gyerekek osináljanak, mint a városba utazzanak kezelésre 
vagy a városi gyerekek is az iskolából kellene hiányozza-
nak, hogy kezelésre mehessenek. Szerencsére sokkal egy-
szerűbben is eljuttathatjuk a mesterséges naplényt a vita-
minok alakjában. Nem kell mást tennünk, mint 70" ra fel-
főzött  tejet lehüléa után besugárzunk kvarclámpával. A be-
sugárzás hatására a tej vitamin tartalma megnövekszik és 
kész a napiény konzerv — a vitamindús tej. Ezt a tejet 
aztán el lehet szállítani megfelelő  palackokban, hűtő szek-
rényben bárhová és a vidéken a tanítók vagy védőnők 
eljuttatnák minden segítségre szoruló házhoz. Igy egyszerre 
kitűnő táplálékhoz is jutna a gyermek és egyúttal vissza-
maradt fejlődését  is elősegítené a vitamindús tej. 

Mennyivel szebb kép lenne az, hogyha a szeszt fuva-
rozó szekerek és autók helyett központi irányítással horda-
nák szét a besugárzott tejet a jármüvek, viaszatérőben este 
összegyűjtenék a triss tejet a falvakban  és reggel vihetnék 
vissza besugározva. Hol vagyunk még ettől éa sok hasonló 
más reformtól.  Meddig, kell még látni a tökrészeg atyafit  a 
sáncban horkolni és az alkoholtól legyengült szervezetű 
apák korcs utódait. 

Visszatérve a tárgyhoz, az ultra-ibolya rezgések hatá-
sát láttuk. Most vizsgáljuk meg a legújabban felkapott 
ultra rövidhullámokkal való besugárzások hatásait is. 

Az ultra rövidhullámok által keltett másodlagos hatást 
mindenki hallhatta már a rádiójában, oly erős berregés és 
sistergés jellemzi a rádióban a hangját, hogy bizonyára 
sokan bizonyos félelemmel  gondoltak erre az uj technikai 
csodára. Viszont nagyon sokan átkozták már még a fel-
találóját is, hogy kiszemelt műsorszámot nem hallgathattak 
meg miatta. Ez a kedves kis készülék egymaga 3—4 km. 
körzetben tönkreteszi többezer ember élvezetét rádióhallga-
tás közben a szikrázás által keltett hullámaival, amelyeket 
a villamoshálózat készen házhoz szállít. Véleményem szerint 
a gyógyértékét teljesen kiegyenlíti az az idegbaj bizonyos 
foka,  amit idővel okoz az embereknek. 

E helyen is kérem az orvos urakat, hogy kénzülékü-
ket caak olyankor használják, amikor ninca rádióműsor, 
gondoljanak arra, hogyha este vagy esteleié használja, akkor 
a bekapcsolás pillanatában ezernyi átok száll az .ismeret-
len" gonosz felé.  Nem tudom aztán, hogy mennyire fog  az 
ilyen rádiós átok, de mindenesetre remélem, hogy egy-két 
év múlva idegbaj tultengések lesznek. Jó lesz erre is speciáli-
zálódni, addig hála a Nagy Technikának, valami idegmeg-
nyugtató apparátust kitalálnak és én leszek az első páciens. 
Ugyanis szórakozásból s kenyérkereseti hajlamból sokat 
csavargatom a rádiót és minden eBetben hallom az ultra 
rövid hullámok hangját. Egy élelmes finánc  a kezelések 
számát is meghatározhatja. Ez kitűnő adókulcs. Csak egy 
készülék kell, már mint rádiókészülék és hallgathatja saját 
tűiével a forgalmat  az éter kitűnő közvetítésével. 

Ha nem ilyen mérgesen nézzük a dolgot, akkor az 
ultra rövidhullámú gépet vizsgálva megállapíthatjuk azt, 
hogy a diathermiához hasonló apparátus, amelyben a háló-
zati áramot transformátor  segítségével magaa feszültségre 
alakítunk, amely képes több miliméter távolságon is átütni. 

Praktikusan nem egy körben történik ez a szikráz-
tatáa, hanem több szakító szikrakörben. Ez által oly szapora 
váltakozásu szikrázás áll elő, hogy másodperoenkint száz-
milió rezgésü hullámok is keletkezhetnek. Ezenkívül a 
rezgések egész sora áll elő a rendes rádióhullámok biro-
dalmába is belekontárkodva, sőt a készülék legnagyobb 
energiáját a rendes rádióhullámok területén adja le és a 
ténylegesen gyógyhatáau rezgések csak egészen kis ener-
giával jelentkeznek. 

Az ilyen szikraközös készüléken kívül sokkal jobb 
hatásfokkal  működik a csöves adókészülék, amely csak 
azt a hullámot állítja elő, amely a kezelésre kell. Igy sok-
kal előnyösebb, de drága, ez a rádióvételt sem zavarja. 

A rádióhullámok ily szapora rezgésü fajtája  az élő 
testekre érdekes hatással van. A rezgések mezejében a test 
sejtjei mozgásra kényszerülnek annál gyorsabban, minél 
gyorsabb a hullámmező rezgésszáma. Hogyha koncentrálni 
akarjuk a mezőt, akkor az adókészülék energiáját szivó-
körökkel kiszívjuk és a fémlapokra  vezetjük, ezek az egy-
mással szembehelyezett fémlapok  a kondenzátorok. Ezek 
között igen erős, gyors váltakozásu elektromos tér alakul 
ki. Hogyha a kezelésre kívánt testTészt behelyezzük a leme-
zek közé, akkor a sejtek ide-oda történő gyors ránoígáláaa 
miatt felmelegedés  áll elő. Ez az egyik u. n. magas frequen-
ciás hőhatás, A másik hatás még nem eléggé tiaztázott 
hatás. Hatásait figyelve  azt tapasztaljuk, hogy pl. dagana-
tok, tályogok stb. igen gyorsan elmúlnak pár besugárzás 
hatására. Fertőzött helyek daganatai a genny felhígulásával 
hamar eltűnnek. Ugy látszik a fehér  vérsejtek rohamoa 
növelésével a fertőzés  helyén a baktériumok elpusztulnak 
a besugárzás hatására. 

• • „, L e , h e t *,z "!' h o «y » fehérvérsejtek  számbeli növelésén 
kivtU még valami biochémiai hatása is van az ultra rövid-
hullámú kezelésnek, hogy milyen, azt majd kiderítik tudóa 
koponyák Ennek a kezelési módnak is rövidesen kialakul-
n i - a l , k a l
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A 8 i lehetőségei. Most még természetesen az 

elért eredményeken tul kísérletképpen több betegségnél 
^•kéznek eredményt elérni, amelyet a ténylegesen elért 
eredmények fognak  majd igazolni. 

Tornavizsga. 
A helybeli rém. kath. főgimnázium  Ifjúsága  junlus 12.i 

délután nagyszámú közönség érdeklődése mellett tartotta ma> 
évzáró tornavlzagáját. A katona-zenekar Indulóira 180 dlákbáí 
álló osapat vonult fel  közös torna bemutatóhoz, majd negyy,' 
tagn minta oaapat a ritmikus müszabad-gyakorlatokhoz. 

Már a gyakorlatokhoz való elővonulás fegyelmezettség, 
la lelkesedésre ragadta a szemléiét Ma, a testnevelésre l n J l , 
súlyt fektető  Időkben, a legszélesebb körű érdeklődés beosült. súlyt fektető  Időkben, a legszélesebb körű érdeklődés beosaií, 
mi>g az Intézetnek azt a céltudatos nevelő munkáját, amelţ. 
a lélek mellett a fejlődé  testnek ls megad. 1 

A gimnáziumi Ifjúság  kolső képén meglátszik már, hogţ 
évek óta rendszeres, okos munka folyik  a gondjaira blzJS 
nagyszerű anyaggal. Szépen fejlődő  atléta testek, egieiaértii 
oaattanó arook, feszülő  életek vonultak fel  ma la a tornav(za 
gához. Ea számunkra nem lehet nagyobb boldogaág, mint azt 
látni, hogy a ml főgimnáziumunk  miotaazerüsége olyan naeţ 
gondot fordl»  arra, hogy a testét okosan müveié nemzedéket 
adjon át az életnek. 

Nem ls gondolná az ember, milyen elhatározó, felbecsül, 
hetetlen ez a nevelési elindítás, amelyet a modern szellemben 
kikerült fiatal  tornatanárok beleadnak a i Ifjúságunkba  Hogţ 
egyebet ne mondjunk ez az Ifjúság,  amelyet rászoktatnak a 
'estnevelés rendszerére, már nem c garettázlk. Nem Bzokja 
meg ezt az alattomos mérget. Az igazgatóság mondja hogv 
ma alig akad olgarettázó diák. ' 

Ez az ifjoság  osak később fogja  látni és értékelői, bogy 
mit kapott az intézetétől. Azt, amit ha ebben a korban elmu. 
lasztott, soha nem tud pótolni. Kellő Időben megkapta a faj. 
lAdő testnek éa szervezetnek egéazBéges Összhangba állításit 
a modern tornában. Megkapta az életének legfontosabb  alapját 
amelyre felépülhet  a teljes ember. ' 

Talán a szülők sem tudják megfelelő  módon értékelni 
azt a kínosét, amit a ml gimnáziumunk nyújt ebben a tekin-
tetben. Az az érzésem, mintha nem volna egészen öntudatos 
a lelkesedése az Intézet ezen munka területén. Egy Ilyen torija, 
vizsgán olt kellene legyen nemosak az egész városnak, hanem 
az egész vármegyének. Ünnep kellene legyen ez a nap, amely, 
bői a gyermekeinkre a tömegérdeklődés lendülete árad, s 
amelyből az Intézet a fennmaradásának  erkölcsi alapjait meríti. 
Mi hisszük, hogy ezt la megérjük. Az Iram olyan tQkéletes, 
Beozássy tornatanár ntán, most az Intézet uj tornatanára, t 
fiatal  Nagy Rezső, olyan mesterei a testnevelés n»gy tudomá-
nyának hogy lassan az Ifjúságról  a közönség széles rétegeire 
ls átragad a lelkesedésnek, a szeretetnek tüze — aziránt i 
Bzellem iránt, amely ma a helybeli róm. kath. főgimnáziumán, 
kat az ország minta Intézetei közé emelte. 

A tornavlzsgát N*gy Rezsó tornatanár vezette le. Lát-
tnk a tömeg szadadgyakorlatoktól a ritmikus tornán keresztül 
egészen az akrobatlkua talajtornáig, BZ atlétikától a különléla 
játékokig, a sportszerű nevelésnek egész Iskoláját és szépen 
megépített rendszerét. Ez a munka Igazán megérdemli, hogy 
közönségünk szeretettel és megbecsüléssel vegye körUl, mert 
gyermekeinek egészségét, szépségét, karakterét, egész egyen-
súlyát készitl elő. 

A magunk részéről Igazán a legteljesebb elismeréssel 
és esodálattal adózunk ugy a főgimnázium  épitő szelleme, 
mint Nagy Rezső tornatanárnak Ígéretes tehetsége Iránt. 

A tOTnavlaaga eredményei. 
100 m. s 'kfutás.  Verzár, Lázár, Biró, Botár. 
Távugrée Simonifi  575 cm., Szabó 570, Slmó 568 cm 
Magasugrás. Slmó 145 om, Apor 140, Batár 140. lío-

váos 140 cm. 
Gerely-dobás. Panl 4075 cm, Botár 38 48 orn., Gyár-

fás  38 22 cm. 
Nagyok  4X100  staféta: 

1. VI. osztály: Slmonffi,  Lázár, Slmó. Kovács. - 2 
VII osztály. — 3. V. osztály. 

Kicsik  4X100  staféta: 
1. III. osztály: Lengyel, Tankó, Péosl, Fodor. -

2. IV. osztály. — 3. II. osztály. 
Akadály verseny. 

1. III. osztály. — 2. IV. osztály. — 3. II. osztály. 
Talajtorna, legjobbak: 

Kamonlozkl. Gyárfás,  Salamon, Orbán, Slmó, Lengyel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A mai gyermek. 

A mal eyermek a világ legsajná'atreméltóbb 
teremtménye. Pusztán azért, mert nincsen gyermekkori. 
A mai idők gyermekének életében nincsenek szépségek. 
Egyizerre beleszületik a kinzó gondokba. Amit maga 
sördlt lát tele van a nyomorúságnak feszi  tó bizony-
talanságával. Hiányaik a családtól a köz életen keresztül 
végig mindenből aa a hangulat, amely kedves emléke-
ket gyökerén a lélekbe. NJUI tudom a mai evtrmelí 
lelke aa öreg korban miből táplálkozik. — Id J írok 
eţy pár jelentéktelennek látsaó képet a közal múltból. 
0 yant, amely nemcsak a mi gyermekkoruoknnk  volt 
épitő kellemesaége, ds a báboru előtti Időknek, hogy 
uzy mondjuk reprezentáns hangulat foaz  ánys marad. 
Hisven akkor la volt nyoaoruiág. Az akkori gy»rnei-
nek sem csillogtatta aa ucca a tündérmesék világát. 
H» kiléptünk az élet n«gy országútjára akkor Is erez-
tük a mindennapi kenyér küzdelmének őrök nebéaségét. 
A világot járó drótostót, BB operett témákig előlépett 
kedves „verábpitkÓB" tótlegény, a piros triióa Ẑ ÓB-
lábu .kengyel-futók",  a königgra'zl csatából vagy » 
48-as háborúból vlaazamiradt „kintoraáa" hadirokkantak 
mind a régi nyomorúságnak szószólói. É í mégis a 
háború előtti gyermek életében nőt szép emlékek, mert 
a maga nyomot u tágéban mindenik a törthetetlen 
munka hitét cipelte. A hangulatos drótostóttól — » 
gyalog vagy lovaaltott kintornásig aa élet arra volt 
berendezve, hogy a pénzért becsületes munkát keil 
adni ÓH a munkából meg lehet élni. — Mit mutassak 
ehes foghatót  a mai gyermeknek. A templomépHó 
csavargók hadát. A tunya muakátlnnságnak ezeket B 
közundort keltő ssélhámosalt. — Sajnálom a mai gyer-
meket, mert mind abban, amit ma a saóles vllégon 
maga kBrfll  lát, aa élet értelme éa küzdelme nem Igen 
válhat saép amiékké. 

— Miért ninoB park ione? A városi parkban 
minden évben hetenként egy két délután katonazene 
játszott. Erre köteleate la blaonyoa egyezség. A városi 
tanács annak Idején nagyobb összeget adott hangsze-
rek bosaeraésére, amelynek fejében  a aenekar köteles 
parkaenét adni. M ndeaeket felelevenítve  kérjük, bogy 
a katonanene keadje meg a ssórakoataté délutáni mu-
asikálást • parkban. 
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A remény. 
Biazlet Panl Nyaaena eszperantó eredetiben 

megjelent Bonhnmoro (Jó kedély) almO életbOlose-
letl munkAjibál, mely Kormos Jen6 munkatársunk 
fordításában  kSielebbról kSnyvalakban ls meg iog 
jelenni. 

A természetes jókedélyt tnbbFsrfr  volt a'ktlmunk 
7»AUtA olyan embereknél, kikiól az élet látszólag 

"f^Tfrömet  megtagadott, Láttuk, hogy sok beteg-
ii .7«eén*nól ós más szenvedőnél mennyire kl van 

»-lídve es a terméfzites  jó lu'ajdonBág. Hogy állan-
jI n ió kedélynek örvendhessttnk, szükségéé, hogy 

n-ik minden központja erős és tevékeny legyen,— 
^«központok megerősítését ÓB működésének fokozást 
1 hatóságét Bsép sorjában mind el fogjnk  magyarázni. 8 A remény egyike azon képességeknek, melyek 

irt adattak, bogy as ember földi  életét boldogítsák. 
A remény okoktól fücgetlen  Irsés, melynek an a 

hivatása b0«y b , I 9 l m B ' 5 n t B Ö n belénk. Sokssor mindent 
ef2ett'nek  látunk B Ilyenkor még a jósán ÓBB 1B ast 

mondja bogy as élettől nincs mit várnunk, de ha figyel-
men DÓsiiok ssivttnk legmélyére, még mindig ott ta-
uijnk a reménynek egy láncocskáját; éressük, hogy a 
mi számunkra is tartogat as élet valami kia boldogai 
iot DJ bol ? Mikor és hogyan juthatunk hossá? Erre 
Lm tuduik feleletet  adni, de *an egy hatérczitt meg-
én̂ ÜDk, mely azt mondjs, hogy a ml napunk ÍB kisüt 
egykor, habár moat még látssélag örök éji z lkára va-
zvunk Ítélve. 

— Szomorú napokra annál vígabbak követkesnek, 
_ mondja egy köitő. 

A remény Bdja meg nekünk aa élethes való barát-
Biiot A sok küzdelemben és nyomorúságban megöre-
gedett mesebeli favágó  elüzl a Halált, kl érte ment, 
__ bizonyára azl rí, mert ssereti as életet, minden kín-
jával és minden kegyetlenségével, amint a tengerész 
aaereti a tengert, mert a sok vihar ntán még valami 
örömet is vár tőle. 

A remény értékes ajándék, melyet a Természet 
juttatott számunkra; segltségttokre siet az élet neh(z 
aágeinek türelmes leküsdésóben, melyek máskülönben 
irgalmatlanul eltipornának bennünket. A remény B ki-
apadhatatlan, folyton  növekvő erők forrása. 

A léleknek ez az eleme egyes emberekben jobban 
Li vsa fejlődve,  mint másokban; es utóbbiaknak pedig 
nem gjóizük eléggé ajánlani, hogy igyektzcentk ma-
gákban a remény érzetét ápolni ÓB lehető legmagaBabb 
fokra  emelni. Ea ls éppen ugy fokozható,  mint as em-
ber minden egyéb Bsellemi és testi képessége. 

A remény az ember szivében lakósik éB arra vár, 
hogy a BZÍV tulajdonosát valami előre nem Iá* ott öröm-
höz, boldogsághoz segítse. 

A remény lehetővé teBsl, hogy előre tudjunk őrülni 
a számunkra jobb napok eljövetelének. Türelmet, bátor-
ságot, vállalkozó kedvet, állhatatosságot önt belénk, 
ás, aki nem remél, soha semmire sem képes A remény 
hcziá Begit bennünket kívánságaink teljeBÜléBéhc z, mig 
a félelem  minden kezdeményezést teljesen lehetet-
lenné tesz. 

Gyakran találkozunk olyanokkal, akik ast taná-
csolják, hogy igyekezzünk leverni és teljesen kiirtani a 
bennünk lakozó félelmet,  nyugtalanságot. Nagyon helye-
sen, de hogyan ? Ugy, hogy a fentiekkel  pontosan ellen-
Vető lelki tulajdonságokat Igyekezzünk magunkban te-
remteni. Ahelyet, hogy megijednénk a jövőtől, bizzunk 
benne. Elóre örvendjünk a mai, holnapi, holnaputáni éa 
későbbi Bikertknek. H gsjük el. bogy valami örvende-
tes eaemeny vár reánk ma, vagy a következő napokon. 
I<y jól elkészítjük msgnnkat a reánk várakozó jó méltó 
fogadtatására,  annak lehető leghelyesebb felhaţznâ'â-
Bára es lehető legkellemesebb élvezésére. Igy a ked 
vazi alkalom sohaBem ár váratlanul: mindig készen 
leszünk a Bserencsét meglátni és üstökön ragadni. Eh-
hez azonban elengedhetetlenül BzCkséges, hogy a jót 
ne csak reméljük, bBnem minden erőnkből törekedjünk 
annak elérésére. 

Bizonyára gyakran bosazaság, kedvetlenség, sso-
moruság vess rajtad erőt, kedves olvasó ÓB ssttntelenül 
csupa sikertelenséget látss magad előtt. Es onnan ered, 
hogy a remény érzete nagyon gyenge lelked berende-
zişeben. Ugy látod, hogy a jövő Bemml jót nem tartogat 
szamodra, Vagy talán elég reményed van a munkához, 
de nem dolgczil elég vidáman... Nem bízol eléggé ma-
gadban, másokban, a jelenben és a jövőben. Pedig 
valamit várnod kell a jövőtől. Navess. Ne ráncold foly-
ton a homlokodat. Sokkal boldogabbnak ÉB bízikodóbb-
»sk kell lenned. 

Valahányszor a jövőre gondolss, BÖtét, gyászos, 
"okos éjszakát látás, melyben nlnca semmi fény  és 
bátorítás. Bitét szemüveget teaael lelki saemeld elé és 
«on keresztül néael a jövőbe. Dobd el hát ezt a szim-
nveget minél gyorsabban 1 És próbáld meg olyannak 
"> m aa életet, mint a milyen. Légy bizakodóbb, mert 
minden roBsz elóéraeted teljesen alaptalan; zaklatott 
padnak hamis képselődéae csupán. Nyomban boldog 
unber lehelni, mihelyt elhissed, begy az vagy. Félre 
ost minden Fzsmoru és hamis érzést 1 Igyekezzél minél 
Boldogabb lenni; tégy máBokat ÍB boldogabbá éa pró 

1 minél több jót várni a jövőtől. L*pj kl aa árnyék 
MI, mit önmagad alkottál magadnak s vedd le a sötét 
"tylat lelked szivárványáról, mit aslntón te magad BBŐttél 

Sötétben lótsz-futBz,  fáradczil,  csak aaért, mert 
aem elég etőa benned a remény érzete Ea a képesség 
i 0 1 1 belőled hiányzik, fényt,  ragyogást ad a ssei-
'eml világnak, amint a nap eláraaatja és beragyogja 
ínyével az egén világegyetemet. Bz ea a tziUcml 

ő y ^ r g y ó i ţ l ţ t 
fány,  amely megvilágítja a láthatárt. Miktr e fény  su-
garai elerőtlenednek, megtörnek, akkor lesa az ember 
BBomoru, kedélytelen és elégedetlen aa egész világgal 
saemb-n. 

Ápold magadban a remény érzetét. Lsgyen életed 
napfényes.  ígérj magadnak sikereket, örömet, megelé-
«fdattíéget,  rzereocaét. Adj lelkednek több örömet. 
Légy vidámabb ÓB remélj. Építsed fel  magadban a jövő 
FZ4P tervelt; a jő kedv és remény legyen legfőbb  Irá-
nyítód ások valóraváitásában. Nem látod milyen B s é p 
jövő várekoslk rád? Hlért borítanád be jelened és 
jövőd egét az örök éjssaka sötét felhőjével  ? Iliért ne 
bisnál a jövőben, saját tetteidben, sikereidben, képes-
ségeidben éa folytonos  előhaladásodban ? M i é r t ne 
szednéd össae minden erődet éa minden reményedet, 
bogy annál nagyobb tért fulhfS)  be a sikerek mezején ? 
Van-e egyetlen okod arra, hogy ne bízzál a saját bol-
dogulásodban? Miért ne festenéd  jövődet szép világos, 
derűs színikkel ? Miért ne lennél lelkesebb, megelége-
dattebb, vidámabb ember, aki mindig bátor selvvel én 
mosolyogva áll szembe as élet mindenféle  történéBével? 

íme mit kell tenned. Semmi okod arra, hogy ne 
fogadd  meg a fennebb  elmondottakat. Hiszen a boldog 
jövő mosolyog feléd  esc kan a megdönthetetlen óletpa-
rancBokon keresztül. Nem aadksigea elezomorltanod 
életedet, csupán azért, mert nem elég erŐB benned a 
remény éraete. Eagedd, hogy a nap mindennap legalább 
egysser behatoljon lelked ablakán. Töltsed meg lelke-
det a bo dogság, as öröm és a derűs nyugalom jóleső 
érzetével. Próbá d magadat boldognak látni B esá:tal 
nem sokára felemelkedhetss  a minden akadályon ke-
reBBtüttörtető remény magasabb rétegeibe. 

P s i a f t t i a . 
A napokban egy meghívót kap'uik, melynek mottó-

jáu'a kivetkező rztvak állottak annak élén: „Krisztus 
békéje töltse el sziveteket örömmel 1" A meghívóból 
astán megtudtuk, hogy újból egy A'dozatos leJkü ifjú 
jegy este el magát Krisztussal, Vancsó Jjasef  helybeli 
sdc hivatali pénztárnok éa nejének szül. S rasay Lujzá-
nak gyermeke: Pjter Valentin, Balvatoriánus szerzetes, 
kit a némstonzkgi pasBaul dómbsn szenteltek fel  KriBz-
tus katonájává s aki folyó  hó 29 én Peter éa Pal nap-
ján mutatja be OIBŐ Bseztmlse áldozatát Temesvárt. 

Kétesemen szivünkbe markolt a megnlvó mottója 
most, mikor még lelkünkben vlsszh&ngczaak a legutóbbi 
budapesti eucharisztikus kongresszus himnuszának Bsa-
vai: „ Forrást z egybe békesBógben mied-n népet B nem-
aetet* B most mikor valóságoa vitus táncot járnak a 
népek és nemzetek faji  indulatai és mikor a legutolsó 
érákban a legnagyobb BBÜkség van eme krisztusi bőkes-
Bégbt n való egységeB egybeforradásra. 

Újból megSBBporodtak eggyel Krisztus katonái B 
vajha elég erőt és áldozatos leiket adna Krlsatus es 
ifjú  katonájának ahhos, bogy magas és ssent hivatását 
eredményesen ls töltse be. 

Pater Vanosó Valentin első izantmlae áldozatának 
bemutatása után városunkat is fel  fogja  keresni, hogy 
ÍZ  itteni róm. kath. templomban eleő primlclal áldását 
ossza tzit ismerősei, barátai ós mindazok között akik 
nehéz utjának kezdetén imádkozni fognak  érte, akiket 
ő is imáiba fog  foglalni  és akiknek izivót „Krisztus 
békéje fogja  eltölteni örömmoi*. 

Itteni Bsentmlséje megtartásának napját hozzátar-
tozói külön fogják  a katholikuB hívőknek tudomására 
hozni. 

ü k e i a k a l e t t a k ftJáadékoBaakt.. 
Bensőséges, ktdveB templomi ünnepsége volt tz 

elmúlt vasárnap Gaeorghonl iGyergyóezjntmiklÓB) város 
róm. kath. kösönségének. A 10 órai nagy mlaén tzin-
telt meg egy uj hatalmaa, igéz in müvéssles kiállítású 
templomi lobogót, Láez ó Ignác főesperes-plebános.  A 
lobogón kit név díszeleg: Jánossy Györgyé éB felesé-
glé. Ói as ajándékOEÓk. Pedig mindkét név viselője 
már a temetőbe nyugszik. 

A 16000 lejbe került ajándékot tehát nemcsak a 
pénaben kifejezhető  ÖEBZ ;g teszi értékessé, hanem B ó k -
kal inkább as a kegyelet, amit sz örökösök az ajándé-
bosás e nemes módjavai kifejesóare  juttattak. 

JinoBBy György, tekintélyes ssékely gazda gyer-
mekei, édesapjuk halála után — példaadóan — első 
sorban nem az osztozkodásra, hanem meghalt szüleik 
lelkére gondoltak. Igy jutott a teplom értökes ajándék-
hoz, aa aggok otthona és as elhagyott gyemekek árva-
báaa bőkezű alamlsBnáhos. 

As adakosók minden esetben visszahúzódtak, hogy 
mindenütt aaoknak neve tzsrepsljen, akik e vagyont 
fáradBágos  munkájukkal ÖBBBegyttjtöitók a akik mosi 
már egyedül csak imára áhítoznak. Hálás gyermekeik, 
jóvoltából igy bisonyára meg ÍB kapják bőségesen amit 
kívánnak. 

A nemesen gondolkosó örököBök kösül mégis ki 
kell emelnünk Kuligovazky JÍOOB volt alpolgármester 
nevét, nem aaért, mintha ez esetben aa ő érdeme főiül-
haladná a többlét; hanem asórt, mert ő csendben, név-
telenül annyi jól tett már, hogy Illik megemlékezni 
jé cselekedeteiről. I;t különben nem a megemlókeaéa a 
fontoB  hanem a tett. Es beszil és követéBre budit. 

Egy jó csalidból  való flu,  tanulónak felvétetik. 
Balogh fodrászai!,  QheorgheaL 2-2 

Katona Endre. 
A termésaet virágáé dissben örvendezteti aa őt 

cBodálókat, a madárdal száll tova a szellő szárnyain. 
Mi a bánatnak mély fekete  színét öltöttük magunkra, 
a dal helyett a bánat síró hangjai ssállnak tova, .Circum-
dedernnt me" ez a minek bus melódiája belemarkol a 
szívbe. És astán vége. Katona Endre Gheorghenl (ţyer-
gyÓFZJntmlklósl állami líceum tanára nincs többé. El-
ment oda, a honnan nem tér vlBBsa Benki soha. A világ-
háború véres zivatarait átélte, ott is kötelességet teije-
Bitett A szibériai hideg ssél ereiben megdermeBStette 
a vért. A fogság  keserű kenyerét ette. Remélté, bogy 
vlsssatór elhagyott övéihez. Megjött. Kormány rendelet 
ismét munkára hívta B 1921-óta a helybeli állami líceum 
rendes tanára volt. Azóta az Ifjúság  nevelője volt, amely 
ót forron  szerette. 

Tanár táraal vallás és nemsetiségl kivétel nélkül, 
tiBzteltók Fzrették őt. Most nótáa ajkát lezárta a haiái, 
aranyoa jó kedvét, vidám humorát a Bárga elmúlás 
némította el. A tavasa virágaiból koBzorut kötöttünk 
csendna Blrhalmára B a harmatot könnyea szemünk sir ja 
rája. 0; elfödi  a sir, ránk pedig nap ragyog, a halott 
mégis nem ő, mi vagyunk. „Mi meghaltunk, mi sz ő 
holisztvében, 0 pedig él tovább a mlénkben * * 

* • 

Katona Endre tanár Gheorghenl (Gyergyószent-
mlklóe) szülöttje volt. Elérte célját, visszatért >zülő-
helyére. Kösép iskoláit as udvarhelyi róm. kath. főgim-
náziumban végezte. Egyetemi tanulmányait a c.uji (*o-
lozsvárl egyetemen. Tanári működését a Dumbravenni 
(Erzsébetváros) állami főgimnáziumban  kezdette, a hon-
nan a világháború elszólította. Oross fogságba  került, 
a honnan visszatér öveihez. 1921. óta a Gaöorghenl 
(Gycrgyószentmiklós) állami liceum tanára. Tdmoteaen 
a nagyszamu gyászolók Borában ott voltak a licsum es 
a leány gimnázium növendékei. Tanártarsai vállukon 
vitték koporaójái a gyássháztól a halottas kocsiig B a 
temetőben a halottas kocsitól az örök pibenő Bitig. — 
A menet a liceum előtt megállott, ahol Cnindea Teodor 
an intését igaagatója vett bucBOt tőle, mint munzaiarB-
tól ÓB jó baráttól — .Bindi pihenj csendesen, megte-
szünk mindent, bogy özvegyed ne szenvedjen BZiUBegat. 
Pihenésed legyen csendes I" A gyászszertartást Laszió 
Ignác főeap  jres plébános vegezte nagyszámú papi segéd-
lettel, akik kii z ott tanítványai is voltak. 

A Baertartás után László főesperes  ur mindenkit 
megható beazédébén Katona Eadre tanárt, mint a hivő, 
buzgó eiős hittel hivő kathóilkua férfi  minta képdt 
állította be. Valóbon az ÍB volt. A sok könnyea szem 
s a sok némán Imádkozó ssáj: sslvből kívánta .Nyu-
godjék békében.' 

H Í R E K . 
— A kath. Leánygimnázium kézimunka 

kiállítása. As lBkolaév véget ért s as ezen idő alatt 
végzett kézimunkák ls kiállításra kerültek- Jól esett 
látni mindezeket a szépségeket, melyek ugy melegítő-
nek, mint valami kedves, puha otthon, amit gondos 
anyai-kéz varázsol szépé s amit az anya lelke tölt be. 
Az a sok-sok ezer öltésbe foglalt  kézimunka, — melye-
ket a moat bimbózó gyermek lelkek megszámlálhatat-
lan gondolattal, jövőbe vetett hittel a öntudatlan két-
ségek között készítettet — ugy hatottak, mint valami 
seinfs  reménység, as életbe való. lndu ásnak. Meglepe-
tésszerűen hatott az a sok, melegsslnezéaU, magyaros 
forma,  melyben komoly haladást látunk. Úgyszintén a 
kiállítás anyaga és asépsége, mely jóval fölülmúlta  a 
megelőző évek eredményét. Sokat igér még az elemi 
Iskola kézimunka kiállítása ia, melyet kíváncsian vámot. 

— Csergő Vonoel Cfr.  nyagdijas 55 évja korá-
ban folyó  hó 12-én hirtelen elhunyt. 

— A gyergyól kerület róm. kath. tanítói 
folyó  hó 9-an Gheorgheni (Gyergyószenimlkióson) tar-
tották meg tavaasi kerületi tanitó-gyüiésüket. 

— Kassay Lajos síremlékére beérkezett 
adományok. Vakár Jisaef  plébános 200 lej, László 
Gáaa gyógyaaeréBa 500 lej, mely öaaaeget köszönettel 
nyugtázunk. 

— A gyergyól főeapereai  kerületben as 
esperea-t&nfolttgyalól  teendők végzésével Sipos Sándor 
esperes eltávozásával dr. Hollanda János remetei ple-
bánoBt bizta meg a főhatósága. 

— Halál az országnton. Chindea Ioan 56 évas 
Gheorghenl (gyergyÓBaentmiklősi) lakóút a vároa köae-
ióban aa úttesten halva találták. A visagálat megálla-
pította, hogy elhanyagolt sértése ölte meg. 

— Vigyázz a gyermekre. Bakos János Rome-
tea (remetei) gazda 2 évea Teréz nevű gyermeke meg-
találta a könnyű helyen tartott marósaodát. Ivott 
belőle éa szörnyű kínok között meghalt. A szülők ellen 
eljárás Indult. 

— Nagy jégeső a gyergyól részeken. JonluB 
14-én délután 7 órakor hatalmas vihar pusztított végig 
a gyergyól medencén. J jsenl (Alfalu),  Rsmatea (Rameku), 
Lazarea (Szárhegy) községek hatarait a jégeső elverte 
éa különösen a rozsban 100 százalékos kért okozott. 
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— FAgimnáaiumunk I. oaztályába a felvételi 
vlasga Ideje jualuB 21. Kezdete d e. 8 érakor. Tárgya 
román, magyar, aaámtan, a 4 elemi anyaga. Felvételire 
jelentkelhetnek aaok, akik legalább 4 elemi oaatályt 
végeitek és magyar anyanyelvűek. A jelentkeaéabea 
Írásbeli kérés aattkaégea; a kéréa mintâ aa Irodában 
rendelkeaésre áll; bélyeg: 8+1. Milléklendó okmá-
nyok- születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél; állam-
polgársági, njraoltásl és elemi Iskolai bizonyítvány; 
utóbbit láttamozza a revizor, ka a tanuló bltvallásos 
Iskolába járt; ba állami Iskolában tanult, láttamosás 
nem kell. Korbatár 9 és féltói  13 és félév.  Vizsgadíj 
100 lej. Akiknek nem magyar hangaásu a nevük, ha-
tóság elótt állítsanak ki nyllatkosatot arról, hogy ma-
gyar anyanyelvinek vallják magukat. 

Felvételi vlaaga aaeptember 1-én la leaa. 
Junius a6: Nagy János—Péter—Pál ünnep 

• Hellwlg-fürdAn.  A H jllwig-fdrdőn  junlus hó 26-án 
nagy nóvnapot tartanak, amelyre as ÖBBBBS Jánosokat, 
Péter éB Pálokat ezúton hívja meg a rendezőség 
Juniui 26-án délután 1 órától a köaöneég klaaállltására 
táraaekór áll rendelkeséBre. — Az öasaes ünnepeltek e 
napon Ingyen fürdőt  élveahetnek. 

— Feljelentések miatt a hadbirAaág előtt. 
Nagy Antal Miaentea (cslkmlndaaenti) kereskedőt fel-
jelentették, hogy állítólag ZSld Ernóköaségl jegyzőről 
a nyllvánoaaág elótt azt a kijelentést tette, hogy sae-
rencséje magyar, mert különben eddig elcsapta volna. 
Da elcsapja Így ls, csak ne álljon a magyarok pártjára. 
A feljelentés  saerlnt eaekkel a Baavakkal van meg-
fogalmaava  a Nagy Antal bűne, amely miatt ügyét a 
Brasov (brassói) hadblróaág elé utalták. 

— Caikó látván dr., Duka János felekeaetl  iskolai 
Igazgató ÉB Málnásl Jóasef  Miaentea (cslkmlndsaentl) 
lakósok a köaségl költségvetésnek megfelebbezték  aa 
állami Iskolára és óvodára vonatkozó kiadási tételeit. 
A felebbesést  több kösségi polgár is aláirta. Emiatt 
feljelentették.  Aat állítják, hogy a felebbesésben  valót-
lanságokat mondanak, fiisela  lakósaágot félreveaettók 
ÉB lagattak aa állami Iskola ellen. Csikó ellen aa is a 
vád, bogy a népszavazás alkalmával aa uj alkotmány 
ellen lagatott. — A vádlottak aat hangoztatják, bogy 
boaazu müve a terhükre Irt vád. Tagadják, hogy ingat-
tak volna. — Ügyükben a hadbíróság van hivatva 
dönteni. 

— Baja éa kéaimunkaklállitáa a helybeli róm. kath. 
főgimnáziumban.  Ma nyilt meg a főglmn.  lfjnaágánsk  ssoká-
aoa évvégl klállitása. Minden évben megcsodáltak oslkl szé-
kely lljaaáganknak veleszületett tehetségét a rajz és kézi-
munka Iránt. Az Idei kézimunka anyag újból érdekes ötleteket 
és finom  kivitelű tárgyakat nynjt a látogatónak. Tnlsulyban 
vannak a székely népi házleazközök, iából készalt házaoskák, 
osüiök, székely kapuk, de vannak kloainy oltárok, szószékek 
székely népi stílusban és Igen szép számban repülőgép model-
lek Sajnálattal értesültünk arról, hogy osak a négy alsó osz-
tályban vezette be a minisztérium a kézi munkát, mert hlazen 
a felsőbb  osztályosok tudnák osak valóban tökélyre vinni a 
négy évea előkészítő gyakorlat után az Ilyen munkákat. — A 
rajzot már a felső  osztályosok Is tanulják s van sok komoly 
tehetségre valló lfju  a kiállított rajzok után kOvetkeitetve. 
A kiállítás megtekintését melegen ajánlhatjuk olvasóinknak; 
érdeklődésünket megérdemlik ugy az ifjak,  mint oktatójuk 
Vámszer Qéza rajztanár, akit ugy szaktudásáról, mint lelkes 
néprajzi munkásságáról jól ismerünk. — A kiállítás jun. 19-től 
(vasárnaptól jun. 26-lg, az évzáróig van nyitva. Ünnepnap 
d. e. 10—1 óráig és délután 5—8 óráig, hétköznap azonban 
caak d. u. 5—ft-ig. 

— Figyelmeztetés a asabadfürdösőkhös. 
Mind» nyár meghoaaa n ssabadfürdőaéa  gyáaaoa tra-
gédiáit. A ml O.lunk éppen elég aaeaaélyes folyévia 
ahoa, hogy a legnagyobb elóvlgyáaatosságra IntaÜk a 
nyár elejón, fdrdőaóinket.  Általában aaabályként állít-
hatjuk fel,  hogy folyóvlaben  soha ne vlrtuioskodjunk. 
Ovatojak legyünk még akkor ls, ha a legkitűnőbb 
usaók vagyunk. Az O.lban gyakoriak a rejtett örvények 
IB, amelyek annyi Baerencsétlenséget okoznak a gyer-
mek fürdőzők  között. Soha ne ugorjunk egysserre a 
vlaba. Több esetben fordul  elő emiatt szlvbénuláaoi 
vlzbefulladás.  Kötelesség a szabad fürdőzésnek  ezeket 
az intő szabályait mlndan nyár elején elmondani. A 
Baülőknek pedig lgaaán állandó lgyekeaettel aaon kell 
lenni, hogy a gyermeknek második terméssetévé váljon 
a vízzel való okoa ÓB mindig ovatoi bánásmód. Csak 
Így lehet megelőzni eaokat a fájdalmaB  szerencsétlen-
Bégeket, amelyek blaony elég gyakoriak az O t men-
tén ÍB. 

— Fenykópózzeti kiállítás a fővárosban. 
A Bajtóvezórigasgatóság a Turisztikai hivatallal karöltve 
străjer képkiállltást reidei, négy csoportban 16 dijjil. 
Risztvehetnek amatőrök éa hivatásos fénykrpéaaek 
Próbafelvételek  junius 21 ig küldendők be aa O. N. T. 
Bucureşti, WilBon-ucca 8. szám alatti hivatalhoz. A 
képek Btrajar meagalom életéből vehetik tárgyukat. 

— HUBZ oigája koat osztott ki aa E . G . E . 
A cslkvármegyel jub állomány feljavltáeára  az E-delyl 
GazdaBá&i Egyesület (E. Q. E.) busz darab clgája koat 
oaatott ki Bumulen (Cslksomlyó), Baraava (Bonsovs) 
Ciceu (Cslczó), C ucaci (Csekefaivs)  köziégek éa Mer-
curea-Ciuu (Csíkszereda) vároa juhtenyéBatői kösött. 
_ — Miért járnak a gyimeai ozángók romános 
öltözetben. G ück Iiidor a Brasov (brassói) Foto 
R-gal alkalmazottja egyéb elfoglaltaága  htján aaért 
kezdte aaidni a gyimeai csángókat, hogy mlórt járnak 
romános viaeletb an. Gllicköt letartóatatták éa átadták 
a hadblréságnak, ahol a néprajai vonatkoaáau felvilá-
gosi táaokat a csángó öltözetről megadják. 
... — I»életek. Lufcsik  Adám Cluj (koloaavári) 
Illetőségű .nyaraló* 1936 nyarán Balle Tusnád (Tuanád-
lűrdón) kabinfosatogatáaból  tengette életét. Meg fogták 
éa most hat hónapi börtönre Ítélték. 8 

-I.AI.7 Carta (karcafalvl)  lekéat, mert 
tották ' megsértette, 2800 lej bírsággal tuj-

— Gál Vilmos Blcaadul Oltului (bükksaádl) lllető-
aégtt kőmunkáat lopáaért 6 hónapra itálték. 

C S I K I L A P O K 

— Vereae helybeli boxoló «Jaj»!», n * * y 

sikere. O vaaóinkat tájékoatattuk már aaokról a, «ke-
rekről, amelyekben Vereaa Sándor városunk BBÜlöttje. 
lassan a romániai boxoló aport élére kerü>. A kitűnő 
formában  levő fiatal  ember jelenleg a Targu Mures 
(marosvásárhely)) ökölvívó klub tagja óa mult héten nagy 
szerű eredménnyel aaerepelt a Timişoara (temesváriak) 
elleni mérkőaéaen. A lapok aok reményaóggel Írnak 
Veress fejlett,  blstoB technikájáról, amellyel a mérkő-
zések egyik nálánál nagyobb sulyu ellenfelét  az ésaak-
r ománi al bajnok Nlau Maxot legyőate. 

— Ki adhatott engedélyt a Heliwig fürdA 
közvetlen közelében dlaanópajtak epiteaere 
A Hallwig-féle  borvla-fürdőnket  nem kell feifedeazüt 
a közönség ssáméra. Es aa Olt melletti gyönyörű oázis 
olyan köaklnca, amelynek valóaágos imádéi vannak. 
Kristály tlaata gyógyvlae, fenyvea  levegője, üdítő kör-
nyeaete köaiamert. A természet jékedvében teremtette 
és a tulajdonosok ls nagy áldosatoaaággal lgyekeanek 
a fürdő  azinvonalát megtartani. EgyeneBen megdöbbentő, 
minden bu'lurérsók elleni merénylet as, amit az ember 
megfigyelhet  a fürdő  BsomBsédiágában. A strand-fürdő 
köavatlen köaelóben a Papp Károly-féle  malom, egy 
hatalmaa dlsanópajtát épített. Már a mult évben azóvá 
akartuk tenni eat a barbárságot. Vártunk, hátha mégla 
esaébe jut valakinek, hogy még Blncs rendjén. Vég-
eredményben egy kicsit a közügye ls ea a dlaanópajta 
dolog, bi érthetetlen, hogy adhatott valaki engedélyt 
közfürdő  köavetlen Baomsaédaágában egy Ilyen túi-
forráanak  a megépítésére. Elsősorban a Papp Károly-
féle  malmot kérjük, tlsstán a jólaléaére apellálva, bogy 
láaBa be, mlsserlnt a dlBanópaJtáknak egy strandfürdő 
mellett még Bem lehet helye — és vigye el onnan. A 
Hal.wlg fdrdót  kedvelő fűrdőaó  tömegek nevében kér-
jük erre éB hlsBzUI, hogy ez a kérő saó, minden ható-
Bágl Intézkedést sürgető hangnál többst ér. 

— Caak lovagiasan. Siőci Márton, György éB 
Antal, tehát három darab Suseni (gyergyóujfalvi)  le-
gény aa uccán megtámadták ifj.  Pál Marton legeny-
társukat. A szorongatott legénynek Blkerült kiugrani a 
túlerő gyűrűjéből és elmenekült. A hoppon maradt 
ellenfelek  keresni kezdték. Szörnyű haragjukban a 
Pálék lakására mentek, de nem találták otthon, BS 
egyenlőtlen küzdelem elől megasaladt flut.  Erre neki-
estek hárman a Pál Márton öreg saülelnek éa jól meg 
vtrték. — Njm hiszem, hogy akad székely legény, aki 
elaő pillanatra nem látja ebben a tirténeiben a több-
szörös aljaBságo', Nem lovagias dolog hárman egyet 
ütni, de ennél ls utolsóbb as ellenfél  öreg saUleln elég-
tételt venni. 

Egyébként as alábbi űgyéssségi bir ls a fenatl 
falu  verekedő kedvét d.Ciórl Ferenc* István Sin dor o 
17 évea flut  aa uccán megfogta  Husaár Péter litváné 
nevü legény éa alap is an mag verte. 

— A mezőtől — a börtönig. Eekes I.tván 
és neje Killó Ju lánna Suseni (gyergyóujfalvi)  lakósok 
1935 püokÖ3d barmad napján a mezőre indultak. A 
békés saékely caalád ment a kenyér után. Utköaben 
találkoztak Bodó L joisil és feleségével,  akiket ugyanaz 
a székely sors kergetett U hazulról. A munka. A meg-
élhetés gondja. — A két caalád között valami psres 
Ügyből, örökaég vagy egyéb haragos előzmények miatt 
veazekedóa keletkesett. Aa indulatok egyre jobban el-
mérgesedtek. Elekea litván a vállán levő villával Bo-
dóboa ütött, akit olyan Bserencsétlenül talált, hogy aa 
13 nap múlva belehalt kapott sebesülésébe. A bűn-
ügyet most tárgyalta a helyi töivényBsék. Elekeat 
balált okoaé súlyos testi sertésért 6 hónapi börtönre 
Ítélték ÓB eaen klvűl feleségével  együttesen 60 eser lej 
kártérítés megfizetésére  köielesték. — Ismét egy példa 
arra, hogy hasaontalan pereskedésből, hogyan semmi 
sül meg két derék Baakely csalid. Nem győzzük eleget 
hangoztatni, hogy pereakedéa helyett, szeretettel, kösös 
engedókenyaeggel, megértő lélekkel és mindig a békes-
séget kereső saelidséggel kell a felmerült  vitáB kérdé-
seket egymás kösött ellntésnl. Mindig jobb egy sovány 
béke... Bár megtanulná már ea a perlekedésre éa vere-
kedésre olyan hajlamos nép est a bölcs Igaaságot. 
Nem volaa annyi derékba tcri Baomoru áldoaata ennek 
a népnek. 
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Jelentkezni lehet Kalfás-nál 
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„OBIKI LAPOK" 
Politikai, köagaidaaágl és aaéplrodalmi hetilap 

•idna*i«ai m 
Bgéaa évre . Lel 16u.- Félévi* . , 8 a -
N egyedévre . 40,- Kallóidra egy tvia. 864-

Migyaxországra 12 Pengő. 
Példányonkénti ára 3 Lel. Med.ta.Ui - l ade . vart. . . , 

Hirdetési dijak a legoloadbbaa aiámlttataak. 
Késliatok nea adatnak vuasa 

i ^ ' " ' 1 kftalamémyrt  «1). aoromkUt Lel 2 8 , -

25. szám. 

KIADÓ  a Str. Principele Caro 1 35. az Amu 
3 szoba, konyha, külön  udvar. — Érd»kl6dni 
Gondot  városi mérnöknél. 

Kitünö fényképezö-gép és látcső eladó. 
Cim a Vák ár-üzletben. , ^' 

B ă i l e 
E 3 L X 2 2 

gyógyfürdő 
( O r a d e a m e l l e t t ) . 

l e O M - Ă - l î T I A . P Ő 3 T T É N E 1 
49 G° hőfokú,  kénes, rádiumos hévvig 
forrás.  Mindenféle  r e u m a t i k n s bántal-
m a k valamint nö i b e t e g s é g e k ellen 

páratlan gyógyhatású. 
Újonnan berendezett: 

iszapfürdők,  iszap-pakolások és mester-
séges azénsavfürdök  — állandó orvosi 

felügyelet  mellett. 
S z a b a d f ü r d ó l 

Vasúti kedvezményi Különféle  szórakozá-
sok: Tannis, könyvtár, állandó zene, kávé 

ház, tánc. — Prospektust kuld: 
Direcţiunea Băilor Félix 

4-5 Judeţul Bihor. 

Egy és két ágyas aaobák kiadók, újonnan épült 
villában, a szentimrei kénea fürdőn.  Erdek'ődai lehet 
ifj.  Papp Károlynál Marcurea-Ciuc. 1-3 

Mercurea Ciuc (Csíkszeredában), B dul legeié 
Ferdinánd 37. eztau épü l e t e s belsóseg, 
jégpincével és csűrrel eladó. Peiviia-
gositást ad Nagy Ga aczi János nyug. tanító, 
Mercurea-Ciuc. 1-3 

Egy ügyoa űu tanulónak  felvétetik  Nuridsiny 
Márton  üzletében,  Mercurea-Ciuc.  1-3 

Gyermektelen fiatal  házaspár á l l á s t keres. 
(Románul 1B beszélnek) Cim a Vákár-üzletben. 

Aa Imre oukrássat Merourea-Ciuoon egy ügyei 
flut  kerea tanulónak. 

Asztalosok, kocsigyártók,kerékgyártók 
Kórisfa-deszkák  és kórisfa-anyagok 
eladók. Mercurea-Ciuc, Strada I. C. Bratianu 
30. Baám alatt. 2-:, 

Hirdetmény. 
A mercurea ciuci városházán 1938 évi 

julius hó 2-án d. e- 11 órakor nyilvános 
árlejtést tartunk, miután an első árlejtés nem 
járt eredménnyel, a helybeli görög katholikm 
templom építési munkálataira. 

A munká la tra e lő i rányzo t t összeg 
1.500.000 Lei. 

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

Tervek, költségelőirányzatok és az összes 
feltételek  megtekinthetők a mercurea-ciuc i 
gör. kath. egyház hivatalos helyiségében. 

I. VI a d , B. N e a m ţ u , 
lelkéez. gondnok. 

Kitűnő szebeni téli sza lámi 
nagyban é s klcsinybssn beszerelhető 

Rendi hentes és mészárosnál, M.-Oiuc. 
Nagybani vételnél jelentős árkedvezmény 1 

Komplett fűszer  üzlet berendezés mér-
legekkel eladó. Oim a kiadóhivatalban. 

MODELL KALAPOK 
tla napéiként nj formák  olosó 
árban, m « j t á k r l n t t i • t f l l r 

VENCZKL TANÁRNÉNÁL 
U g y a n o t t k é s a O l a e k minden-
nemű nAl kalapok elsőrendű 
azyag konaáadáaával. Kalapok 
•talekltáoa a legrövidebb idő alatt 

Merouroa-Cine, I. O. Bratlaaa (Olmná-
alnm)-neoa 11a. aa.,aSArkáa kAaeláben. 

* * * * * V é W » k t a r v m u i á t a a , 




