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Lapunk előfizetőihez. 
•iniint már bejelentettük,  junius 15 tői 

kezdve  a „Csiki  Lapok"  kéthetenként  jelenik 
mei'-

1 sajtótermékek  ellenőrzéséről  szóló ren-
lelettörvény  1938. junius 15 én megjelent 
, ^relmjtási  utasítása  világosan és félre 
érthetetlenül  mondja,  hogy csak részvény-
uirsasuírok  tulajdonát  képező  újságok  jelen 
iietnek  meg évenként  30 nál többször. Miután 
I  részvénytársasággá  való átalakulás  sok 

'költséget  jelent,  azért  lapunkat  két  heten-
ként  jelentetjük  meg. 

Különben  is egyelőre  igen nagy tájé-
kozatlanság  van az ügy körül.  A törvény 
végrehajtási  utasítása  ugyan világos.  Asze 
rint a fizikai  személy tulajdonát  képező  újság 
nem jelenhet  meg. Ennek  dacára  még van 
cor pár heti lapunk,  amely egészen merész 
magyarázkodással  nem vonatkoztatja  magára 
a törvényt,  meghosszabbításokról  beszél és 
továbbra is hetenként  jelenik  meg. 

Mi  nem csináljuk  ezt a merész játékot. 
Kéthetenként  jelenünk  meg, közben minden 
lépest  megtettünk  a sajtó és propaganda 
vezérigazgatóságon  a hetenként  való meg 
jelenés kérdésének  tisztázására. 

Addig  is kérjük  olvasóink  szíves  türel-
mét, egyben pedig  megköszönjük  azt a több 
oldalról  tapasztalt  ragaszkodást  és jóindula-
tot, amellyel  olvasóink  lapunkat  támogatták. 

A magyar dal ünnepe. 
Július 2—3 án aajlott le Cluj—Kolosavároa Mihály 

nsjyvajda védnökségével n romániai magyar daloB-
waeny. 

A magyar dal hatalmai méretű ünnepéről eaév-
ben. rajta kivűl álló okok miatt, lemaradt a ml Dal-
éa Zeneegyesületűnk, amely mindenkot leglelkeBebb 
munkálója volt a dalkulturáiak. Lélekben aaonban ma 
ia ott voltunk abban a nemen tevékenyaégben, amelyet 
aMigyarDaloaaaővetiég folytat  ebben aa oraaágban, a 
lelkek tnegbékülésének, egymásra találásának kltelje-
iltéséért. 

A dal utjai őaainték. Aa nem árt senkinek. Amint 
laczédy Joksman dr , a DIIBIÖ vétség elnöke mondotta: 
a dal nemesíti a művelőit, gyönyörködteti a hallgatóit, 
gjmsebog közelebb boa ahelyett, hogy válaszfalakat 

pmelne ember éa ember, osatály éa osstály, felekezet, 
nemzet és nemzet kösött 

A magyar dalosok hálás szavakban rótták le a 
liseinleilüret II. Károly őfelségével  szemben, aki meg-
eogedte. bogy fla  a verseny védnökségét elvállalja. 

Ez a legfelsőbb  támogatás blsonyára visszaadja 
ezt s biíalmat, amely nélkül elnémul a dalosmunka is. 

A népnevelésnek, n politikamentes 
"t-pi Bt&rveaésnek a dal a legalkalmasabb formája. 
Aki támogatja a dalkulturát, országának, nemzetének 
erdfkebfn  a legbiztosabb építő munkát szolgálja. 

Dr. Ábrahám Ambrus ünnepi beszéde 
a sumuleui (osiksomlyói) és m.-oiuci 

(csíkszeredai) Véndiákok május 29 iki 
találkozóján. 

Alábbiakban kivonatosan közöljük Dr. Áb-
rahám Ambrus egyetemi tanárnak a OBiki vén-dlákpk találkozójtn mondott beszédét. Mély és 
* fajhoz  való ragaszkodásunk gyönyörű gon-
dolatait tartalmaua ei a beszéd, amelyet egé-
rében lapunk terjedelme miatt oem közölhe-
tünk, de egyes részeket idézünk abból a hálás 
elekből, amely olyan felemelő  aieretettel emlé-ke*ik a Kicsi Somlyó tövében eltöltött diák 

(-'vekre. 
Caiki Vén diákoki 
Székely Testvéreim! 
Pár nappal ezelőtt tusnádi álthes Gyula 

minden igaz székely ügynek kegyes pártfogója, 
azékelyfajának  fénye  B örök szerelmese, azzal 
a kéréssel fordult  hozzám, hogy én itt az öreg 
Gellérthegy tövében, ezen a ragyogó köntösbe 
öltöztetett májusi estén a világ legaiebb, leg-

tisztább és legtündöklőbb városában tttktököt 
üdvözöljelek. Én a tusnádi születésü csiki szé-
kely üdvözöllek titeket, kiknek bölcsőjét har-
gitai fából  faragták,  kiknek lelkét csiki fenyők 
zúgása töltötte meg imával s dallal, kiknek 
akaratát acéllá verte a keleti Kárpátokon végig 
cikázó villám s kiknek szivét puhasággal övezte 
a csillagárban uszó sejtelmes osiki éjjel. 

Hogy mondjam meg nektek, hogy mi, ki 
ket sodor s magával rág i as élet rohanó árja, 
lehetünk nagyok és kicsinyek, lehetünk gazda-
gok B lehetünk szegények, lehetünk urak és 
lehetünk Bzolgák, de egyben mindig egyek va-
gyunk és maradunk, hogy székelyek és testvé 
rek vagyunk.. Egyek vagyunk és egyek leszünk 
akkor ÍB, ha majd a mi porunkat is magával 
ragadja a nyugati szél oda, hol keleti fuvalom 
játszik az öreg jegenye csúcsán, hol a falu 
titokzatos nagy csendjében cigányharang hangja 
hallik a morrogó malomkőről, hová visz a vé-
rünk, hová visszatér as álmunk, ahol fenyő 
hajla hajlik egy maroknyi rögre, egy pár kor-
hadó osontra, miket ugy hivtunk, hogy ...édes 
apám s kinek azt suttogtuk édesanyám... 

Hogy soha el nem szakítható lánc, soha 
ki nem alvó szeretet és soha nem apadó érzel-
mek telje köt egy néphez, mely hús a húsúnk-
ból, vér a vérünkből, melynek minden más 
népétől eltérő idegen, de gazdag lelke, világos 
agyveleje, acMos izma és vas akarata él és 
munkál bennünk. 

Hogy van egy vadvirágon táj, ahol dalolva 
köszönget erdő, mező, patak, hol a fenyő  ten-
ger alatt zizegő nyírek alján beszédeB vizek 
mentén fakad  a nefelejte,  hol a tavaszi szántás 
felett  párás és kéklő, az ég, hol az eke nyo-
mán lépdel az öreg székely szántó s ajkáról 
messze száll az ősi Mária dicséret. 

Hogy gyermeki lélekkel kapcsolódunk egy 
kicsi fehér  házhoz, hol születtünk s honnan 
reménykedő lélekkel s bizó hittel indultunk el 
arra az útra, mely idáig hozott. — Hogy há-
tunkon szőttes tarisnyával, benne palatáblával 
és sült pityókával tapodtuk a göröngyös, sáros 
utat as öreg iskoláig, hol futkároztunk,  küzs-
döttünk, lovaztunk, a palavessző skatulyán csusz 
káltunk, a szomszéd pityókafődből  borsót lop 
tunk, nem tanultunk, de ha kérdeztek mindig 
tudtunk és legelsők voltunk... 

Hogy szivünk minden érzelmével s lelkünk 
egész melegévél ragaszkodunk egy nagy hosszú 
keskeny fehér  házhoz, melyre kápolnás fejével 
hajlott ember hátaként néz le a Kicsi-Somlyó, 
melynek tövében bugyog a borvíz, Isten felé 
mutat két hatalmas torony, hol minden árva 
székelyek édesanyja szeretet sugároz egy min-
den időknek vérzivatarjában barát és testvér 
nélkül élő, de Boha nem csüggedő, mindig bizó 
és mindig remélő népre, ahol az énekes faci-
ger ajkáról tisztán, csengőn száll égnek a szív-
beli ének: .Egészen szép vagy Mária, eredeti 
bűnnek szennye ninoB tebenned. Te Jeruzsálem 
dicsősége, te Izraelnek öröme, te a mi nemze-
tünknek vagy tisztessége." 

Hogy a hosszú fehér  házba, melynek füves 
udvarán annyit caármáltunk, hógomolyáztunk, 
rúdra másztunk s a nagy vasruddal karunkat 
acéllá vertük, emberek jöttek, öregek, fiatalok, 
kiknek kezében notesz, lelkében istendicséret, 
főjében  tudomány honolt s kiknek mindegyike 
a szilárd jellem, a bátorság és emberi nagyság 
mintaképe volt. Emberek, kik távol a modern 
kulturától és mástól ott a csiki hegyek alján 
meghúzódó székely falucskában  nem maradtak 
el a tudománytól, mert bizonnyal mondom nek-
tek édes testvéreim, hogy Bem itthon, sem 
külföldön  sohasem éreztem, hogy valamiben is 
kisebb lettem volna, mint akárki más, tartóz-
sék akármilyen fajtához  s bessélyen bármilyen 
nyelvet. — Áldja meg »« Isten őket, kik még 

élnek, azoknak pedig, kik immáron nyugvóra 
tértek, nyissa meg kapuját szent országának 
— mert igazak voltak — mert emberek vol-
tak, mert székelyek voltak — s mert szüleink 
után szüleink valának... 

Caiki véndiákok, székely testvéreim, imád-
kozzunk értük... 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kormány  kiáltványa.  A román kormány kiált-

ványt Intézett az ország lakoaságáhos, amelyben meg-
világítja eddigi munkáját és Ismerteti ezután! tervelt. 
A klá'tvány hangoztatja, bogy minden vonalon sikerűit 
a nyugodt termelés menetét és a költségvetési egyen-
súlyt biztosítani. Nagy súlyt helyeseit a mezőgazdaaág 
feljavítására,  a köaegéaaBégOgy tökéletesítésére és a 
honvédelemre. A kiáltvány a jövőro néave fokoanl  kí-
vánja a köa érdekében váltait kormány tevékenyaéget 
a erre a célra kéri aa oraaág polgárainak támogatását. 
A kormány kiáltványa az következő felhívással  fejező-
dik be: 

Rimánoki Kimutatván az utóbbi hónapok alatt 
lefolytatott  működésűnket és feltárva  jövőbeli tervein-
ket, nem akartuk befolyásolni  a kösvéleményt a múlt-
ban haaanált módszerek aaerint, mert ea össaeférhetet-
len ugy aa uj rezsimmel, mint aa uj szellemmel. A 
kormánynak m'ndöBSse aa volt a célja, hogy a polgár-
ság teljes képet nyerjen működéséről B felhívja  figyel-
műket magkeadett munkájára éa a köaöa erőt arra 
kéBstease, bogy saolldárls nemaeti munkáhoa fogjon, 
őfelsége  a király utmutatása és felügyelete  mellett. 
Őfelsége  a király szeretettel és gondosságai foglalko-
zik a közügyekkel ÓB személyesen nd példát a meg-
alkuvás nélküli munkára. A kormány folytatja  műkö-
dését, hogy teljesítse megblsatását, amelyet történelmi 
pillanatokban kapott, hogy erőfeszítéseivel  kizárólag a 
közjót aaolgálja. Nem ls lehet es másként Ml aaaba-
don mindenféle  mellékes érdekektől, csak a kösjóért 
dolgoahatunk és csak ea vezethet beanűuket, hogy 
megkapjuk a polgárság megérdemelt kössönetét. A ml 
egész munkánk meg kell hozna gyümölcseit aa orsság 
fejlődésének  érdekében és erre a célra kérjük aa ÖSBSOS 
polgárok támogatását, mert hlssen n jövőben ők fogják 
élvesnl a ml munkánkat. 

Ae uj közigazgatási  törvény  Jullua 15-én lép 
életbe, aaonban a törvény végleges alkalmasáé ára csak 
aa ŐBBZBI kerül sor, mintán átmenetre van saükség. A 
nyár folyamán  a tartományi uékhelyek saerlnt pre-
fektusi  órtekealetek lesanek, amelyeknek feladata,  hogy 
a vármegyék gaadasági és kulturális munkaprogramját 
megállapítsák. 

Davila kővotet  is társait  megfosztották  állam-
polgárságától.  A román minisztertanács hBtárosata 
szerint Carol Davila volt washingtoni román |követet, 
Bchachmann Emanoil volt párisi ssjtó attasét ÓB egy 
Radu DragullneBCU nevü egyént megfosstott  román 
állampolgárságától. As ügyel kapcsolatosan Jamandl 
Victor igasaágügymlnlaater jelentést terjesztett a minisz-
tertanács elé, amely hangoztatta, hogy fenti  egyének 
súlyosan vlaBaaéltek aa ország bizalmával, bűnös és 
ártalmas tevékenységet folytattak  aa orsaág ellen, kül-
földön  beállottak Románia ocBárlél köaé, hasugságokat 
terjeaatettek a romániai helyaet felől,  ami miatt a ro-
mán állampolgárságuktól meg kell fosstanl. 

A faluért.  Már ezen a nyáron megkezdődik a 
falvak  felemeléaéért  folyő  dláktevékenyaóf.  a falvak 
életsalnvonalának emelésére irányuló akciót a kormány 
a legszélesebb alapokra helyezi. Eaérk a főiskolai  hall-
gatóknak kötelezővé teszi a falumunkát  és oklevelük 
megssersése elótt kötelesek blaonyos időt saakmal 
tanulmánnyal falun  tölteni. 

A sajtó-kritika  és a belögyminisztsrium.  A 
belügyminisztérium utasításokat adott a cenzúrahiva-
talokhoz, amely egyenesen kívánatossá tesal a köa 
becsületes ellenőrzését a sajtó munkája által. Figyel-
meatetl a cenzúrát, hogy a sajtót ezlrányu tevékeny-
ségében ne gáncsolják, hanem támogassák. 

Szállásit  három évi fegyházra  itéltik.  A ma-
gyarországi nyilaskeresztesek vesetőjét Saállasi Feren-
cet államellenes ÓB alkotmányellenes, felforgató  Irány-
satu Írásaiért 10 hónapi foghásra  Ítélte a budapesti 
törvényBsék. Felebbeaés során került na ügy n táblá 
hos, amely most SsállaBl büntetését 8 évi fegyhásra 
emelte fel. 

Az orsaigban kitűnő  tarmia igérkszik.  Htva-
taloz értesülések sserlnt minőség és mennyiség tekin-
tetében egyaránt kitűnők aa ország terméskilátásai. 
Ugyanakkor olyan hírek érkeanek, hogy egyes orssá-
gokban a termés várakoaáaon alnl maradt, ami aat 
jelenti, hogy a román meaógaadaságl termékek esévben 
jó piacokat találnak. Arról ia van már snó, hogy kül-
földi  tőkecsoport alakul a román termékek kivitelének 
meiueraésére. 



2-lk oldal. 
Kolostort  építenek  a király  visssatéréséoek 

emlékére.  A ment ssinodua elhatárolta, hogy aaon a 
bolyén, ahol Öieleégo Károly király eselőtt nyolc évvel 
előssör román földre  lépett, Blhormegye Vadul Crlsu-
lul kSnégének határába aaeraetea koloatort ápltenek. 

Palesztina  egész területén  nő a aavar éa blaony-
talanság. A merényletek ée véres összetűzések aa ara-
bok éa ssldók köaött napirenden vannak. 

Amerika hisz ez europei békében.  A tóaide a 
leablztosabb aaeme a világnak. Aa amerikai tőzsdéken 
napok óta emelkednek aa értékpapírok. A helyzetet 
azzal magyarázzák, hogy blatosra veszik a spanyol 
kérdéa rövid ldón belül való felaaámoláaát  éa elhárí-
tottnak tekintik az európai háború veaaélyót. 

Nemesek  betelmssok  de  gezdegok  is vegyünk. 
A> aratáa megkezdésekor rendeaett ünnepaégeken 
Mussolini olaaa minisztereinek nagy beaaédet mondott 
aa olaaa földműves  tömegek előtt. A fasizmus  ellen-
ségei láthatják — mondotta a Duce — hogy nemcsak 
batalmaaak da gaadagok ls vagyunk. 

Hitler  és Mussolini  budepesti  látogatása.  Né-
met birodalmi kormányhoa köaelálló körökben ugy 
tudják, hogy Hitler vesér és kancellár sseptember 6-án 
a magyar fővárosba  látogat, hogy viszonozza a magyar 
kormányzó berlini látogatását. Ugyancsak arról Is van 
ssó, hogy sseptemberben Mussolini ls BudapeBtre látogat. 

Biztetó kilátások.  A kisantant követkeső érle-
kealetét Belgrádban tartják meg auguastus 20-án. Ál-
talában Bucureatl ÓB Bndapeat között BÜrű tárgyalások 
folynak  s híre jár annak, hogy a kisantant augusztusi 
értekealete elhatározó lépéare kéBsDI Magyaroraság felé. 

Hová  fejlődhetnek  a távolkeleti  események ? 
Jullua 6 án egy eBstendős évfordnlójáhos  érkesett a 
japán—klnal háború. Egyelőre kl sem lehet Biámitani 
meddig buaódik el éa ml leaa vége ennek a .koofl  klns-
nak". Most a Japánok valami francia  érdekeltségű sziget-
csoportokat ls megssállnl késaülnek, ami ujabb bonyo-
dalmakhoa veset és még jobban elsötétíti a jővőt. 

Megkezdte  működését  a legfelsőbb  állemi elle-
nőrök  tanácsa. A legfőbb  állami ellenőrök tanácsa 
megkezdte munkáját. A tanáca hlvataloB helyisége a 
psr.ament épületében van, hol megfelelő  hivatalos 
helyiségeket bocsátották a két legfőbb  ellenőr éa nd-
mlnlsstratlv Bsemélyset rendelkezőére, hogy savarta-
lanul dolgozhassanak. Z tnovlc elnök aa ügyeket az 
ellenőrök között már ssétosstotta. A .Viitorul" érte-
sülése pzarint jelenleg több kösintésmény ellenőrzésé-
ről van BSÓ, blsosyos vlassaólésekkel kapcsolatban. — 
A legfőbb  ellenőrök feladata  az, hogy esetenként meg-
állapítsák : a jó gazda gondosságával történik-e a köz-
vagyon keselése? B 4tartották-e a sztbályokat? Az elő-
irt célt asolgálták-e a kiadások ? A« ellenőraés során 
a küzuállításokat ls falülvlssgálják,  ellenóraik a leszállí-
tott árukat mlnőaég ÓB mennyiség ssempontjából. A 
legfőbb  ellenőrök váratlanul helysslnl vizsgálatot és 
Bsemlét tartanak, igy ellenőrs'k a folyamatban  levő 
munkálatokat. Teljeaen függetlenül  dolgosnak, jelen-
téssel csupán a miniszterelnöknek tatosnak, aki javas-
latuk értelmében, megfelelő  utaBltáat ad a különbösó 
minisztériumoknak. As orsaágos főellenőrök  által felvett 
jegyzőkönyveknek teljes blsoyltó erejük ven. a polgári 
és büntető bíróság előtt nincs ssükség más bisonyltákra, 
vagy tannkra. A jegyzőkönyvek alapján bünügyi sár-
latot randslhet el a vizsgálóbíró a gyanúsítottak va-
gyonára. 

A semlegességi  bizottság  egyéves fennálláse 
után végre létrejött  a megegyezés  ez önkéntesek 
elszállítását  a. Amit a semlegességi bizottság egy év 
alatt nem tudott megvalósítani, a jubiláló ülÓBen sike-
rült. Teljes megállapodás jött létre as önkéntesek el-
Bsálitása és as ellenóraéBi rendBaer helyreállítása te-
kintetében. fis  még nem jelenti a probléma megoldását, 
de tény, hogy ennyire reményteljesen a belháború el-
BBigeteléae még nem állott. A kadveaő fordulat  hatása 
alatt a nemzetközi helyaetben mélyreható eoyhülÓB 
követkesett be. 

Német  és magyar kisebbségi  tisztviselőket 
neveznek ki Csehországban.  Prágából érkező blradáa 
szerint cseh kormány hajlandó nagyssámu magyar ÓB 
német nemzeti ségü tlBatvlaelőt alkalmazni a közigaz-
gatásban. Mint Ismeretes a BBudeta-német és magyar 
emlékiratban foglalt  követelésnek megfelelően  15 eser 
700, Hletve 75 eser német és magyar tlastvlselő vár 
kinevezésre a köztársaság területén. 

Kötelező a vasúton utazók részére 
a balesetbiztosítás. 

A Monitorul Oflclal  egyik legutóbbi Bzáma kösli 
azt a minisztertanácsi jegyzőkönyvet, amely a vasút 
ssemélysBállitásl díjszabásánál blstosltásl járulók elmén 
meghatárosott jegyfelülflsetés  bevezetéséről Intézkedik. 
A jövőben aa utasok első oastályon 12 le], második 
osstályon 8, harmadik oastályon padig 4 lej felülfiae-
tésre kötelesek, függetlenül  a távolságtól, valamint 
attól, hogy as utas egéss jegyet vagy fél  jegyet vált. 
Menettérti jegyeknél a felülflsetés  kétssereaen köteleié. 
Aa államvasul országúti gépkocsi forgalmát  Igénybe 
vevő stasok 4 lej Illetéket ÓB 2 ssásalék dljssabás 
felülflietéat  kötelesek válielal. As ilyen módon bevé-
telesett össsegekből külön alapot létesítenek a vasúti 
Bsemélyset vagy anyag hibájából, Illetve fogyatékos-
ságából Bsármaaó balesetek kártérítéseinek kifizetésére. 
A kártérítés össsege aa első osstályu utas számára 
400 eser, második osztályú utas saámára 300 eser 
harmadik osztályú utas asámára 200 eser lej. Bat as 
ossseget flsetl  as államvasutak alkalmaaottjainak hátra-
maradottjai saámára la, ha ntaaás köaben izerenesát-

C S I K I L A P O K 

A durva játék vége. 
Megfigyelhette  mindenki ast, hogy a falusi  Ifjú-

ságunk játékos kedvében ls milyen sok durvaság ás 
nyers modor van. Ilyen játék például egymáa taazlgá-
láaa. Magam nem egysser elsaöniyttlködve láttam, hogy 
8—10 életerős legény egy csoportbaa milyen felhábo-
rító módon tnd szórakosnl aaon, hogy egéfz»n  érte-
lem nélkül lökdösni kezdi egyik a másikat. Ea aa értel-
mes „«ársaajáték" addig tart, amíg bicskázásra kerül 
a sor. Bnnek az egészen ostoba vlrtusos Játéknak a 
koronája azonban a mult héten történt eset. 

A gyergyól úttest egyik részén munkások dol-
gosnak. Déli pihenőt tartanak éppen. Ssórakozaak, 
játssanak a maguk módja Bserlnt. Kösben György 
János remetel munkás fogadást  ajánlott arra, hogy 
„fogadjunk"  as uton nem mer senki átmenni egyik 
oldalról a másikra. Brre Licakó Angi Ignác legény 
gyanutlanul vállalkozott a fogadás  tárgyát képező ki-
rándulásra. Amint az útra rálépett, György János e 
fejsséjét  kösvetlen közelről ugy vágta aa Angi lábához, 
hogy annak mindkét lába eltörött. 

György eat a gyönyörű .fogadást'  megnyerte. 
Lacakó Angi Ignáca tényleg nem tudott átmenni az ut 
másik oldalára. 

HU ilyen sötét módon tzórakosunk ml, üres 
Időnkben. Igy néa kl Írásban a ml gyöngédségünk. A 
játékainkban ennyi a finomság,  ennyi a bajtárslaBaág. 
Azért írom Ilyen őssintén e Borokat, hogyha a ml tanu-
lásra Ezoruló népünk gyermekeiből valaki elolvaBsa, 
lássa, hogy nekünk játczanl ÍB másképpen kell, mint 
ahogy eddig csináltuk. 

F I G Y E L E M 1 
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni? 

mert caak rendes fejjel  lehet 
szép, rendes fejet  csak 

f  ELLA DAUERWELLEN orotMlam lián kaphat. 
Garantált biztos siker. 

A nagyérdemű hölgyközömég szíves tudomására hozom, 
hogy a nagy anyagi áldozatok árán, sikerült külföldről 
a világhírű WELLA (DAUEBWE LLE N) örökhullá-
moaltó gépgyártól az 1938-aa típusa, legnjabb gyárt-
mánya, kfilaö  ia belaö 0 Voltoa füttötesteket  besze-
reznem. — Ezen gíp nem tóveaathetö össze más ha-
aonló nevű belföldi  Vella gépekkel. — Az eredeti 

WellaDanerwelle öröUiiülámositQ pp 
ujabb Baknreati éa Párlaai fodrász-versenyen,  mint 
a llposel éa budapeati minta vásárokon alsó díjjal lett 
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemű hölgy-
közönséget, szintén sikerült nekem eredeti külföldi  örök-
hnllámoalttó olajakat beszereznem a ml amonlák hosiá-
adáaa nélkül lesz az Orökhallám elkészít ve. Az örök-
hollám tartósságáért i s a hajnak aa eredeti színe éa 
aelymaaaige megtartásáért 8 havi lráabell garanolát adok. 

1938 május24-től, 1938 jullua 24-ig 
olosó honapo t rendeztem, 

hogy a nagyérdemű hölgykflzönaégnek  módjában álljon 
a hirdetésem ia mnnkám valódiaágáról meggyőződnie. 
Szíves pártfogásokat  kérve a nagyérdemű hölgyközön-

ségnek, maradok teljea tlaztalettel: 
Bartha Géza, .Oorso'-fodrászat 
Oalkmegye egyedöli WeUa-géptulajdonoaa, M.-Cluo. 

8—3 

S&alkmla. 
Dragos kösll a ,Curentul*-ban as alábbi sajos 

tréfákat.  „ á kánikula hónapja" össsefoglaló  elm alatt. 
1. 

Aa orvos láaat már. A beteg Ijedten várja, hogy 
ml less vele. As orvos végre UVOBZI a lásmórót, majd 
Így ssól a beteghea: 

— Nincsen Bemml különösebb baj, asssonyom. — 
Nincsen nagy láza, a hőmérő mlndÖBBsa 38 fokot  mutat.. 

— Árnyékban ? — kérdési a beteg és a melegtől 
aléltan esik vlsaaa a párnákra. 

2. 
A távirjthordó idősebb, molett urat keres fel  egy 

távirattal. Aa ur felbontja  a táviratot, mely a követkeső 
sorokkal kesdódlk: 

— Fogadja uram, meleg ás szívből jövő üdvös-
letemei. 

Ba bolond kell, hogy legyen — fordul  a felesége 
felé  — Ilyen meleg Időben ilyen czövegü táviratot ktt d. 
Gyorsan tegyétek a jégre, nehogy elolvadjanak a jó 
kívánságok... 

3. 
A kánikulai hőségben fekete  gyászkocsi gördül 

as uccán, a krematórlum felé,  hogy a holttestet, utolsó 
kívánságához mérten, elégessék ás sacskóban őrltz k 
meg aa Idők végtelenjéig. 

Két férfi  fordul  a gyásikocsl után, amely a halott 
égető Baem felé  gördül. Aa egyik felháborodva  jegyei 
meg: 

— De hlssen, es egy bűntény, ezekben a mele-
gekben a krematórlumba fzállltják... 

— Valóban — jegyíl meg a másik, — télen 
mágosak megy a dolog, 

. ám. 
4. 

Két ur találkosik aa uccán. AB egyik « z a ] m a k , 
lapot visel a fején,  a máalk kalap nélkül van A kai! 
poB ur esőkkel a ssavskkal fordul  ismerőséhez 

— As Isten saerelmére, nam fél  uram, etekben 
meleg időkben üres lejjel járni? 0 1 

— Nem. Én egéss életemen át üres fejjel  járok 
6. 

Maslu Gyula ül as árnyókban ÓB olvas. HJm|. 
káról kövér Isadságcaeppek gördülnek alá. áz uj alkot 
mány saövegét tanulmányossa. A raja alatt a fellria  i 
követkeső: 1 

— Ha árnyékban ül as ember, akkor Is inad 
6. 

Armând Callnescu belügyminlsster hatalmas vl|. 
fecskendővel  áll BB uccán, a széles vizjugárban. amelv 
a fecskendőből  kitör, a következő olvasható: Recdtl. 
kezásek a rend fenntartása  érd kében: 

Ús a rajz alatti magyarásó ssöveg igy hangiig. 
— Armand Callneacu belügymlnlaater idóról-idöre 

lehűti a tultemperamentumos kedélyeket. 

Vigyázz a fegyverrel. 
Bmlékesetes sz a két eEztendővel ezslőtt letsjlott 

tragédia, amelynek során agyonlőttek egy Bzegény 
falual  népzenÓBat. Boós Károly akkori Frumoasa—szép. 
víz: jegyaő volt a tragédia máBlk áldozata, aki jóked-
vében egy erdei mulatságon lövöldösnl kezdett és vé-
letlenül halálra aebeate Baji Ferenc nagybőgőst, egy 
nagy CBaládnak kenyérkeresőjét. As ügyet moat tár-
gyalta le a helyi törvényszék és Soós Károlyt gondat-
lanságból elkövetett emberölésben találta bűnösnek, 
As enyhítő körtt'mények figyelembevételével  6 hónapra 
Ítélte, de as Ítélet végrehajtását felfilggetz;atle. 

Ne menjünk el tanú ság nélkül as Ilyen raegriií 
szerencsétlenségek melleit. Tanú junk belőle. Tanuljuk 
meg azt, hogy fegyverrel  játssanl soha nem eeabad. 
A fegyver  nem játékez >r. A fegyver  a férfiasságnak,  a 
komolyságnak jelképe. Érteke egyforma  tz eletével, 
A fegyver  a ferfl  kezében a biztonságnak, a magambb-
rendUségnek öntudatát jelenti és sohasem as^M a 
felelőtlen  játéksser nívójára sülyedjen, A fegyvernek 
lelke van, s azt csak annak ízabad kezébe vegye, 
akinek ehhez a lélekhez valami köse van. A fegyver 
nemcsak a gyilkolás essköze. As csak a meggondolat-
lanságnak, a dölyfös  elvakultságnak a helysetében ala-
csonyodhat a játékos gyilkolás köonyelmUaégéva. 

Vlgyászunk mindenkor arra, hogy méltóak ma-
redjuak a fegyver  komolyságához. 

OSUÚIAt 

X&JniütíUil 
T u r i s t a s á g . 

Barlangkutatás.  As B. K. B. Csiki Osztálya Jullus 
hó 11-től 18-ig kirándulást rendez as Egyeskóre, onnan 
a valea-Btrambai (tekerópataki) Bugó-barlangbor, ahol 
asakemberek vesetésével megtekintik a szíp csepkó-
barlangot. 

Jullus hó 24—25-én a cTtijl (kolozsvári) klrándu ó 
csoportot üdvöaölnl megy a csíki turlBta egyeslllat. — 
Igyekezzünk minél többen râset venni e 2 kiránduláson. 

Jullus hó köaopén pedig Máthé Jóaaef  veietiBével 
egy nagyobb méretű kirándulást rendesnek aa Kţyeakd, 
Gyllkostó, Gsalhóhos. K. b. 5—6 napos Időtartammal • 

Ismételten közöljük, hogy az egyeskó! maoed̂ k-
hás évről-évre fokosódó  idegenforgalma  aattksegea» 
tette a menedékház kibővítését. Már tető alatt ls van 
aa uj épületrées, amelynek belső berendasése as Egye"'0 

barátainak önkéntea adomáayal által rövidesen sil»t» 
befejezést  fog  nyerni. Figyelmestetjttk taglalnkat, bogy 
csak a tagsági dijak leflsetáse  és a tagsági igaiolván; 
felmutatása  Jogoalt fel  az 60°/(-oz háló dlj kedveimén; 
Igénybevételére. 

A SsentdomokoB—balánbányal, eddig rom állapot-
ban levő útját a fŐHzolgab'róság  Intézkedésére autó»»' 
jól járható uttá váltostatták, ml aa Egyeskó idegen-
forgalmát  ls jelentékenyen emelni fogja. 

KIADÓ 2 szoba, konyha és kamrából 
álló lakás, a kath. gimnáziummal szemben 

Cim a kiadóban. 
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Dr. Páter Béla 
• Cui (Stolozsvári) gasdaságl akadémia Uaízatója, 
íj e 7 J g so.A iai uugüslt. Nigy ombar volt. Tudo 
míívos fo!sé>aiii!39gb3n  éa jóaághsa egy.ráut nagy 
HH Miattu'Ws, mia» embsr ktvótile^n ragyogó lélek, 
»ÍU3Í T falmérhatítleu  vaiaísaSg mmuikra 

A'ii köa vről isaurti ezt a végtelen na;ytudi?u 
em r̂i, í'íő pillanatra magával ragadta nemű egy-
m-riijig*. A mily tudia, cundes szerénység mógött 
hozói itt nng- Maga volt a földre  szállott jóság, akinek 
3 jitó kjií mindioltová elért. A tudós éa ember ogylltt 
B aa? viióbia kiteljesedve találkoaott és olyan töké-
,e e*sHig eatelte Páíar Bilit, hogy neve fogalommá 
Hifii  t. 

Pitír Béla a növénytani tudományok szerelmese 
volt- A LOIOÍÍvéri egyetem magántanára lett a növény 
meţhi'arozis tudományából. Többféle  doktori cim és 
méi'os v< jeleai», bogv egészen a mélyéig lehatolta 
iiuUiuik. A italában Páter Béla lelkével és eszével 
mindíj a melységeket járta. Aa élő szó ereja nem elég 
gaor, hojy megfog  ilmaanl tudjuk az O kivételes nagy 
Eágat. . 

M koífl'ró:  is látiu1: 0'., Alkalmunk volt Bilőle 
m irite i Fjrriat vo'.t a tuitsu'c éa a tulái gyakor 
j»;lsig-mk. A Pitar B > a tudóéból kösklaci lett, 
n?mc«' ta îts'áayuiban, d> azzá latt az erd&y gazda 
i'iíetó miodjnkiben, atlmk a fidhöz  valami kör» 
viii. A :,o<;n)*;éayet kihasználásának ipara aa Ő 
laJiiv. vütji aprópiazre. B{éu élete a tanítás szol-
gilatáiai áliott. Erdély gtada társidalmá'yik Bokára 
íig  BsiiUtni míg egy olyan Mtatéra, mint 0 volt. 

D) az Ö elete, vallásos mélységeket jaró baicje-
íig» pedi lehet a mii cim- éa rangkórságok»•, nyár-
jai) ü:í3 időinek. A gazda egyszerű életét élte. Bi-
túi'j ai kiflii  ->gyinnt. N>m hssíuáit aoha elnevet, 
doktori ciu?i!)ái sem fitogtatott  egy t̂ sem. Soha. A 
snréo/ságne'í, a finomságnak,  a máa ember baja iránti 
ntíg«riú.«a»s, »támogató jóságnak érzéaeivel volt telítve. 
S mi eze.ból i adtuk, nem as előnavektő , hogy Pátf>j 
B'ia szivsben a nemeB vérnek tisztasága folyik.  Ő 
d ja ion c meit sem használta, de minden lópéae elárulta, 
hogy eg.sz lénye, urlsága, tudáaa a legmagasabb mi-
nősítésekig ér. 

N»m tudom Írással tovább bontani a Páter Bíla 
énekeit. C.ak ast tudom, bogy nagy veszteség érte 
írnek az országnak tudományos életét éB különösen 
póto;b3i»tlaa veszteaég érte Srdély gazdatáraadalmát, 
sasijnek uiolsó lehelutóig olyan lelkes tisztelője, 
tunitój'i éi nsgy indájának egész mélységével olyan 
alázatos ielkii szolgája volt. 

Évzáró a főgimnáziumban. 
Ai igazgató beszámolója. 

A róm.ka'h. főgimnázium  junius 26-án, vasárnap 
d. e. tartó;;» évzáró Ünnepét. A Ta Deum os szentmise 
mán a torcac^rcotba vonultak, hol Papp JánoB igaz 
gató, ki « neh z időkben, az örökérvényű keresztény 
uitattói iráajiivi, a kipróbált nevelő mindenre kiter-
jedő gondjával vezeti a diákok és tanárok nagyobb 
csaiudját — BZ ifjúsághoz  intézett beaaedében viaaza-
pilismott az elmúlt tanév nevezetesebb mozzanataira. 
I-mertetta az ifjú-ág  tatu mányi, fegyelmi,  hitéleti, 

zeegi áilaposat és az idén alakult lekolai szövet-l-ezf"»  5i> p mnakeját; felolvasta  az intézet azon nemes-
bzivil Uraiaicafc  a nevét, akik BS ifjúságot  segélyben, 
lonyv- vsgy pénzjutalomban résseBiUttók s akiknek 
m iot zaţ nevében leghálásabb köszönetét nyilvánította. 

A 15-uiik magaviseletére és tanulmányi előme-
r .! vouaikosó adatokat részletesen iamertették as 

««yw t yfónökök.  Beirt tkozott 230 tanuló, klma-
r d f,  e.úiraltsk 222-ót. Sikerrel végzett 166, lamé-
'•s; ti i -v ió vizegit tehwt 48. Bú az eredmény áltaíá-
biz Kií.egUŐ, az Igazgató kemény szavakat talált azok 
t'ira-.rt, óiit könnyelmű mulasstásukkal nagy Bsomo-
rû sgot okoztak szüleiknek, aa Inténetnelr, népüknek 
egyar Í:JÍ. Nyomatékosan buzdította Őket, hogy lelkl-
iátn.Toteí, b--c4ül9tea munkával pótolják a mulasztotta-
:a!. hus;y óüszel a javító vlaagát alkerrel letebessék és 
um'icacjakat folytathassák.  A csüggedesóknek, a 
fcjuUt  iógaíóknak ped g, akiket e!k<pott a mai Idők 
ôk sok fáradt  vándorának borúlátó hangulata — aat 

mondotta, bogy aki látja a tanuláa éa tudomáoy rend-
tivi:íi jíleniőíégét, aki tud és akar dolgozni, annak 
i-tm o a, Bem ideje nicci csllggadezni — as tudja, 
bo» ht élet — kivált nekünk és ma — nem puha 

* D!.m kényelmesen terpesskedő pozíció, hanem 
eoni barc, mjlyet férfiasan,  becsülettel meg kell bar-('3 :usk; annak — napjainkban különösképpen — min-
dig fülebe  cseng Arany blatató saava: 

Előtted a küzdés, előtted a pálya. 
A a erőtlen csügged, aa erős megállja; 
S  tudod, miotoda  az erő? Akarat, 
Mely  előbb  regy utóbb, de  boroetyiat  arat. 

Érettségi és felvételi  vlasgák. 
Az érettségi  vizsgira, mely jnnius 27-én kes-

dódett OJorhelu (Saékelyudvarhelyen) aa idei VIII. 
osztályból jelentkezett 14, a réglekból 6; az eredményt 
a különfélék  rovatában köaöljük. 

Áz I.  oaitély  felviteli  vitagija  juulua 21-én 
volt. Jelentkesett 28, átment 22, saeplember hó 1-ón 
javíthat 6. 

Az V.  oeztilyba  rali  felviteli  vizegit  jun'u^ 
22—24-én tartották; 24 en áUottak vlasgára, átment 18, 
Bieptamber 6 án javíthat 11. 

Jutalmak, segélyek. 
Jutalmazás céljára 20 drb szép könyvet ajándé-

kozott a Minerva nyomdal müintéaet. Pénzjutalomra 
adtak: Véndiák alap 400. Dr. Bartha Ignác 600. Dccev 
K. dr. 600, dr. H rach Hu<ó 600, Dr. Gnnárd 800, 
Biró Forenc fóesperea,  phspöti blatoB 600 lej'. éB a 
tímárok köaül többen ugy, hogy jutalmazásra Össze-
gyűlt 9126 lej: ezt az intézet legjobb dakjal között 
osztották kl. 

a tan- és fentartói  dijakból elengedés 234271 
lej. Az Internálna több jól tannló és jó viseletű diákot 
réssoBitett 62.000 lej öaszegü ellátásl-dij kedvezmény-
ben. Az Egyházmegvei Tanács scegény alapitványos 
növendékeknek pótolta aa ellátási dijat 48.000 lej 
össsegben. A szegénysoron, derék diákok segélyezésé-
nek végöaszege 334271 lej. Nem volt egyetlen jó vl-
aeletü ós jó eióméaetelü Ifjú,  aki ne résaeaUlt volna 
valamelyes segélybeo, könyv- vagy pénzjutalomban. 
Valóban as intézet — mindenféle  anyagi és más vál-
ság közepette — gaadagon adott aa ő szegény ságiból. 
Maxsae világító példát mutatott mindenkinek s külö-
nösen a földi  javakban bővelktidőkoek, .hogy a legne-
hezebb körülmények között te, szerény, kicsiny eBzkö-
sökkel mit tehet az önzutlenaég és áldozatkészség 
szelleme. S aki elfogulatlan  Bzemmsl tekint bele as 
intését életébe, kénytelen megállapítani, hogy az min-
den tekintetben feledata  magaslatán áll. Egyetlen 
nagy oilba fut  őaeze  minden munkája, minden 
fáradozása:  hivő lelkű,  tiszta erkölcsű,  becsületes, 
munkás, müveit ifjú  nemzedéket  adni  az egyhiz-
nak, az orszignak,  a nemzetnek  éa társadalomnak. 
Ezt a munkát a keresztény humanlamna legmagasabb 
aaempontjai irányítják; es a mnnka nem ismeri tehát 
a iötpi sovinizmust, nem a gyűlöletet; Ismeri a nem-
z)tóhez és Bnnak minden ertékéhes való htiaégaB, 
aldozatoa ragasskodást, de nem ismeri a fajimádatot; 
caak egyetlen Imádatot lamer: a Uagasságbellnek 
imádatát s minden emberben az isteni szikrának, a 
halhatatlan léleknek megbecsülését és mindenek fölött 
álló Bseretetét, 

Val  a fejjel  1 
A féléve  tartó uj alkotmányjogi helyzetben a jól 

iBmerl iskolapolitika és a gaedaságl téren történt el-
bánás a régi maradt. — Ifjuiáguak  elhelyezkedését, 
jövőjét tekintve elég sürü köd boriija a látóbatárt. 
Nem csőd*, ha minduntalan hallatszanak hangok, 
melyek Blrankoiásba csapnak a tanítás célját, értei-
mát, as ifjúság  jövőjét illetőleg. Kétségtelen, hogy 
rendkívüli nehésségek vannak aa elhelyeakedés tekin-
tetében. Da esek nemcsak nálunk állanak fene,  hanem 
— még fokosottabb  mértékben — más orsságokban 
is, mint pl. Németorsságban vagy Magyarorsságon. 
Sok-sok tényezőnek aa eredője es, 
minden előrelátás nélküli hajra középiskola szaporítása 
j aa ennek következtében bvailott wlleml túltermelés; 
aztán a nzgy háború okosta felboru  ás; ennek és a 

gazdasági rendsserek nyomaban járó válBágok 
egész Borosata. Mindez asonbin n̂ m ok arra, hogy 
elkedvetlenedjünk aa iskola és aa iskolástatás Iránt 

As Iskola főcélja  nem aa, hogy diplomákat osz-
togasson és elhelyeakedÓBeket biztosítson, hanem, hogy 
kipallérozza aa Ifjuaág  lelkét, mély lelki és saellemi 
müveltBéget adjon, felvértezzen  a lélek és szellem 
fegyvereivel  éB khcaelvel, ss élet bármilyen hivatá-
sába Is áilitaon valakit az ő rendeltetése. Sohasem 
Bzabad felednünk  a velős Igazságot i hogy a tudás 
hatalom; hatalom a szellemi  pályán, hatalom az 
iparban, a műhelyben  a kereskedelemben,  a gaz-
daságban,  hatalom mindenütt  az élet  egész vonalán. 
A lélek  finom  műveltsége,  nemes erkölcse,  tiszta-
sága, épsége pedig  megbecsülhetetlen  kincs már 
itt a földön  a elévülhetetlen  érték  tui a földi  életen. 
Azt a hatalmai s ezt a kincset jéréazben az iBkola 
adja, különösképpen hitvaliásos iskoláinknak mélyen 
vallas-erkölcsl sselleme és nevelése. Hidd jöjjön tebát 
caak a magyar Ifjuaág  az iakolába, hogy birtokosa 
legyen annak a hatalomnak és ennek a kincBnvk. 

nem szabad 
csüggednünk,  mig kevésbé kétségbeesnünk. Hisson 
át mindenkit, áradjon b? mindenki szivébe — éppen 
a mai időkben — a költő bátorító, fölemelő  nava: 

«Nincs veszve bármi sors alatt, 
Kl el nem csüggedett 1" 

Aa iskolára olyaa szilkaég van, mint a minden 
napi kenyérre. A konyér a test tápláléka, aa iakoia 
a — léleké. Minden magyar flunak  — aki csak teheti — 
el kell végesnie legalább a 4 középiskolai osatályt. 
Hi többet végea, annál jobb. Da bármennyi osztályt 
véges és végzett is valaki, 09 álljon ott bambán és 
ne meredjen tétlenül a nagy világba, várván ölhetett 
késsel a sült galambot, hanem fogja  be azt a munkát 
— bármi legyen as — ami a keas ügyébe ealfc  s aztán 
küzdjön és bízva blason. A kemény hsrehos, ha élő 
hit éa törhetetlen remény járni — ea ast fogja  neki 
mondani, hogy ennek a bisó küzdelemnek — előbb-
utóbb — siker, eredmény, győzelem less a vége. 

A magyar Iskola, a család ntán — ma a magyar 
gyermek második, meleg, meghitt otthona. Ne sir), ne 
jajgass, ne lamentálj — ha van ok, ha nincs — hanem 
add oda ebbe an otthonba gyermekedet. Visssakapod 
őt felruháava  és felékesítve  litterie,  pietate st pro-
bitate  — tndománojai, hittel  is beoaületessiggel. 
A többit bízd as Ur vesstó kesére. A. V. 

Tudnivalók a jövó tanévre. 

minta az Irodában kapható, kl kell tölteni éa bélyeggel 
(8+1) ellátni. 

A javiti vizsgák  Ideje szeptember 1—6. 
Az V.  osztályba  atili  felviteli  riug*  (examen 

da admitere) szeptember 6-án reggel 8 érakor kesdó-
dlk. Az 1. osztály  felvételi  vizsgája  aaeptember 1-én 
aalntén 8 órakor veBzi kezdetét A kéréshea mellék-
lendőt: születési anyakönyvi kivonat, keresstlevél, 
ujraoltáal, állampolgársági és elemi iskolai bizonyítvány 
(legalább a IV. osstályrél). Utóbbit láttamozza ac állami 
tanfelügyelő,  ha hitvaliásos Iskolába járt a tanuló; ha 
államiban, aktor láttamoaáa nem kell. Aa 1. oaztály 
felvételi  tárgyai: román, magyar, aaámtan, ssóbell és 
írásbeli a IV. elemi osatály anyagából. Szükséges, 
hogy a jelentkezők a nyáron alaposan gyakorolják a 
román, magyar diktandó Irást és az olvasást, a szám-
tanból az egysseregyet, a 4 alapműveletet n a IV. 
OBatályos számtani könyvben lévő példákat. 

Az internátusba lehet jelentkeanl szeptember 7-ig, 
ugyanekkor van ide a bevonulás ls. 

A belrási dlj: I—IV. oaetályban 660 lej, V—VIII. 
OBztályban 600 lej, mivel itt 60 lej kézlmunksdlj nincs. 
As I. osztályban a tandij 1000 lej, fenntartási  dlj Bzln-
tén; a II—VIII osztályban a tandíj 1000 lej, a fenn-
tartási dlj 2490 lej. Ezenkívül fél  öl bükkfa  árában — 
egéss évre BSÓIÓ fűtési  díjban, a beiratáskor 400 lej 
ftsotendő.  Ha Időközbeu a dijakra vonatkosélag a fő-
hatóság esetleges intézkedésére csekélyebb mértékű 
változás állna elő, idejében közölni fogják.  A tan- és 
fenntartói  dijakból blsosyos hányadot elenged as Inté-
zet azon szsgénysorsú  jó viseletű és előmenetelü 
diákoknak, akik aaért aa osatály-értesltővel és szegény-
ségi bizonyítvánnyal felszerelt  kérésben (as igaagató-
ságboa intézve) folyamodnak. 

Bukott tanuló kérése el se fogadható. 
A kérés beadási Ideje 1988 szeptember 30. 
K?sőbb jött kéréseket nem vessnek figyelembe. 
A VII. és VIII. oBstály a katonai előképzősök 

egyenruháját köteles viselni; as I. osztályosok gon-
doskodjanak a rendeB egyenruháról. 

Szeptember 8-án ünnepélyes Veni Sancte, a tanév 
megnyitása, 9 én as előadások megkesdése. 

HÍ eltérő rendelkezések jönnének a tanügyi ható-
ságoktól, azokat kösölnl fogják  a helyi lapokban. 

Aki bővebb tájékosást akar, forduljon  a lőglm-
uázlum és as internátus IgasgatÓBágábos, akár sséban, 
akár Írásban: készséggel állanak rendelkezésre. 

Beirisi  kérések  azöasaes oaatályokba (I-VIU ) 
valamint bárminemű vlasgára saóló kórénak benyúj-
tandók as igazgatói Indába augustul 80-lg. Kéréfr-

Olcsó kölcsön a gazdáknak. 
A nemzetgazdasági minisztériumnak a mező-

gazdaság támogatására irányuló munkaterve 
keretébea nagyjelentőségű határozatot hozott 
a Nemzeti Bank. A jegybank legutóbbi ülésén 
elhatározta, hogy a szövetkezeti intézmények 
utján egymilliárd lej olosó hitelt boosát a falusi 
gazdák rendelkezésére. 

• kölcsön felhasználását  azonban feltéte-
lekhez köti s azt osak azoknak folyósítják,  akik 
igazolják, hogy ast a következő oélok vala-
melyikére fordítják: 

1. Gazdasági eszközök és gépek beszer-
zésére. 

2. A gazdálkodáshoz szükséges állatok 
bevásárlására. 

3. Kisebb ingatlanokba való befektetésbe, 
házjavitások, istálló, raktár, szia és ehez hasonló 
épületek építésére és javítására. 

4. Uj falusi  gazdaságok létesítésére. 
Hogy a falu  gazdasági eszközeinek meg-

szervezése és kifejlesztése  minél hatásosabb 
legyen, a nemzeti bank a kölcsönök után mind-
össze két és fél  százalékos kamatot szed. 

Gondoskodni kiván a Nemzeti Bank arról 
is, hogy az engedélyezett hitelek minél olcsób-
ban jussanak el a kiskereBkedókhös s ezért 
elhatározta, hogy a kölosönöket szükség esetén 
B alkalmas esetekben a fiókintézeteknél  is 
kiutalja. 

A gondolat a kormány részéről felséges. 
A hiba csak ott van, hogy az összeg aránylag 
kicsi B miután azt tervszerint elsősorban a regát 
elmaradott falvainak  kell juttatni, nagyon két-
séges, hogy Ardeal (Erdély) be jut-e belőle s 
főképpen  a kisebbségi gazdáknak adnak-e egy-
általán belőle ? 

Akárhogy áli a dolog, a gondolatot, amely 
a falvakat  vette segítés és gazdaságinivó emelés 
alá, osak szeretettel lehet Qdvöiölni. 

Băi le-J igodi n 
Zsögödfürdön minden ünnep és vasárnap 

Katona-zene és tánc 
Kitűnő konyha. Jó aamatu kOküllőmenti bor. 

HidegfOrdö  és Strand. 
Á l l a n d ó m e l e g k á d f t r d ó . 
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Szórakozva tanuljunk. 
Bovatveaető i Véoaey Qynla. 

Mit nyújthat nekünk a gápkultura P 
Ha Öaök eat a elmet elolvasták, akkor biaonyára 

mir blaouyos várakosással lessnek azlráuyban, hogy 
technikás létemre égig fogom  dicsérni ember alkotta 
gépeinket. Sajnos ezt nem tehetem. Vájjon miért, kér-
dezné valaki? Sokféle  oke van ennek és ha kissé ntána 
gondolnak as elmandottak ntán ngyhlssem, hogy vile-
ményemnsk helyt fognak  adni. 

Blőssör ls határozzuk meg a gópkuliura lényegét, 
Röviden Ssssefoglalva  gépknllurának tekinthetjük ss 
emberi alkotások ason csoportját, amelyikben oly em-
beri alkotások foglaltatnak,  amelyek as ember kényel-
mének biztosítását és túlságosan hatzonleaő polgártár-
saink vagyon tartalék alapját növelik. Ezt aa állításo-
mat a követkesókben fejtegetéseimmel  igesolnl is fogom. 

Blsősorbao tisztáztunk egy kérdést: Vejjon min-
den gépre rállllk-e fennti  megállapításom ? Kifejtettem, 
hogy nem, hanem csak egy csoportjára. Kert bisonyára 
mindenki tisztában van azsal, hogy olyan gépeink ls 
vannak, amelyek nem luxos is kényelmi, sót még 
vagyoogylijtő célokra sem basználatOBsk, hanem tény-
legesen a kös legelemibb Bittkséglstelnek gópmunkásal. 
Ilyen hassnos gép a gőzmozdony, amely kocsik egéss 
sorát vlssi Ügyes-bajos emberekkel és postaszállitmány-
nyal. Tessék elképzelni, milyen életünk lenne, ba régi 
jó „emeletes" postakocsin kellene utazni váltott lovak-
kal és levelünket aa orsság túlsó felében  hetek mu'va 
kézbesítenék kl, bisonyára furcsának  lUnlk fel  egy 
ilyen gondolat. 

Da egyáltalán van-e ssttkség arra, hogy a pol-
gári használatra szánt 70—80 km.-es sebesség heiyelt 
200—2600 km. es aebessigekről álmadezzunk villám-
vonatokkal kapcsolatban ? Szerintem nincs ssüksig ren-
des viszonyainkat tekintve. 

Ilyen sebessógekre csak olyanok vágynak, akik 
rekord őrületből centimáteres előzésekre törekszenek, 
hogy világbajnoki elmet szerezzenek a technika terén 
is. Asonban rohanni szeret aa aa idegbajos bankár ls, 
aki jegyző noteszével kezében ceruzájával hieroglif 
számjegyeket ró a papírra, ahol a vonat 10 percet idő-
zik, ott lenyel gyorsan egy koraó hidegsört kutyafuttá-
ban flzst,  rohan a telefonfülkéhez  és tóssde jslenteBe-
ket kér, tovább rohan egy papírlappal kesében a távirda 
hivatalhoz, hogy tudaasa megblaottait .faipari  részvé-
nyeken túladni, hadiipari részvényeket bármilyen meny-
nyizógben megvenni — stop.* 

Ha nem szédülőa fajta  a nagybankár ur, vagy 
gyáriparoa társa, akkor as Intercontinentalja repülőjára-
tok gépssöriiyein utsziak és aaon tűnődnek, hogy vájjon 
ml lenne jobb, ha 400 km. helyett legalább 1000 km. 
sebességgel mehetnének, vagy de jó volna már a rakéta-
hajó azért, hogy a Mira bolygó kiaknazatian gyémánt 
mezőit értékealtenl lehessen. Köaban még telefonálásra 
is jut ideje, a repülőgépről föl  lehet hívni jó pániért 
bármelyik szárasföldi  közeli állomást, hitzin a repülő-
gépen elhelyezett rövidhullámú adóállomás est lehetővé 
teszi, a vevő állomás pedig azt, hogy a rspüiŐpáp utasa 
is fölhívható  legyen egy hajóról, vagy a szárazföldről. 

Vájjon annak mannyi hasznát vessl egy ssürke 
halandó, hogy technikai civilizációnk már odajutott, hogy 
elfuthatok  — ha van pénsem — a sseredai telefon 
kOspontba, vagy lakásomról kérhetek a központtól egy 
villámbeszélgetést as északamerlkal egyesült államik 
elnökével, hogy gratulációmat lejesaem kl legújabb 
rsform  törvényei keresztülvitele alkalmából. 

As a kellemes beszélgetés 18,000 lejbe kerül 3 
percig tart, a telefon  kagyló felőlem  lévő végén jó 
forma  siBtergés ós üres hordó hang hallatszik éa meg-
illetődve hallgatom legalább 9000 km. távlatból az 
emberi besz'det. Ha már ez; a példát fölhoztam,  akkor 
bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy miképpen bonyo-
lódik le egy Ilyen beszélgetés V KoveBSlik egy ilyen 
gondolat cselekménybe való alakulását. 

Fölvessem a készülékem kagylóját a tartóról és 
abban a pillanatban a tartó a kagyló ós mikrofon  súlyá-
tól megszabadulva egy rngá nyomásának sog«dve kissé 
fölnyomóóik,  miközben egy pár kontaktust zár a készü-
lékem. Bs a pár kontaktus a telefon  központban elhelye-
aett iuólámpáeskántk as áramkörét zirj?, pontosan 
azét, amelyik ez én hivő ssámom fölött  gyul ki. A 
telefonos  klBasBaony esetleg mérgesen ránén a kigyúlt 
igóre és „belép" hallgatóját dugaszolva aa én vona-
lamba ia megkérdizl, hogy .ml a bajom*? Brre in 
bemondom, hogy egy kis amerikai bessiigetéB kéne. 
Bst ő nem akarja elhinni éB mégegyBser megkérdi ud-
variasan, hogy nem viccelek-e? 

Miután megnyugtatom, hogy aőt nagyon sietős a 
dolgom, mert ma még aa afrikai  Kongó néger köztár-
zazág népjóléti miniszterével van kis dolgom, azonnal 
hívja Bneurestet éa leadja, hogy va'aţlaek Jobb dolga 
nem lévén beszélni akar U. S. A. elnökével, tarmésse 
tesen .vlllámbeszélgetós' formájában.  A&árki volt innen 
Bucnrestlvel ösasekötve ezt egyBserüea kikapcsolják éa 
hiába mérgelődik a készülik tartó villáját nyomogatva, 
a rajta esett méltatlanságot kiküsaObölnl, miattam szét-
kapcsolják annak a bucurestl-1 nagykereskedőnek a 
vonalát la, aki ip Bsrllnnel beszélt ia sürgősen kért 
árut Berlin város köipontjától mihelyt értesülnek az 
amerikai villámbesaélgetéaről, azonnal hívják a Berlin-
től nem messze levő Könlgáwusterhansen .Z-lesen" 
helységnévvel újonnan elneveaett rövid hullámu állo-
más központját, ahonnan áp javában beszél egy gasdag 
ültetvényen, hogy hozhatják a 10 hajó rakomány kávét, 
aem kell felit  a tengerbe önteni, meri mind eladle 
standard áron. Alig végezte be berzilgetését engem 
veasnek elő a vonalammal, mert hiába villámbBszélge-
tés as vUlámbeaaélgetia, a ffbblck  cuk várjanak. -

Zífsen  bivja az északamerlkal Suhenektady hivatalos 
adóját, hogy lenne egy kis Washingtoni vlüáinbeezél-
getós a Fjhár Hátzal kapcsoljanak azonnal. 

Schsnektady vIsBsaválassol, bogy indulbat a be-
szélgetés es in ilyen váratlan gyorsaság láttára 8 per 
cig magamhoz ae tirve, valamit ösese-vissza beszélek 
és amikor saétkapcsolnak boldogan teezem le a kagy-
lót, hogy „na es megérte". 

Aetán jó hűtővíznek a beraoa Bsámla. 
Ilyenforma  helyaetbe ucyblasem vajmi kevesen 

kerülünk is annyi jó van csak belőle, bogy csodálkoz-
hatunk, bogy még Ilyen IB lehetséges. Mallékesen meg-
jegyzem, hogv Bvllnlg Bucurestltől kábelen megy a 
telefonársm,  Berlintől, illetve Zaeaentól rövid hullámon 
továbbítódik át as oceánon, a Schsnektady amerikai 
állomáson rádió vevőkkel veszik és visszaalakítva tele-
fon  árammá megy rendeltetési helyére. 

Sajnos a technika legújabb vívmányalt Bziles riteg 
nem tudja ilveani hanem pénzes „felsőbb  tízezrek" caak. 

Helysetl előnyüknél fogva  mig jobban tudják biz-
tosítani maguknsk a függetlenséget,  mint bárki más. 

A gépipar óriási fejlettsége  csak résnben hassnes 
Milyen haszna van például aa automata gépek alkal-
mosásának? S*mmi mist nem ssolgál egy ilyen gép, 
csak 10—15 embernek veszi el kereseti lehetőségét és 
kinoB pontossággal ontja magából a tömegárut. Termé-
ssetesen es a produkció olcsó. Ht a konkurencia ha-
ladni akar az üzleti versenyben, akkor as is beazerea 
ilyen auomaia ember helyettesi,őket I yenformán  nem 
csoda ha olvassuk a lapokban ast, hogy északamerl-
kal Egyesült Államokban kösel 20 millió munkanélküli 
van. Bs jórésst anntk as áldatlan gazdaság politikának 
az eredménye. Talán n9m ÍB olyan sokára eljön az az 
dő, amikor legújabb szenzációként külön kiadásban 
jön a hir, hogy Amerikában megkezdődött a géprom-
bolás, BZ éheaő tömeg egymásután semmisíti meg rz 
automatákat, amelyek elvették Boájukból a kenyeret. 
Bs be is fog  következni, ha bölcs intézkedéssel nem 
keresik a megoldást. 

Talán abban az esetben elmenne a k«>d?e a gyár-
iparosoknak az automata alkalmazásától, ht oly nagy 
adó alá vennék eseket a gépeket, miat a kiszorított 
emberek má&félsserese.  Bzt aztán végre kellene haj-
tani an egész világon, hogy valahol esz«le ne jusson 
valakinek, hogy klhaazná'j * a kedvező alkalmat. 

Tessék elképselci, hogy mlvi fejlődne  társadalmi 
helyzetünk, ha mindent ami csak lehelBéges ilyen „okos* 
gépekkel végeatetnink. Sok-sok éhes ember vágső el-
keseredésében a legelsaántabb tettekre lenne képes. 
Már most minden lehetőséget kitalálnak, hogy valahogy 
fonákul  javítsanak a htlygetan. Ejylk nehézipari konctro 
a másik után Ijeaztgotl ügynökei utján as egyes cr?sá-
gokat, hogy mennyivel kU'ömb a máalk badif«lpzír*lós9 
Így esztelea fegyverkrz  «be kerget'k a világot. Moat 
még tudn»k munkaalkalmat biztosítani, de kérdezem, 
„mi lesz holnap" ? Amikor már mlndan földi  htlsndóra 
már 10 puskagolyó, legalább egy kíz! gránát ÓB pár 
köbméter jólzü harci gás Jut. 

Apróságok. 
A köszönés ügyében okvetlen kell valamit csináljunk. 

Az egymástól való teljea elvadulásnak ebben a kétségbe-
ejtő helyzetében mégis CBak meg kell mozdulni a jóiziésnek, 
a jólneveltségnek és vissza kell adni az emberi együttélés-
nek ezt a legelemibb követelményét: a kölcsönös tisztelet-
adást. — 

Kanászosan utolsó, ahogyan ebben a vároaban utálják 
a köazönéB rendszerét. Nem elég az, hogy elvből senkit 
nem köazöntenek. Ez még a kisebb baj. De nem fogadják 
még a legalázatosabb, valóban tiszteletből fakadó  igyekeze-
teket aem. 

Kendben van. Az okok ismeretesek. Egyik iele nam 
gyakorolja gőgből, vele azületett alacsonyságból. Nevelés 
hiánya, egyéb apró adottságok mind alkalmas lehetőségek 
arra, hogy lezüllesszék, tovább göngyöljék ezt a már amugyia 
pocsék helyzetet. 

Azt ia tudjuk, hogy a levegőben, a megnehezült körül-
ményekben benne van a gyűlölet szaga. De egyébként is 
ez a város egész dinasztiákat termelt, amelyekben tradíció 
szerint száll a másik iránti gyölölet, a merkelő és oknél-
küli haragos ellenszenv. 

A külső képünkön aztán meg ia látszik ez az 0ai alap. 
Es az uj anyag egyrésze ia nagyszerű tanítványnak bizo-
nynl, gyorsan aklimatizálódik. Már ngy nem köazön, olyan 
művészi tökéletességgel undorodik a köszönésedtől, mintha 
benuazülött volna. 

Jöjjünk össze, beszéljük meg. Mit csináljunk? Kö-
szönjünk, vagy ne köszünjüok egymásnak ? 

* * 
* 

Az ifjúság  pályaválasztása súlyos gonddal nehezül 
iámét szülőre és tanulóra. Az évzáró vizsgák szombaton 
orazágnzerte bejejezSdtek éa a továbbjutás tekintetében álta-
lános a bizonytalanaág. 

Különösen a negyedik ÓB nyolcadik osztályos gyer-
mekek sorsa tekintetében erős a tépelődés, mert ilyen kor-
ban kell határozni, hogy leaz-e elég anyagi erö a tovább 
tanittatáara, vagy ipari éa kereskedelmi pályán igyekezzék 
elhelyezkedni az ifja.  Jelentős körülmény a rátermettség 
kérdése ia, mert az erőltetés sokszor lehet végzetes ngy az 
intellektuális, mint a gyakorlati pályáknál. 

A kisebbségi gyermek pályaválaaztásának kérdéaa 
fokozottan  nehéz. Ahol a szülő még hivatalban van, néha 
talán sikerül a gyermek számára ia kapni valami elhelyez-
kediai lehetőséget. A tapaaatalat viszont óvatosságra int, 
mert ma már a többaégi ifjú  számára aem kínálkozik min-
den pillanatban párnázott szék, vagy Íróasztal. Szerintünk 
a kiaebbaégi iijn ezidőaierint jobb, ha nem próbálkozik 
ilyen meddő versenyben. 

Az utóbbi esztendőkben a legtöbb szülő belátta, h 0 h
 1 

a gyakorlati pályáson kell keresni a gyermek jövőjét. A® 
nek idehaza ingatlana van, ez a lehetőség mir meg j(' 
mutatja a helyes utat. Ha kisebb a földdarab,  négy kijjJ 
osztállyal már boldogul a gazdaifju,  aki a középiskola 
fokának  tanításából megszerezte az ismereteket tovább ie; 
iődésének ütemére. 

Ugyanez a tapasztalat az ipari éa kereskedői p^j 
kon. Akinek az apja műhellyel vagy bolttal rendelkezik 
jól teszi, ha érettségi után nem fárasztja  idegeit a 
választás nehézségeivel. Csak a legkiválóbb gyermekek 
menjenek tudományos éa azellemi pályákra. Akinek min, 
telik vagyoni helyzetéből továbbképzéare, jólteezi, ha 
utazásra éa nyelvek elaajátit&aára használja fel. 

• • 

Csíkban Ismét megnépessdett a vizsgálóbíróik 
folyÓBÓja.  Eíuttal a közbirtokosságok jelentgetik egy. 
mási. Vádaskodnak, gyanúsítanak, a vágyónkéig 
körüii visszaéléseket kutatják. 

Általában ugy vagyunk, hogy itt mindenki veiét 
és vezető akar lenni. Különösen a közbirtokossági vj. 
gyonok körül nagy az eh ősség. Emiatt vannak a tur.t-
dások, a p'.szkolódások is alapnélküíl vádtskodastk. 

Psdig már igaaán a roncsok ftlett  veszekedünk. 
H« Így megy tovább is az átkozott tzitbutás, atkor 
rövidesen teljesen kéfz„<n  leszünk. Saját magnní ássuk 
ms>g a sírunkat. É< ciodálatoBtéppsn nem akarják meg-
érteni már egyrz r, bogy mlndan építő munka Biámáii 
a békés, fgyet  ír tő alap nélkülözhetetlen. Ehelyett tele 
van gánccsal, izgatással a közbirtokosságok élete, ahol 
minden vezetőségnek sz ellecz<ksötét azna munkája-
val kell vlaBkodnl. 

Bbben a haszontalan küzdelemben íródik a vágjon 
ÓB nap nap után megy el a kedve a köaéleti munkatel 
annak is, akiben maradi valami kötelesBógerífci. 

Éppen idaje volna, hogy megjöjjön az essikk. Ne < 
emésszük egymást a folytonos  jeientgeteaakkel, mer; ' 
sokkal hamarább utólér emiatt a vigset,smhojy gon-
dolná ea a nép. Lássunk Inkább hozzá az egymnst tá-
mogató, Pzarvező munkáboi addig, amíg miudea snst-
glát asz ithuzó, vagyonromboló tevékeny Bégre fordítunk. 

A panaszos azt állítja, hogy fit  pofont  adott neki. 
Nem Igaz bíró nr? Az caak egy pofon  volt, de m'.val 

olyan hitványnak nézett kl az ur, azért fit  réazletbeu adtim 
ki neki. 

A fia  a mnltkor köveket dobált utánam. 
Aztán eltalálta? 
Szzerenosére nam. 
Akkor az nem az in fiam  volt. 

Figyeljen; ez a két nő moat azólót fog  énekelni. 
Szólót ? Amikor ketten vannak ? 
Igen, de osak az egyiknek van hangja. 

A színésznő uj eoliürt szerződtet. 
Nem vagyok barátja annak, — mondja a színésznő -

hogy az alkalmazottakat keresztnevükön szólítsák. Htuiéltm 
magának Blnoa kifogása  az ellen, hogy a vezetik névéi tusi-
nál jam. 

Egyáltalán nlnea. 
Helyes. Tehát, hogy la hívják ? 
Aranyos Palnak I 

Hogy engedhetted meg, hogy egy Idegen megosókoljoa. 
Vagy Ismerted ót? 

Nem. De esküdözött, hogy ő Ismer engem. 

Szégyeld magad. Már egy éve jársz lsko'ába és nem trnlu 
tíznél tovább számolni. Ml lesz majd belőled? 

Boxblró. 
Szörnyű, hogy milyen ügyetlen vagy a borotválkozásnál 

Előtte olyan voltál mint egy kaktusz. Moat pedig olyan miutbt 
boleestél volna egy kaktuszba. 

Ma olyasmit hallottam rólad, mondja felháborodott"  » 
feleaég.  hogy még a szavain la elállt. 

Milyen kár I — feleli  a férj.  Most azután soha nem lógom 
megtudni. 

Mi a kúlfinbsig  a tőke ia a mnnka közfitt. 
Nagyon egyaaerO. Ha valakinek pénzt adsz kölcsön, u 

a tőke. Ha pedig visszaakarod szerezni az a mnnka. 

Most megtanultam, hogy lehet valakinek tönkre teool 
az emlékezi tehetségét. 

Alkohollal, vagy egyib bódltóazerekkel. 
Egyszerűbben. Csak pinzt kell neki kölcsön adói. 
Hát maga mlirt került börtönbe. 
SzÜveazterkor olmot Öntöttem. 
Ez mig nem ok arra, hogy valakit börtönbe tegyenek. 
Csakhogy az ólomból ősapa száz lejes Utt. 

De fiaoskám,  mit kell mondani egy jólnereh kisfiúnak, 
amikor a bácil egy lejt ad osokoládéra. 

Föavényt 

Altor a bábom kitörése perceten mull. 
A „Neamul Românesc" legújabb száma, a 

már hetek óta külföldön  tartózkodó Jorga ki-
rályi tanácsos cikkét közli. Jorga szenzációs 
részleteket közöl a cseh-német konfliktus  kri-
tikus napjának párisi lefolyásáról. 

Mint ismeretes, a kritikus nap május 21-én 
volt s a háborút osak az utolsó pillanatban 
sikerült elhárítani. 

— A világ majd egyszer meg fogja  ismerni 
azokat a tragikus perceket, amelyeket a francia 
és as angol kormány szombaton és szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka átélt — kezdi Jorga 
királyi tanácsos. PáriBi hivatalos körökben érez-
ték a katasztrófa  közeledését. Csak egy haj* 
szálon függött,  hogy Hitler vasárnap kirobbantja 
a világháborút. 
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. . Véletlenül találkoztam egy régi bará 
tómmal, »ki »» ®8yik M 8y P 4 r Í B Í Mpi'»p 
„olitikai szerkesztője. Borzalommá gondolt arra, 
hogy mi következhet be egy óra, vagy egy 
o*p múlva. Annyira megrémített, hogy az egész 
fsakén  át vele maradtam. Szerkesztőségekben 
tivirăţi ügynökségeken éB a képviselő házban 
csatangoltunk. Szakadatlanul berregett a telefon 
s ujabb hírekről, beszédfoszlányokról,  gesztu-
sokról, magatartásról és nyilatkozatokról érte 
sülünk, melyeket megvizsgáltak, mérlegeltek, 
úasíehsooDlitottak és hol reményt merítettek, 
hol jobban megrémültek. 

Ai éjszaka a pánik jegyében telt el. As 
emberek nyugodtan aludtak, estéjüket színház-
ban, operában és moziban töltötték. — Miután 
csupán a valóság kis hányadát ismerték, meg-
őrizték hidegvérüket és megszokott közönyüket. 
Visiont azok a beavatottak, akik követték az 
eseményeket, su'yos és megrázó pillanatokat 
éltek át. Mindnyájan tudják, hogy mivel tartoz-
nak az angol kormánynak, amely 1914-tól elté-
rően. „szombaton és vasárnap nem ment hét-
végi pihenőre". 

Chamberlain, aki ma valójában Európa 
politikáját irányítja, vasakarattal és sorozatos 
energikus berlini intervenciókkal hárította el a 
katasztrófát. 

Varsóban ÍB interveniáltak és nyo-
mfest  gyakoroltak a lengyelekre, 

hoiy jelentsék ki, miszerint Franciaország és 
Aoglia oldalára állnak. Az USA nagykövetének 
látogatása a francia  külügyminisztériumban és 
mis tények is hozzájárultak ahhoz, hogy Hiíler 
habozzék. A francia  politikusok egész éjszakát 
a kávéházban töltötték éB ott tárgyalták meg 
az eseményeket. 

Szent István és az orgyilkos. 
A történelem kulisszatitkaiból. 

1 • >3 esztendőt irták Kr. születése után. A nagy 
király már megöregedett. Hosszú, fehér  haja • vállaira om-
lott, szakálla a mellét verdeste. Gyakran betegeskedett. 
Tudta, jól, hogy már nince sok ideje hátra itt a földön.  A 
megöregedett nagy királyról, a magyarok Szent Istvánjáról 
azt irják a krónikák, hogy ebben az időben a trón örük-
léiéoek gondjai bántották. 

Ki lesz az utód ? — ez volt a nagy kérdés. 
Egyetlen lia, .Szent Imre királyit 1031 szeptember 

> iu meghalt, vadászat közben egy vadkan agyara oltotta 
ki életét, A nagy csapás megtörte az uralkodót. Evek múlá-
sával egyre öregebb és betegesebb lett és hogy megkezdett 
müvét méltó kezekbe adhaasB, a trónutódlás kérdését akarta 
rendezni. llokonBi között kereste a trónörököst. Választása 
'•éza fejedelem  öccsének fiára,  Vazulra esett. Vazulról azon-
ban azt rebesgették, hogy lelkében még nem vert gyökeret 
az uj kit és szive a régi pogány tanítások felé  hajlik. Ist-
ván erre klastromba küldte, búvá abban, hogy a kolostori 
(let pogány erkölcseit megszelídíti éa méltóképpen togja 
uiajd betölteni a téritő éa orazágépitó munkában az örökét. 

Az Arpádfiban  azonban nem biztak a királyi udvar-
tartás nagyjai és a király velencei rokonának hívei: a her-
frg  ellen kegyetlen merényletet követtek el, szemeit kiszúr-
ták és i'iileibe forró  ólmot öntöttek. 

A merénylet hire István királyt megrendítette, egész-
ségi állapota még rosszabbra fordult.  A Bécsi Képes Kró-
nika szerint maga intette menekülésre Vazul fiait,  a három 
Arpáűn herceget: Endrét, Bélát éa Leventét, nehogy ők ia 
Vazul szomorú sorsára jussanak. A jelenetet a Krónika 
művészi képben örökítette meg. Az elaggott ezent király 
betegágyban iekazik éa az előtte álló három daliás ifjút 
íülemelt jobbal inti, hogy készüljenek a menekülésre. 

Az idős király ekkor már sokkal betegebb és erőt-
lenebb volt, semhogy pártját tndta volna fogni  az Atpád-
aarjaknak és megtudta volna torolni a merényletet. 

Endre, Bála éa Levente Lengyelországba menekültek. 
A nagy király udvarában ekkor mindenre elazánt emberek 
összeesküvést szőttek : a királyt akarták megölni. Orgyil-
kost tagadtak fel,  aki egy napon esteielé beosont az alvó 
király szobájába, A ruhája alá rejlett tör azonban nagy 

csörrenéssel leesett a kőpadlón éa a zörejre a király 
felébredt. 

— Ha Isten velem, ki ellenem — aiólt a fegyver-
wirilmpulésre felébredt  király szilárd hangon és felült  a 
fekhelyén.  A merénylő erre megrettent, elveszítette a bátor-
tágát. Térdre roakadt és bevallotta bünöa szándékát, majd 
kegyelemért esedezett. 

A szent király, Krisztus követője megbocsátott neki, 
csak cinkostársait büntette meg 

Az orgyilkos merénylet aaonban végkép megtörte 
Magyarország elaő királyának életerejét Hosszas betegség 
után, lOBb augusztus 15-én, Nagyboldogaaasony napján 
meghalt. Utóda veleneés Péter lett 

Az őai krónikák megírják, bogy a magyar nép milyen 
mérhetetlen tájdalommal siratta kiiilyát A gyász olyan 
nagy volt, hogy az országban három évig nem táncoltak 
éa három évig uj ruhát senki aem vett magára. Székes-
fehérvári  sírjánál csodálatos események történtek. A bete-
gek, amikor imádkoztak, kigyógyultak bajaikból, voltak 
akik angyali éneket hallottak, mikor a koporsó előtt tér-
deltek, a levegőt pedig a legfinomabb  illatok töltötték be. 

Teltek-multak az évek ée a nagy király alakja körül 
egész legeudakör szövődött. Az egyház szentté avatta és 
716 évvel ezelőtt, 1222-b«n, mikor második Endre kiadta 
az Aranybullát, amely összefoglalta  a nemzet szabadság-
jogait, már törvénybe iktatták Szent István kötelező iinue-
pét, amelyet a Szent Jobbb feltalálása  napjára, május 80-ra 
tettek. Ezen a napon Széke Biehérvárott országra szóló 
ünnepségeket és törvény napot rendeztek. 

Évszázadokon keresztül ezenkívül még több Szeut 
István-ünnep volt Magyarországon. Az augusztus 20-iki nap 
amelyet több, mint 150 éve ünnepel a magyarság, ekkor 
még nem volt törvénybe iktatva, osak Mária Terézia királynő 
rendelte el először országos ünnepnek. 

Nagy sikere van a szövetkezeti kiállításnak. 
1938 évi junius hé 26 án délelőtt 10 órakor nyilt 

meg a QjsdsBigi és Hitelszövetkezetek 8zi vétségé 
által Kolozsvárott rendezett szövetkezett kiállítás. Az 
ünnepélyes m^gaţitâton képviseltették magukat a vá-
rosi hatóságok, Bueccu rzredes-prefektus  vezetésével. 
A kiállítást gróf  Bethlen László, a szövetkezeti központ 
vezérigazgatója nyitotta meg, megnyitójában üdvözölve 
a hatéságok képviselőit, a kiállító szövetkeaetek kikül-
dötteit ée a közönséget, Ismertette a GtsdaBágl és 
H telssövelkesetok Szövetsége által irányított szövet-
kezetl mozgalom mnliját, mely most másfélévttztdeB 
határkőhöz érkezett. „A kiállítás célkitűzése — foly-
tatta Bethlen gróf—bemutatni  n»gy vonásokban mind-
ason fontosabb  munkaterületet, ahol szövetkeseteink a 
tevékenységüket kifejtik.  Kiállításunkkal nem aat akar-
juk dokumentálni, hogy működésűnk éB eredményeink 
már Is tökéletesek és teljesek. Nagyon jól tudjnk, hogy 
ettől a végcéltól távol vágyónk. Célunk aaonban jnbi-
iiumnok alkalmával egyrészt köszönetünket és bálán-
kat leróni azon megértő esetiemmel üzemben, omely 
a múltban szövet kereti működésűnk antonom és az 
ország érdekébon való kifejtését  megengedhette, más-
részt reméljük, hogy kiállításunk borzi fog  ahhoz já-
ratni, bogy a nagyközönség muokénkut megismerje éB 
ast jövőben fokozottan  támogassa, kis embereink és 
országunk javára". 

A nagy tetsséssel fogadott  megnyitó beszédet 
lelkesen megtapsolta az egybegyüit diBzes közöosóg, 
rneynek soraiból aa alábbi neveket sikerült feljegyez-
nünk, Dr. Iocaédy Joksman Ödön, a Siáiui alelnöke, 
Dr. Boga Alajos róm. kath. egyházmegyei előadó, 
Adorján Károly róm. kath. tanűgvl előadó, Török 
Bálint an B. O. B. Igazgatója, Telegdy László azE. G. 
B. központi felügyelője,  Sándor B»Ia a Minerva Biz-
tosító Részvénytársaság veaérigasstiéja, Uighl Mihály 
a .Hangya* központ igazgatója, dr. Giirag Ferenc a 
„Minerva" kinyvkladóvállalat cégvezetője, dr. Barnád 
Ágoston ügyvád, Dr. Butha Igaac Ügyvéd, Uocsáncai 
Tódor, Fülöp Ferenc, dr. RidnMfáy  Sándor, Bjnbő 
Gábor, Dr. P. Timothou?», P. G»bor Anasztás, Dr. 
KovátB S. Jinos, Gyarmathy Aipid, Dr. Keresztes 
Ziigmond, Dr. Balássy Imre, Tallos Győző, D;. Kopár 
Garő, Ciöregi András, Dr. Kiss Elek unit. teológiai 
dékán, Dr. Miké Imra, Bigaméry Ziombor, Saele M ir-
ton, Dr. Karda Ferenc, Karády N igy Lajoa, Dr. Veress 
Bidre, Vigh Jisaef,  Aubsrmaan Líszló, Sztankó Zíl-
tán, Tóth Kálmán, Grleger György, ILImin Fi-rjnc, 
LMtersdorfer  Sándor, Piatslntáa Lukács, Adorján Ödön, 
FJlÖp Géza, Kalaer Gyula, Baykai Sindor, Mihályi 
Kálmán, Likatos Albert, Tokay Bila, Walter Gyula 
és még sokan. 

A kiállításon rendkívül gacdag és változatos 
anyaggal szerepelnek a szövetkezetek. A kiállítás elő-
terében a „Csik" Fatermelő Szövetkezet és a .Victoria* 
Altalánoa Gazda* á ţi Szövetkezet foglalnak  helyet. A 
nagyteremben a mezőgazdasági, termelő és értékesítő 
szövetkezetek csoportjában megragadja a látogatók 
figyelmét  a Transsylvánla tojszövetkezetek hatalmas 
anyaga. Itt van a „Csik" Altalános Gazdasági Szövet-
vetkezet, a Mezőfelel  Gyében yfouó  Szövetkezet, a Ti-
miBoara (temesvári) „Vitamin" Paprlkatermelő Szövet-
kenet, a Chlbed (kibédi) Malomszövetkezet, a Voluntas 
Kender és Lentermeló Szövetkeset és még tfibb  mező-
gtsdarágl szövetkezet anyaga kiállítva. A hitelszövet-
kezetek csoportjában kiemelkedik a Cluj (kolossvári) 
Gondoskodó Hitelszövetkezet muzeális anyaga, a szö-
vetkezeti hálósat nagy ssemlóltető térképe, a hitel-
szövetkezetek grafikonjai,  a szövetkezeti házak fénykép 
gyűjteménye, a takarékossági és Bsövetkesetl propa-
ganda anyaga, a szövetkezeti sajtó és irodalom vala-
mint a Kolplng hitelszövetkezet rendkívül lzleses ki-
állítása. Külön toromban vau a Hingya fogyasztási 
szövetkezetele kiál'itáaa, az ipari, termelő és értékesítő 
szövetkezetek, ahol a Ciuj (toloesvár!) ButorlparoBok 
Szövetkezete, a Munka Fdm'parl Szövetkeset, a Dsrby 
Szabóipari Szövetkeset, aa Aradi Bőrmunkások Szövet-
kesete, a Targu-Mures (marosvásárhelyi) Stabólparosok 
Beszerzési Szövetkezete szerepelnek nsgyon szép 
anyaggal. A háziipari szövetkezetek kost a „Pitvar* 
és aa .álfa*  Ssövetkesetek vettek résst igen ssép 
anyaggal, ötletes rsndesésben. 

A déli órákban oly nagy saámban kereste fel  a 
kiállítást a nagy kösönség, hogy alig lehetett férő-
helyet találni. Sok látogatója volt Méhkas éttermi 
szövetkezet bliffjjének  ls. A kiállítás nagy nnyaga és 
a rendezés finomsága  nagy elismerést vált ki a láto-
gatókból. Sokan egéezsn meglepve állnak a számukra 
eddig ismeretlen ssövetkesetek kiváló teljesítménye 
el*tt. — 

KERESEM MEGVÉTELRE 
a Révai nagy lexikon X—XVI-ig ter-
jedő köteteit — Cim a kiadóhivatalban 

Ünnepi Mntnlatlian zajlott le a Gazilasáii és Hitel-
szövetkezetek Szövetsége XV. jubiláris közuülese. 
. Junius hó 28 án délelőtt tartotta meg XV. jubi-

láris közgyűlését a Gazdasági és Hitelssövetkezstsk 
Szövetsége a clujl unitárlns kollégium dísztermében. 
A közgyűlésre nagyszámban vonultak fel  országrészünk 
uiind<m vidékéről a falusi  szövetkeaetek vezetői, A köz-
gyűlést ütcepl hangulatban gr. Béldy Kálmán, a Szö-
vetség elnöke nyitotta meg, Megnyitó beszédjében ke-
gyeletes szavakkal emlékezett meg as igazgatóság 
elhunyt két tagjáró, Dr. Drexler Béláról és Dr. Blekes 
Dánosról, kiknek érdemelt jegysőkönyvileg örökítette 
meg a kösgyttlé*. Beszéde további részében kitért a 
romániai szövetkezeti élet ujjásaerveaésével kapcsola-
tos heljzítre és közölte, hogy a bukaresti veaetókö-
rökkel folytatott  tárgyalásai alkalmával mindég a leg-
teljesebb jóindulatot tapasztalta a Szövetség munkája 
iránt. A gasdaságl élet sserveséBével kapcsolatban 
rámutatott a gazdasági élet egységes irányításának a 
szükségére és a már régóta emlegetett gazdasági tanács 
elengedhetetlen megalakítására, melyben a magyar 
gazdagájl intézmények vesetől foglalnának  helyet. 

Hódoló tírirmt őfelségéhez. 
Üaoepéiyos pillanata volt a közgyűlés megnyitó-

jának, mikor a közgyűlési termet ssufoláslg  megtöltő 
résztvevők felállva  hallgatták meg a király Őfelségé-
ben intézett hódoló távirat saövegét. Ugyancsak távira-
tilag üdvözölte a közgyűlés a földmlvelési  minisztert, 
a bukaresti saövetkeseti központ veaérlgtzgatóját éa 
a kisebbségi ügyek vczérblstosát. 

Bethlen  Limit  vezérigazgató 
beszámolója. 

Bethlen László gr. vezérigazgató a mérleg ÓB 
eredmény számla előterjesztése után, melyet a közgyű-
lés egyhangúlag fogadott  el, UBgy beszámoló beseéd-
ben ismertette a Szövetség műit évi tevékenységét 
Msgállapltbató mondotta, hogy a konverzió után saö-
vetkcz&telnk ujabb lendülettel fejlődnek  tovább. A hitel-
élei njra megindult és a szövetkeaetek mindannyian 
folytatják  régi tevékenységüket. Sajnos, a Szövetség 
tőkeerője még nem áU ott, hogy a hitelszövetkezetek 
hiteligénylését oly mértékben tudná kielégíteni, amint 
aa szlikéges. Visszlesiámitolást caak magánbankoktól 
kap, ezért fokozandó  lenne na lizletrÓBz tőke és betét-
elhelyezés fokozódása.  A központ iránt megnyilvánuló 
bizalmat mutatja, hogy az elmúlt évben 8 millió lej 
uj betétet hely estek el, de intézményeink éa erkölcsi 
testületeink még nem siettek a betét-eihslyezóssel oly 
mértékben mosgalmunk támogatására, amint az kívá-
natos lenne. A mult ávban folyósított  kölcsönök külö-
sen álla», vetőmag bessersés és földvásárlás  céljait 
ssolgálták. Nagy mértékben támogatta kölcsöneivel a 
köapont aa uj tajszövetkezatek felszerelését  Is, amellett 
felépítette  aa odorheiu megyei tejszövetkeaetek számára 
második tejfeldolgosó  telepét I. G. Dncan. A köapont 
kiterjesztette tevékenységét nj üsletágakra is. Igy bls-
tosltásl osztályt szervesett a Minerva BistOBltó Iatézst 
vezérképviseleteként és géposztályt állított fel,  a falvak 
mezőgazdasági gépasűkségletének olcsóbb ellátására. 
Javasolta két szövetkezetnek a központtal VBIÓ fusii-
náltatáaát, mit a közgyűlés elfogadott,  majd kitért a 
Pitvar háziipari szövetkezet tevékenységére és a cluji 
Méhkas szövetkezet újjászervezésére. Bs ntóbbl szö-
vetkezet vezetesét a fiatal  értelmiség vette át, akikből 
remélhetőleg a gyakorlati szövetkezeti munka révén 
képzett vesetói válnak mosgalmunkoak. Elismerését 
fejezte  kl a központ ellenőri karának, majd ismertette 
as uj szövstveieti tőrvénnyel kapcsolatos helyzetet. 
A szövetkezetek ellenőrzése as uj törvény folytán  a 
bukaresti felfigyelő  hatóság hatáskörébe mentát, es a 
hatóság aaonban delegálást adhat a korábban műkö-
dött autonóm ellenőri Bzerveknek, mint a minővel a 
magyar szövetkezetek ls rendelkeznek. Es a lehetőség 
reményt nyújt arra, hogy a régi kipróbált ellenőri kar 
tovább Is ssolgáUtára legyen szövetkezeteinknek. 

Bsthlen László terjedelmes bsBzámolóját nagy 
érdeklődéssel fogadta  a közgyüléa közönsége 8 különö-
sen ez utóbbi bejelentéBe megnyugvásul ssolgált aa nj 
törvénnyel kapcsolatban megzavart szövetkezeti köz-
hangulatra. 

A vezérigazgató beszámolójához többen ssóltak 
hoscá, mint Siőke Gibor, Hadházi Sándor, Pálffy  György 
dr. Abrudbinyol Elek, G«dó Jsnő, Lőrlnczl litván, dr. 
P. T.-efan  Timetheusz, B jcsky István és Polgár Gynla. 
A méltóságteljes hangu'atban lefolyt  díszközgyűlést 
közebéd kövaite, melyen több mint 300 szövetkezeti 
veze'.ő veit részt. A közgyüléB közönsége délután meg-
látogatta a szövetkezeti kiállítást. A kiállítás lenyűgző 
batásu látványossága a késó esti órákig ott tartotta a 
látogatók nagy tömegét. 

Bezárult a szövetkezeti kiállítás. 
Több  mint Stezer  látogató  tekintette  meg a nagy-

sikerű  kiállítást. 
A Gasdaságl és Hitelszövetkezetek Szövetségé-

nek XV. jubiláris közgyűlésével kapcsolatban meg-
rendezett szövetkezeti klál'ltása junfui  hó 29-én este 
8 érakor sáródott be. A záróbeszédet Dr. Oberdlng 
J. György, a Szövetség titkára és a kiállítás főrende-
zője mondotta. Bucsut veszünk egymástól — mondotta, 
hogy az ünnepnapok ntán Ismét vlaasatérjűnk a min-
dennapi élet munkájához. A kiállítás mindannyiunk 
ssámára erőayu)tá«ul ssolgált és nj munkakedvvel 
töltött el, mert itt késselfogható  bizonyítékát láttak, 
hogy mozgalmunk eredményű tevékenységet feji  kl s 
oly Bsinvonalsn áU, melyet a aaakteUatélyek ls aleg-



• óllal. 

nagyobb elismeréssel Ismertek eL Meleg szavakkal 
köasönte meg ast a lelkesedést, amivel a ssövetkese-
tek a kiállítás sikeréért as eled hívó sióra B oly rövid 
Idő alatt — a meghívó a megrendelés előtt 12 nappal 
ment kl — táborba ssálltak. Sz3vetkesetl testvéreink 
kőiül sokan nem jöttek el, de akik a Jubileumi kös-
gyülésen réutvettek és a kiállítást megtekintették, 
elvlsslk ennek az erődemonstrálásnak a hírét hasa, 
hogy buzdításul szolgáljon a Jövő kitartó mnnkájáhos. 

A kiállítást rövid négy nspl fennállása  alatt több, 
mint ötezer látogató tekintette meg. 
A Szövetség jubiláris kösgyülésén oly kívánságok hang-
sottak el, hogy hasonló kiállításokat a jövőben ia ren-
dsasenek, lehetőleg a kÖlömhöz S vidékek központjában, 
hogy a azövetkezeti mnnka gyakorlati eredményeit 
megismerhessék. A kiállítás rendezőségében oly meg-
keresés érkesett, hogy anyagával jelenjen meg a fő-
városban, minthogy oraaágunk vezetőkörel nagy súlyt 
helyeznek a szövetkezeti mozgalom meglzmositására 
és minden oly irányú tevékenységet támogatnak, mely 
«zk előmozdítja. 

A kiállításon réaatvett Bsövetkeseteket diazea ok-
levéllel tüntette kl a kiállítás rendesősége, bogy es-
által Is lerója elismerését lelkes közreműködésükért. 

C S I K I Li A P O K 

A Patriarka miniszterelnök. 
Miron Cristea patriarka az ország tekintély 

kormányának a feje.  Az Uralkodó, a lelkek 
legfőbb  irányitójának kezébe tette le annak a 
munkának kiteljesítését, amelynek célja nyu-
galmat teremteni a politikai agitációval felzak-
latott lelkekben. 

Szemünk eldtt van még az utóbbi idők 
féktelen  izgatásaival felfordított  helyzet. Nem 
vitás, hogy jönnie kellett a kemény kéz ural-
mának. Az országot vissza kellett adni a ter-
melő munka nyugalmának. Vissza kellett pa-
rancsolni a felszabadított  szellemeket abba a 
zárkába, ahonnan kiszabadította a politikai btt 
vési inasok féktelen  hozzá nem értése. 

MIBON CRISTEA, pátriárka-miniszterelnök. 

A mai kormány Miron Cristea patriarka 
miniszterelnök vezetésével megfeszített  küzdel-
met folytat  a rendnek, a közéleti tisztességnek, 
a nyugalomnak biztosítása érdekében. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V a k á r - ú z l e t . 

Vissza a könyvhöz és katedrához. 
Armand Calinescu belügyminiszter kemény-

kezű ember hírében áll. Olyan időket élünk, 
hogy az élre valóban határozott célú, a tenni-
valókat világosan látó államférfiak  kellenek. 
Calinescu belügyminiszter valóban azok közé 
tartozik, aki nem ismeri a nemzet értékeivel 
való játékot. 

Calinescu miniszter most átvette a Nemzet-
nevelésügyének legfőbb  irányítását is. Uj méltó 
ságába való beiktatása alkalmával klasszikus 
tömörséggel fogalmazta  meg a nemzetnevelés 
irányát. Azt mondta: a tanulóifjúság  vissza a 
könyvhöz; a tanárok vissza a katedra jövőt 
nevelő élethivatásához. Nem lehet tűrni, hogy 
az iskola a politikai agitáció földalatti  műhelyévé 
aljasodjon. As iskolaévek a tudomány-gyűjtés 
becsületes szolgálatában kell álljanak. A poli 
tikának nincsen helye a gyermek lelkében. A 
tudomány végtelen, az élet rövid. A tanárnak 
helyén kell maradjon, mindenkor hivatásának 
mélységes átérzésével kell arra gondolnia, hogy 
a gondjaira bízott ifjúság  a nemzet jövője. — 
Annak a lelkébe komoly felkészültséget  kell 
önteni éa nem azabad eltéríteni aa ismeretaier-
aéanek, a tanulásnak becsületes útjaitól. 

AEM AND CALINESOU, belügy minl i i te r . 

Kóbevésni való gondolatok. Különösen azok 
a mi viszonyaink számára, ahol szemünk előtt 
zajlott le az ifjúságnak,  a nemzet jövőjének 
léleknélküli agyon mérgezése. 

Mi kisebbségi népek első pillanatban elis-
meréssel adóztunk annak a tekintély uralomnak, 
amely villámgyors elhatározással megállást pa-
rancsolt a mi nagy esztelenségünknek. Külö 
nősen meg kellett állítani azt a rombolást, ami 
az ifjúság  körül folyt  s amelyet annyi kétségbe 
eséssel szemlélt minden józan ész. 

Mi magyar kisebbség igazán soha nem 
politizáltunk. A politizálás maga, a hatalomért 
való küzdelmet jelenti B igy mi soha nem gon-
dolhattunk arra, hogy a szóuak ebben az értel-
mében cselekedjünk. Minket sodort a politizá-
lásnak az sz áradat», amelynek útjait magunk 
is annyi megdöbbenéssel néztük s amelynek 
megszüntetését őszintén helyesnek tartottuk. 

Ma, amikor Calinescu uj tárcájának átvé-
telekor utal ezekre a veszélyt jelentő időkre, 
csak azt mondhatjuk, hogy a jövő nemzedék 
megmentésének igazán nem lehet tömörebben 
megfogalmazni  a programját, mint abban, hogy 
az ifjúságot  vissza edjuk annak a könyvnek, 
amelynek épitő szelleméből kiemelték; s a 
tanárt vissza adjuk a katedrának, amelyhez 
egy önfeledt  pillanatában bizony hűtlen lett. 

Maga mir egy éve tartozik ezer lejemmel. Teszek egy 
ajinlatot. Fizessen nyomban s megelégszem a felével. 

Nem rossz, de én mégis azt aj&nlom: várjon még egy 
évig és kvittek leszünk. 

Fiacskám, meg tadnád mondani, hogy jutok kl legsebe-
sebben aa állomásra ? 

Hogyne: tessék S'aladnl I 

A ko'dnsra rászól: ilyen erAs ember létére kéreget. Jobb 
volna ha munka után nézne. 

üram. vágja vlBsza a koldus — én pénzt kértem öntöl 
nem jótanáosot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Mü és toronyugró bajnoknő. 

Vllágéletemben rajongója voltam a sport kultú-
rájának. Nam Baeretntm megemelt az elmaradottság 
pzlnMbe keverni. Azért Bletek klegésritenl, bogy óube-
csaTarodó éveimmel éB egészen sírba forduló  remé-
nyeimmel még m a la tudok hinni a sportnak világ-
megváltó elhivatottságában. K^pes vagyok labdarugó 
mérkőzéseket izgu'nl, egészen binyo'ult r^nd-aerU kupn 
bajnokságodat nyomon követői, helyszíni közvetítése-
kért bolondulni. Egy Bzóval Igyeksaem egészen meg-
becsülni való erófefzltéesel  Upéet tartani a sport srá-
zadának követelményeivel. Gondolom ennyi elegendő 
ahoz, hogy szakértelemmel siót kérjük. 

Mondanom la alig kell, hogy a aport jótéteményei-
nek divattá aljasltott Baellemét Igazán nem tartom a 
feifl  nem kiváltságának. A nőnek la feltétlen  joga van 
acélos lzmokhrz. Végeredményben szokás dolga. A 
mai nő már a fíifl  saemének is Jobban néz kl egy 
horogütéssel leterítve a ringben, mint abban a konyha 
Bzagu, ételied környezetben. M'lyen más egy gát ugrás-
ban szétrepesatett nő, mint a régi Időknek sielld er-
kölcseiben, családiaB féitnttaégében  felnevelt  nebánts-
vlrág. Milyen máBok a „Silnháit Élet" kliséin lovagi 
tornára nyujtóskodó párduc testű kardbajnoknők viadal 
képel, mint a mult saásadnak a konyhába szorított, a 
kézimunkára kény szeri tett, a csalid melegségéhez lán-
colt barbár emlékei. 

Hát c"*k aaért mondom, nagyon helyes a nő as 
sportoljon. 0 Is unyanngy rálépett as életküsdeiem 
utjalr», mint a féifi  Tehát joga van megszerezni a 
legkülönfélébb  sportágak művelésében asokat as öklö-
ket, amelyekkel végig kell verekedni ezt az egÓBs 
komédiát. 

8 micsoda szprencse lehet egy ssegény, védtelen 
férfi  számára egy Ilyen a mai Idők sportemlőin bajnok-
nővé táplált oiott Isomnő. Elnézem aa újságok hímen 
híreit. Mostanában már a legtöbb férfiben  olyan kegyes 
aa élet, hogy megadja neki Jutalmul a csues-teüeoit-
méaytt ipertaőt, aki boxol helyette, aa élet g&t]alt 
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ngy veaal, bogy a kínaiak elbújhatnak mellette, rekM 
idővel saalad a kenyér után, usslk "" 

És moBt olvastam egy olyan h'rt, ame'ybej „ 
egyik boldog halandó élettárenl kapott egy n I r j 7 
toronyugró bajnoknőt". Ez már Igen. Egy Hytnnr-l aJ! 
könnyű fejest  ugrani, ebbe as egáss felfordult  boW 
világba. * 

Házasság. Dolecskó Bála zeneszerző n̂ Taob 
Mária operaénekesei, Tauber Jizsrf  dr. helybe ü», 
véd leánya Budapesten folyó  évi jualu- 24 éu hiiu 
ságot kötöttek. 

— A tanítóképzőnk évvégi eredm^nyu 
A Sumuleu (Csibsomlvóró') elhe'yeaett és ji!ít|f: 
Targu Murasen (Marosvásárhelyen) mttVödő UnúlW 
tőnk évvégi vizsga eredményeit Is kiférjük  fiţţe^ 
mei. A taoltóképrőnek ebben az évben 59 növeadeti 
volt. Amint Angi DineB Igazgató Inlent̂ abÖ! k'tűnlv 
a képesítő vizsgára jelentkezett 21 tanítójelölt kiiis; 
12 cn szereztek oklevelet. A kántori vlsBg'ia 12 j9iji. 
közül 11 tett BikereB vizsgát. 

— A sajtóigaagatóság hirdetési osatályátol 
A BaJtóig'azgatÓBág arról értesíti az érd kelteket, hor 
minden hozzájuk benyújtott kérvényt, a bélyegtörvfaí 
szerint kell bélyegezni. Kivételt kípeanek tTtn̂ íeis-
Ben aa ezen hivatal által történt megkeresőire &doti 
válaszok. Felhívja a Hlyeimet 

a Bajt̂ ig'-tzgii'.ógáj h:r. 
detécl szolgálata, hogy azok az állami vrjv kö'aéíi 
hatóságok, akik hirdetményeket külden- k icgjeleutetéi 
céljából, a hirdetményeket annyi pVdánybai kiidjéí 
ahány újságban akarják megjelentetni, hozzáadva mé! 
egy példányt a hivatal nyilvántartása szamára. 

— Súlyos nohésségek a gyapjú érteksii t t i 
körül. I <meretes, bogy a földmüvalésUgyl  mlnissWiut. 
illetve annak szakbizottsága megállapított- * jţy9pj, 
minlmáils árát. A vásárlással azonban a C copsvn 
az Uiiunea S.ndlcatelor Agrcole t blztam.it, emUt 
engedménnye', hogy a két vásárló sscrvez-:t< t, a Q;. 
nimálla árnál kg-kénti 2 lejjel olcsóbban vebati ra-j 
aa áiut. As Illetékes körök 

ezt hitték, bOur érát;! 
mcgoídoiták a kérd Bt. Tran^sylvánlában azeabsa ejy 
teijnBtn er thetet len helyzet állott elő A vásárló:, ii|«tv; 
a hivatalos megbízónak sehol nem jelent* zv-\. A 
vásárló tehá t csak a hivatalos pupiron vao cne. a 
gazdák pedig t a n á c s t a g u l v t r j á k a kérdés fpjlídéiéi 
Kereslet h iányában ügynökök jelentek me? s falvak, 
ban éa a mlnimá ls árnak 50—60 száca^káva: 
rolják össze a gyapjút . A gazdának pénzre v>t 
szüksége s Így nem várhat . A kormánynak bü!sd<t 
talacul erélyes Intézkedéseket kellens fogansto  iis:is, 
mert ellenkező esetben n e r n c u k A gaídáV-»;, B-DÍT 
sz egész n rmze tga rdaságo t súlyos kár érheti. U E 
G. E. sürgős lépéseket tet t B a kormáay sióit fa'.tám 
i helyzotet. 

— Aa ipari vállalatokat mentesítettek t 2 

munkanélküli járulekok fls*téae  aloi. A muakt 
ilgyi miaissterluoi a Gjá-iparosok Orfczágoe  Srövet» 
gének közbenjárására e nndelte, hogy az ipiri vá;.:a-
latoknak nem kell többet fisttniők  a munkán" kii 
alap javadalmazására szolga ó egy fzizalt  kos jnalekot 
Az 1937. évi december elsfjMől  siármuzó bátri.'éktkii 
sem kell fiietni.  A muakatlgvi icinisztfr'um  megálla-
pítja, hogy a munkanélküliség nem szüat m g, meri 
aa egyea vid;ttk^n vannak munkások, akik n'm iud 
nak elhelyezkedni, de ezek segélyezésére P kattség-
vetésben más alapot talált. 

— Mehészeti, kerteeaeti, háziipari oe kepió 
művészeti kiállítás Clujon. Nigy e ő'iísiii stík 
folynak  a méhész- k, kertészek és háziiparosoí: törtben 
a szeptembar 1—6 lg Koloasváron tartandó mehssM',:, 
kertészeti, háziipari és képzőmQv^z-tl tiálliüw ej 
vásár érdekében. A kiállítást RZ Ê dólyi G..-MM 
Egylet, az Erdslyréaal Méhész Egylet ea s Ka 
Gazdasági Egylet köaösen rendezi. A kiÁlliissoa nea.-
csak a fonnti  egyesületek ezrekre menő tsgjMveameí i 
réaat, hanem mindazok, akik méhétiZüttcl, kertfizeue-
ea háilip<trral foglalkoznak.  A BẐ piember: mjhw. 
kertész éB háziipari napok j^iaotőségót em-.i " 1 

körülmény, hogy az E. M. E. ez alkAloxmV. -í»pieo-
ber hó 1—2 napjain méhészeti kongressvu-i W rspd̂ i. 
amelyen ü.urópa hlrü külföldi  ssakembtrís előida 
sokat fognak  tartani. Szeptember 3 án u- j* slstu'o 
közgyűlését azE G. B. kertészeti pzakosz;-" >?, 
oek keretein belül szervezi msg az e g y ^ "delyi 
gyümö'.ca, zöldség és vlrág^ertészstet. UgysncioS sup-
tember 3 an tartanak találkozót Kolosa van okleve.es 
gaspák. Szeptember 4 én háziipari, népuiî sieii a ' 
képzőmüvéaietl előadás soroz »i leaa. Sî p mber o-sa 
ped g kirándulás ai B. M. E háaaongsrd nuhiH-
íelepóre és több kertÓBsetl telep megtskin-.p̂ ê... -
A kiállítás háziipari csoportját támogatják » K ?<íbbsegi 
Nők Központi Titkárságán kívül as felekíiec 
és jótékonysági nőssövetaégek és egyletek... A kiállít" 
Kolozsváron Farkas-ucca (S.rada Cogaln.sea ;u! i E»1® 
alatti helyiségekben ÓB udvaron lesz. A reod«6^ 
moat küldi aaét a kiállítás tudnivalóit és aa erdek.ődoi-
oek egy leveleső-lapon való msgkereBéare, kószaági»' 
megküldi. 

— Fontoa kedveamény a vásáros kiaks 
reskedök ée iparosok ressere. A közleked«lin1 

mlni'Zterlum fontoa  rendelkeséBt adott ki. amaiy > 
vásárokra utasó kiskereskedők éa kisiparosok >t kőiéi-
ről érdekli. Elrendelte ujyaals, hogy as eddigi eióî  
soktól eltérő leg a bánáti és ardeall vásárokra igyek" 
kisiparosok árulkat teherautókon ez állíthatják na »«;' 
kat kísérhetik. Erre a célra aaját teherautóikat, V 
Idegen teherautókat is igénybevehstnek. A ker.-enyŞ' 
ket a közlekedésügyi minlsstérium technikai onztály»" 
ben kell beadni, de szok beadhatók a megyei uthlva-
taloknál ls, melyek aaokat a mlnlsateriumhoz tovv-
Mtják. 



27. nim. C S I K I L A P O K T-flr  oldaL 

TervnazdasáL vau irányító lazdálkoflás. 
A háború után elmúlt 20 év a gazdasági 

életben a meddő kísérletek és Bikertelen kísér-
letezések ideje volt. A nagy háború nemcsak 
milliónyi emberéletet én milliárdnyi vagyonér-
tékeket pusztított el, hanem megrongálta az 
erkölcsi értékek egész nagy sorát és megin-
gatta a hitet Önmagunkban, embertársainkban 
és jővónkben. Az elmúlt 20 év gazdasági éle-
tét valami végzetes nyugtalanság uralta, amely 
az eddig dönthetetlennek tartott kOsgazdasági 
elvek hátrafektetésével  az egész gazdasági élet 
gépeietének működését az egész világon meg 
zavarta. Ha azt kérdezzük, hogy ezért a zűr-
zavaros gazdasági helyzetért ki a felelős,  ott 
van mindjárt a fiatalok  felelete:  az Öregek 
felelősek,  hogy ilyen világot hoztak a fiatalokra. 
Ai öregebbek a fiatalokra  hárítják a felelőssé-
get, mert ezt a világot átvették as idősebb 
nemzedéktől, de előbbre vinni és megjavítani 
nem tudták. íme a világ ma ÍB a nyugtalansá-
goknak a völgye. Pedig nincs olyan nemzete 
a földkerekségnek,  amely ne áhitaná a békét. 
A békében a munkát. A munkában az ered-
ményt. A megélhetés tisztességét és az élet 
derlla örömeit. A háború előtti termelést és 
annak szabadságát. A tehetség érvényesülését, 
a munka lehetőségét és a hitel biztonságát. 
Mindezeket a nemzetközi fórum,  Genf  nem 
hozta meg, de nem is hozhatta meg, már csak 
azért sem, mert nem volt az Összes nemzetek 
azövetaége, csak kiváltságosak találkozó helye. 

Amint a politikai életben a parlamentáriz-
mus válsága folytán  előtérbe került a totális 
államfogalom  ÓB a korporációa rendszer és 
amióta a fasiszta  államok sikerei letagadhatat-
lanok és a demokrácia sokat veBzitett régi 
erejéből és fényéből,  uj megváltó gondolat ter-
peszkedett a gazdasági életre. Ez a tervgaz-
daság fogalma.  E kOrül vívják csatáikat a de-
mokrata és fasiszta  gondolkodás hivei. A de-
mokrata államok, dacára annak, hogy a terv-
gazdaság szovjet import, idegenkednek annak 
bevezetésétő', mert felfogásuk  szerint az gaz-
dasági diktáturához vezet, helyesebben osak 
gazdasági diktátura keretében valósítható meg 
sikeresen. A gazdasági diktáturát pedig a po-
litikai életre való ráhatása okából csupán csak 
egy paraszthajszál választja el a politikai dik-
tatúrától. Ezidó szerint még gOrcBOsen ragasz-
kodnak az irányító gazdálkodás rendszeréhez 
éB elvetik az irányító gazdálkodás rendBseré-
bez. Az irányított gazdálkodás, vagy másképpen 
tervgazdaság az államhatalom által kierőszakolt 
termelési kényszer, ellenben az irányító gaz-
dálkodás az érdekeltek elhatározásából eredő 
értékeeitéBi és termelési rendszer. 

Mindkettőnek alnpgondolata ugyanaz: nem 
szabad a gazdasági és ipari termelőket magukra 
hagyni, hogy azt és ugy termeljenek, amit 
akarnak. Annyit és olyant kell termelni, ameny-
nyit és anilyent el lehet helyezni a termelés 
költségének megfelelő  áron. A termelés irányí-
tását keveti az értékesítés irányítása is, ugy 
hogy a termelők az irányító intézmény kOrze-
müködésével egységes áron kínálják terményei-
ket. Az irányított gazdálkodás bevezetésének 
nem szükségszerű előfeltétele  valamely alkot-
mányreform,  mert az állam nem avatkozik be 
diktatórikus formában  az egyéni gazdasági sza-
badság rovására a gazdasági életbe büntető 
paranccsal, vagy kedvezmények megvonásával. 
Igy a gazdasági szabadság korlátozása nem 
kényszeren nyugszik, hanem as érdekeltek 
többségének szabad hozzájárulásán. Nagybritá-
nia, az Egyesült Államok és Ausztrália, e 3 
demokrata állam beigazolta, hogy gazdasági 
diktátura nélkül is hozhat az érdekeltek által 
önrendelkezési módon megszervezett irányító 
gazdálkodás nagy és hatalmas eredményeket. 
Lb a demokrata Franciaorsság példájára már 
nem hivatkozhatunk, mert bár a franoia  népben 
van a legtöbb adottBág az irányító gazdálkodás 
értékeinek felismeréséhez,  a nemzet politikai 
széttagoltsága, politikai küzdelmeinek heves 
sége és Bajtójának egyoldalú idelógiai szolgá-
lata meggátolja as irányító gazdálkodás ered' 
ményt hozó egyvonaluaágánsk kifejlődését. 

ő y e r g y ó i ţ l ţ t 
Totális államelméleten alapuló országok, 

dacára annak, hogy a Bzovjettel erős ideológiai 
ellentétben állanak és időnként a szovjet felé 
fegyvereiket  is megosOrgetik, a szovjetrendszer 
egyik sarkalatos intésménye a tervgazdaság, 
azaz a gazdasági diktatúra felé  törekednek. Az 
olasz korporációs rendsser a liberális államot 
az irányított szövetkezeti álammal akarja helyet-
tesíteni. Olaszország 1034-ben temette el a 
liberális gazdasági rendszert és tért rá a kor-
porációs gazdasági rendsser keretében a gazda-
sági diktáturára, de az előkészitó lépéseket 
már 1026-ban megkezdte. Egy erősen iparosodó 
országnak, mint Olaszországnak 8 évre volt 
szüksége, amig kényszerítő erővel államhatalmi 
rendelkezés alá tudta vonni a termelés fegyel-
mezését. 

Romániának, mint kifejezetten  mezőgazda-
sági államnak, ha választania kell az irányító 
és irányított gazdasági termelési rendszerek 
kOzOtt, a legnagyobb óvatoBBágra van szüksége. 
Bár államrendszere hajlik a korporációs állam-
felfogás  felé,  mégsem ajánlatos kellő előké-
szület nélkül rálépni az irányító gazdasági ter-
melés rendszerét és ennek érdekében valamely 
Önrendelkezési szervezet keretébe Össze kell 
foglalni  az érdekelt termelőket, hogy a terme-
lési kényszer kihagyásával, az államhatalom 
tanácsadó Begitsége mellett, az irányító gazdál-
kodás rendszerének sokat ígérő útjára lép 
bessünk. Dr. Polcz Radó. 

őszintén mondom. 
B zonyára méltóztatik tudni asszonyom, bogy min-

den élő lény megvan áldva valamelyes tehetséggel, 
mondjuk, egy szükségszerűen önérdekű képességgel, 
ami össtönösen jön s cselekvési kényszerből Jut kl-
fejezésre. 

Vannak emberek, akik nem kötik magukat saját 
nézeteikhez s helyet adnak ellen véleményeknek, hogy 
aztán aaok mérlegelésével formálják  további cseleke-
deteiket. 

Mindeneket, aaért bocs áj lom előre, meri a kérdés, 
mire felelnem  kell, blsony elég régi. Tudósok, nsgy 
művészek, hírneves Írók válaizoltak már lly«n és ha-
sonló kérdésekre. Hogy én ls megpróbálom, aaért te-
szrm, lásBuk, ml külömbség lehet a fenti  — remélhe-
tőleg minden nagyképűség nélkül tett — nyllatkoastok 
ÓB egy vidéki törpeség istenadta érzései kösött ? 

öa aat kérdeate asszonyom, mondanám meg őssin-
tén, milyen érséB lehet, mikor egy embert ünnepelnek 
B főkép  milyen érzést vált kl n feléje  Irányított Bsáz, 
meg szán szem villanása? 

Félek, nem tndom hűen megmagyarázni azokat 
az érzéseket asszonyom, először Is azért, mert ünnep-
lésekben nem volt réssem. As a parányi taps, ami még 
felém  ssállott, hát... 

De mielőtt bele fognék,  egy kedves kis történe-
tet mondok el, ami Ssentpétery Zdgmond első legje-
lesebb magyar színművészünkkel történt. 

A később nagyszerű müvéssnek még fiatal  vidéki 
Ezlnéss korában volt egy vörŐB nadrágja, helyesebben 
volt egy nadrágja, mely történetesen vöröB volt. Vidéki 
vároBbanjátszottselőadások után be-be tért avendéglőbe. 

Egy husaáresredesnek feltűnt  a piros nadrágos 
lfju  s megkérdezte Ssentpétery-tői, mit jelent a piros 
nadrág ? 

Ma este generálist nlakltok s már előre felhustam 
— felelt  savarodottan a színész. 

Egy másik alkalommal, újból megkérdeste az ez-
redes : Na, megint valami generális az ur ? Nem méltó-
ságos uram, — mondotta Ssentpétery — ma CBak egy 
magyar közvltézt játszom s annak la vörös nadrág Illik. 

De mikor harmadssor ls vörös nadrágba látta meg 
a színészt és újra kérdeate, Szentpétery-nek a szemel 
megteltek könnyel. Erre a generális ls megértette ml 
n baj éa jóiaüen jegyezte meg: 

Ejnye, ejnye, nem kell mindjárt elkedvetlenedni, 
hlssen a ssegényzég nem zzégyen. öa még csak kezdő 
s hacsak egy rendbeli ruhája la van, én a színpadon 
mindig mái embert látok az urban. Viszont Ismerek 
olyan silnéizeket la, kiknek tla nadrágjuk van s a szín-
padon mégis ugyanazok... 

Hát, az a parányi taps ami elhangaott, éppen 
Ilyen elgondolással ls jöhetett, amiről soha sem tudja 
aa ember, bogy az egy nadrágos, vagy a tlz nadrágos 
embernek ssólott-e? Erre nem lehet építeni. Ellenben 
egésaen más as egyéni érséB, ami magától jön. 

Például: Adva van egy vidéki kis város. Járda, 
villanyvilágítás. A kereskedők, megsaokott órában búz-
zák le vasredőnyelket, ujabb blsonyságául, hogy város 
ban élünk. 

Bzép, holdvilágos este van. Kacag a hold s a 
csillagok ls mintha szebben tündökölnének azon a ma-
gasságos égen. A távolból békák knrntyolásn hallatszik, 
ssóval olyan szívdöglesztő este van. Da minden érthető.. 
Ma estére van előadásra tűzve, as Író darabja-

Felesége uráért aggódik, mig a szerző olyan ide-
ges, hogy enni sem tnd. Logazebb ruháját veszi fel, 
csak a művész nyakkendő nem zsugorodik kallókép a 
mellén... Mikor elindul, keresstet vet s ballábbal lépik 
ki as ajtón. 

A melle ugy feszül,  hogy majd kl reped. AB uccán 
mindenki kOssönti, ujjal mutatnak rá: — Ima az ember I 

Vagy csak képzelődik? 
fis  mikor elhangaott as elaó gongütés, ast Bem 

tndja flu-e,  vagy lány? Ha soha nem cigarettázott, 
akkor IB rágyújt..., Ideges, minden arcot figyel,  bornaas-
tóan érzékeny s telítve érséaekkel, hogy minden püla-
natban sirhatnékja van. 

Ha még tapsot ls hall, össaereszen, figyeli  bogy 
milyen .vas" volt az a taps? 

Astán, hogy kesdettól végig ml mindont éren aa 
ember, evvel nem akarom untatni asssonyom. De mire 
vége van az előadásnak, sem őrülni, sem bánkódni 
nem tud a nagy idegklmerüléstól. Ha a rivalda elé 
hívják, ugy jön kl, mint egy alvajáró. A két főssoreplő 
feló  nyújtott kezét — hogy meghajoljon — ugy ragadja 
meg, hogy Julls óa JánoB sokkal ssebb formában  lóbál-
ják keselket, a vasárnap délutáni sétán. 

Az éjszaka, lázas nyugtalansággal telik... 
És csodák-csodája, a reggel ls ugyan aa, mint a 

többi... Örök törvénysserűséggel folytatja  útját a azép 
Természet, semmi sem váltosott 

Da mégis: As emberek olyan különösök, furcsák, 
mintha haragudna valamennyi.... 

Ez pedig olyan rossz érzés látni és tudni asszo-
nyom, ami lerombolja, semmivé teszi azt a parányi 
s zép érzést ls, amit az ember magába gondolt. 

Da hát, ugy-e Igy kezdtem: Adva van, egy vidéki 
kis város ?... 

Caiby Lajot. 

Székeljek esete a lÉai várban. 
A vllágnagygyűléa emberforgatagában  külön sslnt 

jelentettek a külföldről  érkesett magyarok. Eaek kösött 
is kitűntető rokonsaenvnek örvendtek a aaékelyek éa 
csángók. A székelyek egyszerű fehérharlsnyás  vizelete, 
a csángók különös samatu nyelve tetssett a pesti ma-
gyaroknak. Mindenütt sseretettel bámulták és mosolygó 
ssemmel simogatták a aiékelyt és a csángót, akár-
merre Járt a nagy városban. 

A Büékelyek egy csoportjával a budai várban 
találkoztam. Bámuló, nagy nsemekkel Jártak a gyö-
nyörű királyi vár udvarán éB csodálták as építkezés 
ssépségelt. Ők a várat bámulták, őket padig a ben-
szűlött pestlek. Egy sereg peBti csitri ls ott másakéit 
körülöttük. Fényképesgettek, tanulmányostak a lányok 
és valósslnüleg várták a déli, dlsaes őrségváltást I 

Amikor a székelyeket megpillantották, egysserre 
rájuk szegezték fényképezőgépeiket  és egymásután 
csattant el a sok pillanatfelvétel  a fehérharlsnyás  tár-
saságról. Mikor ezael késsen voltak, hangosan tana-
kodni keadtek a lányok, hogy mik la lehetnek esek 
az atyafiak?  Az egyik azt állította, hogy palócok, a 
másik ast, bogy mezőkövesdiek, a harmadik ormán-
ságlaknak nézte őket Nem tudjuk megállni, hogy fel-
világosításul oda ne szóljunk: bizony, Bsékolyek eaek 
kérem... 

Erre a szóra egyszerre kigyúltak az arcok, fénye-
sebbek lettek a Bzemek, mozgalmasabbá vált as egézz 
lánycsoport. 

— Székelyek... Székelyék... — suttogták elragad-
tatással. 

De as egyik lányka nem sokáig csodálkozott, 
élelmesen kiugrott társai kösül, előrántotta jegyaő-
könyvét és odassaladt as egyik Jóképű atyaühos. 

— Tessék adni nekem egy antogrammotl — kér-
lelte csicseregve. 

Aa ember nagyot bámult és csendes megfontolt-
sággal mondta: 

— Nincs nékünk olyan, klsaBizony, ssegény szé-
kelyek vagyunk ml Erdélyonságból, de ha valami 
mással megelégeli, amink van, nagyon Jó szívvel adunk 
belőle... 

H Í R E K . 
— Meddig tart még plaonnkon ea a két-

zógbeejtő drágaság? Az as Indokolatlan drágaság, 
amit utóbbi hetekben tapasstalnnk, arra késstet, meg-
kérdezzük városunk vezetőit és aa illetékeseket, tettek-e 
lépéseket annak megssűntetésére? Ha nem, ugy tlss-
telettel kérjük aat minél előbb megcsinálni, mert as a 
lelkiismeretlen és minden alapos Indok nélküli drágítás 
nemcsak egyéneknek, de városunknak Is ast B főleg 
kllmaterlkus helyeink látogatását veszélyezteti. 

— Z. Barabáasy Babkó és Benedek nyerték 
a olujl (kolozsvári) kerület egyes tennlsabaj-
nokaágalt. A clujl (kolozsvári) kerületi tennlssbajnok-
ságok nagy mezőnyökkel aajlottak le. A hétfő  eatlg 
befejezett  Bzámok eredményei közül: 

NŐI egyez I. o.: 1. Zárugné Barabáasy Babkó TC. 
2 Buchwald (Data). 3 Vldnné U. és Baátané TC. 
Döntő: 6:2, 6:3 

— Kösiönotnyllvánltás. Felejthetetlen Jó fér-
jem Méllk István elhunyta alkalmával mlndasok, akik 
temetésén réBatvettek, vagy bánni módon fájdalmamban 
osztoztak, fogadják  szívből Jövő hálás köszönetemet. 

Gheorghenl, 1988 Junlus hó 10. 
Ozv. Méllk Istvánná. 
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— A Református  Nőegylet ezúton értesíti u 
érdeklődőket hogy a jullus 10 ére hirdetett fagylalt-
délatáa elhalasztatott jullns 17-re. 

— Doktorráavatás. Otetea Tiberlu-t a cluji 
(kolozsvári) egyetemen a jogtudománvok doktorává 
avatták. Ai uj jogi doktor Dr. O Setea Valeriu ügy véd 
volt prefektui  gyermeke és városunk fiatalságának 
egyik köskedvelt egyénisége. 

— Aa alkalmasottak nyári srabadaág Ido-
léra vonatkozólag a helyi Munkakamara a munka-
szerződézek törvényének 89 §-a alapján felhívja  erra 
a kereskedelmi és Ipari munkaadók, valamint as ÖZÍZJB 
vállalatok figyelmét,  hogy a rendelkesés lényege sse-
Hnt as alkalmasottnak 1—3 évi ssolgálat után 7 napi, 
3 -6 óvl Bsolgálat ntán 10 napi, 6—10 évi ssolgálat 
ntán 14 napi ezibadság jár; minden további év után 
1 nap, de a maximális ssabadságldó 30 nap. A tiszt-
viselők szabadaága 1—3 évi ssolgálat után 10 nap, 
3—6 év után 14 nap, 6—10 év után 21 nap, minden 
további év után Így nap, maximálisan 30 nap. A'ssa-
badság alatt a szabadságolt minden Illetményét meg 
kapja. 

— Aa Olt áldonata. Mundrucz György B ille-
Tuznad—tusnádfflrdői  fuvaros  egy lovas fogatával  as 
Öltből fövényét  ssállltott. A magára hagyott állat sze-
kerestől együtt belement az Olt vizébe, amely Bodorul 
kezdte. Az Időközben előkerült gazda látva a veszélybe 
került állatot, mentésére Igyekezett, azonban b folyó 
elsodorta a szegény embert, aki belefulladt  a vízbe, 
öt árva gyászolja. 

— Nagy litván aenetanár sikere an orszá-
gos dalosversonyon. Nagy Istvánnak, a kiválóan 
képsett zenetanárnak ujabb sikeréről számolhatunk be. 
Igazán sslvesen tesszük, mert egy arra termett fiatal 
munkáséletnek Ismeijűk el nagy teljesítményét. Nagy 
István neve iBmerŐB előttünk. Ianen indult el s ma 
egyik legkiválóbb senepedagogusunk. A targumureal 
tanítóképző megbecsülhetetlen értéke, aki nemcaak 
a zenében Igazéin képzett nemzedéket bocsát útjára, 
hanem a székely fővároz  zenei életének ls Iránylté 
egyénisége. Nagy István művészi értékű lfjnságl  ének-
karáról már sokat hallottunk. Most pedig örömmel 
vesszük a hírt, hogy a Nagy István karnagy vesetésé-
vel működő Iparos dalárda, a mostani országos dalos-
vsrsenyen as első csoport elaő diját nyerte el. Nagy 
eredmény ea, Mögötte óriási munka, kiváló sservezó 
kéz, tudás, lankadást nem Ismerő kitartás, kemény 
dolgosul akarás husédlk meg, amely elótt sok szere-
tettel és megbecsüléssel hajlunk meg. 

— A kóahivatalok figyelmébe.  A sajtó és 
propaganda vczirglgasgatóság Ismételten figyelmesteti 
as állami, megyei, kösBégt vagy attól függő  vlazony-
bnn levő hivatalokat, úgyszintén azokat a részvény-
társaságokat, amelyeknek igazgatóságában a kormány 
ellenőrző izsrve van és aa autonóm hivatalokat, hogy 
kötelesek hirdetéseiket az uj sajtótörvény és annak 
1938 junlua 16-én megjelent végrehajtási utasítása 
szerint megküldeni a Direcţiunii Publicltatii din Direcţia 
Generala a Propagandei Naţionale (Sir. Wilson No. 8.) 
cimre, nmely hivatal egyedül Jogosult a hirdetmények 
elosztását végeanl. 

— Hadirokkantak és hadiözvegyek figyel-
mébe. A Belügyminiszter és a Hidlrokkant gondosé 
együttes rendelkesést adott kl, amely Bslgoruan meg-
tiltja a rokkantaknak és ösvegyeknek azt, hogy anyagi 
vagy máB természetű segélyeséBek Dgyében-ssemélys-
aen járkáljanak a fennti  hivatalokban. Az érdekelt 
háborua áldozatok mindenféle  kérvényüket a megyei 
fóorvoBi  hivatalok utján terjeszthetik elő, különben 
aaokat nem vesalk figyelembe. 

— Letartóztatták életveszélyes snnrkálás 
miatt. Uraauj György Cozmeni—kosmáal lakóst letar-
tóztatták és átadták aa ügyészségnek, mert János Jó-
BBef  30 éves kozmásl lakÓBt egy hatalmas tüdőszurással 
életveszélyesen megsebesítette. Nem lehet ugy látsslk 
soha kiirtani népünkből eat a szégyenteljes bicskázást 
hajlamot, amely annyi sok tragédiát okoz közöttünk. 

— Öngyilkosság. Darvas Mihály tnsnad-1 gas-
gezdálkodó 60 éveB koréban felakasstotta  magát. Gyó-
gyíthatatlan rákoB betegsége miatt vetett véget életének. 

— A városi parkaene. A helybeli zászlóalj 
zenekara jullua 6 én megkezdte a parkzenét. Meg kell 
állapítani, hogy a katonazenekar aa utóbbi hónapok 
alatt Igen szép fejlődést  mutat. A mostani bemutatko-
zásán olyan gazdag és váltoaatos műsort adott, hoiy 
arról valóban dicsérettel kell megemlékesnl. 

— Milyen kárt okonott a jég Gyergyóban ? 
Ernyey Árpád, n caikmegyel mezőgazdasági kamara 
Igazgatója megállapította annak a pusztításnak mére-
teit, amelyet a jégverés okozott a mnlt hetekben a 
gyergyél resnekon. A megállapításnak szomorú rész-
letei sserlnt Rmetea—Remete község határából mint-
egy 200 boldon a kender és a rosstermést megsemmi-
sítette, 70—80 hold területen pedig minden termést 
tönkre tett Lasarea—Szárhegy határában n rozsterméB 
70 százaléka semmisült meg. A jég által ejpusstult 
termés helyét a gasdák, Ernyel Árpád ssaktanácsárn. 
azonnal felszántották  és sabos bükkönnyel vetették be! 
A Mezőgazdasági Kamara ls sietett a bajba jutott gaz-
dák segítségére és a vetőmagot féláron  bocsátotta a 
Jégkárt ssenvedett gasdák rendelkesésére. 

u — A tettenért betörö Korcsé Jóis fné  Gheor-
ghenl—gyergyósaentmlklósl lakósnak távollétében e n 
Ismeretlen ember hatolt be a lakásába és ott foszto-
gatni kesdett. Azinközben hazaérkezett a lakás tulaj-
donosnője. Magához sem térhetett a meglepetéstől, 
amikor a betörő neki esett és fojtogatni  kezdte. A 
kiabálására ssenuzldok siettek elő, miközben a betörő 
elmenekült 

— Érettségi vissga. A helybeli róm. kath. fő-
gimnázlum idei VIII. osztályából érettségire jelentkezett 
14 tanuló, B réglekbő1 6. öwzwen 20 Sikerrel vizs-
gázott 8. Az ujak közül 6. Écsy László, György Bila, 
Erő-B Lajos. Palkó I'tván ÓB Z >ld Ernő. A régiek kazül 
3 Caompé litván, Kósa Árpád, Bzirkov'cs Irtván. 

— Felhívás. A'uürott pénzügylgazgatóBágl elle-
nőr an öBsaes hátralékos adőfiietőknek  tudoaasára kl 
vánom hozni, hogy a kővetkező napokban azonnali el-
saállltással végrehajtásokat fogunk  esskönJlnl. Petru 
Stóla, végrehajtási ellenőr. 

— Sikerült kijavítani. Simon János cluman-i 
(caomafalvl)  gyermek még egész kis korában sok rossz 
hajlamot árult el, ugy, hogy a kétségbeesett szülők 
kénytelenek voltak javító intézetbe adni. Már mint 
nagykorú került vissza a Javító Intézetből. Alig eresz-
tették bele ebbe s társadalomba, kiderült, hogy annak 
ssabályalt nem aa ó számára találták ki. Rivld Idő 
alatt négy betörést követett el. Simont letartóatatták 
és Ismét Javítóba adták. 

M. E. 16 éves Lusca-de mijloc—gylmesköz 4plokl 
csemete ls Jól sikerül, reményteljes öröme a szülőknek. 
Annyira kibírhatatlan a viselkedése, hogy ssegény ssű-
ők kénytelenek voltak a bíróság segítségéhez folya-
modni. A kiskorúak bírósága ugy ta'álta, bogy a rossz 
gyermeket tényleg javító Intézetbe kell vinni és meg 
kell próbálni a nevelés speciális módszereivel, hogy 
hasznos tagot faragjanak  belőle a tf  riadalom ezámára 
Amikor n leány meghallotta a blról elhatározást, ki 
jelentette, hogy amikor kiszabadul n javlté Intéseiből 
ugyls megöli az anyját. — Amint látható, van mit 
javítgatni a gherlal intézőinek ezen a gyimeai vad 
virágon Is. 

— Tüzeset, özv. MadarsB Aidráané Gheorghenl 
lakósnak a csűre leégett. 

— Találtatott egy fekete,  oaavaroa lron, 
jogos tulnJdonoBa átveheti a Vákár-üzletben. 

— ítéletek. Vraasa Nlcolae bicas-l—békáai lakós 
verekedésért 8 hónapot kapott 

Sárig Albert lu»adl lakóst > z ínalopéBért 2 hó-
napra Ítélték. 

— Hevesi Piroska buosut mond Erdély-
nek. Hevesi P.roska songora művésznő neve ismerős 
előttünk. Férjével, a boldogult Pfelfer  Alfréd  opera-
énekessel annyira sserették vármegyénket, bogy min-
den szabad Idejűket közöttünk töltötték. Ezekről a 
nyári hangversenyeikről ismerjük Hiveal Piroska mű-
vészetét Ifi,  amely valóban komoly értéket képvisel. 
Amint értesülünk most Haveol Plropka véglegesen 
bucsut vett Erdély közönségétől és eltávozik Innen, 
ahol mint pedagógus és mint müvéas egyaránt pótol-
hatatlan Ort hagy maga ntán. 

— A fegyverrel  való Játék ujabb áldonata. 
A fegyverrel  való könnyelműsködésnek ujabb áldoxata 
van. Sstarariu Santlmbru—caikssentlmrel erdőpásster 
» hatósági csemetekertben több gyermekkel dolgozta 
tott Az erdőőr a csemetekertben hagyta megtöltött 
puskáját és kösben eltávozott onnan A gyomláló gyer-
mekek kösűl Szőke Gábor 14 éves Imre nevű fia  kesébe 
vette as erdőőr megtöltött puskáját, aszal játszani 
kesdett, mlkösben a puska elsült és Marké Gyula, Róza 
nevü 14 éves leánykáját halálosan megsebezte, ugy, 
hogy aa a helyszínen meghalt. A gyermektragédia 
jnllus 6 áa játszódott le a Santlmbru közelében fekvő 
csemetekertben és általánoB részvétet kelt mindenfelé, 
ahol csak érezni tudnak az Ilyen véletlen és könnyel-
műség miatt keletkezatt szerencsétlenségek iránt 
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Politikai, köagaadaaégi éa aiéptrodalml lap 

Eléli zetéal é r : 
Példányonkénti ára 6 Lel. Megjelenik két hetenklnt. 
Ggeai évra Lei 160 - Félévre . . 80. -
Negyedévi* . 40 . - KftlfBldre  egy évre , 8 6 4 -

Magyarorazágra 12 Pengi. 
Hirdetést dijak a lagoloaóbban számíttatnak. 

Kéalntok nem adatnak viasza 
Nyílttéri kOaleményak dija soronklnt Lel 25.— 

Kiadóhivatal: • • r o w e a - O l n o . Btrada I. O. Brat iann SS 

Miért sírsz olyan keaerveaen fiaoakém  V 
A bátyám Iskolai szünetet kapott, én pellg nem kaptam. 
De miért ntm ? 
Még nem Jirok lakóiéba. 

Mit tenne jelelt nr — adja fel  a kérdést orvosi szigor-
laton a tanár — ha egy félig  megfagyott  embert hoznának elébe. 

Alapoaan dörzsölném hóval I 
Nagyon helyea. Tegyttk fel  azonban, hogy forró  nyár van 

éa athol aem talél havat ?... 

Két tolvaj beszélget a fegyház  udvar i n 
Minden jó volna, osak bOrtOn ne lenne — mondja az egyik. 
Éppen az a jó, hogy bOrtön van — mondja a másik 

képzeld el milyen konkurenola volna a szakmában, ha nem 
lenne bOrtOn, 

Hol van a kedvea feleaége. 
A feleségem,  egy órával ezelót átment Ot perore a 

szomszédba. 

Fé nr, osak 20 lel van nálam. Mit ajánlhat. 
Egy másik vendéglit, uram I 

Hé, mit csinálsz aion az alma'án — kiált ifli  a gazda 
a tolvajhoz. B 

pett t o 1 " " ^ n 8 m M Í U ? ~ 1 ( 1 0 1 7 1 8 8 1 1 1 k e " l 7 « » n . megoat-

Bematatta adósának a számlát? 
Igen. 
E» mit mondott? 
Azt, hogy mentek a pokolba. 
S erre On f 
Eljöttem aa ügyvéd arhoa. 

F I G Y E L E M ! 
Tisztelettel hozzak a n. é. közönség tudomási,, 
hogy Csíkszeredában, Strada Regina M»ria N0 ]' 

CEMENT, CEMENTÁRU ÉS ZSOMBOLYAI (FÖLDVÁR 

Cserépraktárt rendeztünk be. 
K é s a i t ü n k : 

CEMENT GYŰRŰKET 
b á r m i l y n a g y a á g b a n , v é l 1 a l u n ( 

k a t é B t t é a e k f t t  M kmt£m8&ao&«t 
m i n d e n lc l -^ te l toex i . 

Olosó Arak! Pontos kiszolgálás! 
A m. t. köaönaég aalvea pártfogását  kérjük, 

Kiváló tisztelettel: S Í É ® » A a & t á g , 
f t a 4 s  @ 4 a p 4 s t Házi v a r r ó n ő ajánlkozik házakhoz 

ruha és fehérnemű  va r ráshoz . Stefan 
Cel Mare 58., Mercurea Ciuc. 

Kitiinö fényképezö-gép és látcső eladó. 
Cim a Vákár-Qzletben. 

M f t l l o t  ^ W m M » ® a U © t 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű vásárló kozön^ 
szíves tudomására, hogv an addigit f e i ü m u l o 

mézeskalácsos sátrommal 
a M.-oluo—oBlkazeredai Margit napi országot 
váaárra, mely 1938 jnlius 13 án lesn megtartvi, 

megérkenom. 
Szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

D É Z S Y 
elaő udvarhelyi (Odorheiu) okleveles mézeskalácsot 

Abucureatl vsgyíntézet által megvizsgálva ? s engedelyezvt 
Kérem a sátor fölötti  névre figyelemmel  lenni. 

Egy és két ágyaa szobák kiadok , újonnan épöli 
villában, a szentimrei kénes fürdőn.  Érdeklődői lehet 
ifj.  Papp Károlynál Mercurea-Ciuc. 8-3 

Mercurea Ciuc (Csikstered&ban), B dul Ragele 
Ferdinánd 37. sztou épületes belsőség, 
jégpincével és osürrel eladó. Pelvilá 
gositást ad Nagy Ga'aczi János nyug. tanitó, 
Mercurea-Ciuc. 3-3 

Egy ügyet  fiu  t a n u l ó n a k felvétetik  NuridíÍDf 
Márton üzletében, Merourea-Ciuc. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

G Y E R M E K KOCS IK^ 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. J 
i 

Ügyes varrólányt, kiszolgáláshoz is fel-
vesz, Drócsa kalapüzlet, M -Oiuc. 

Raktárhelyiségek és pince a központba 
kiadó. Oim a kiadóhivatalban, i-3 

Misernhák készitését és javitását ol 
csón vállalom. C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Eladó egy belsőség, mely áll 2 szoba, 
konyha, kamra, szép kertből. Cim a 
Vákár nyomdában. 

MODELL KALAPOK 
tla napomként nj formák  o loaó 
árban, 8a.mc-tAUja.t3a.at6* 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Vgyaaatt kósafllaek  minden-
nemű nfil  kalapok e l s ő r e n d ű 
anyag keuáadásával. Kalap»* 
ItakkltáM a legrövidebb ldó alatt 

Merourea-Oiue, I. o. Bratiaan (Olm>á-
' a)-iieoa 111. ••., a Sórhán kónelébea. 

m o c i c x x x x ^ ^ 

i f i a i m  Vékás 

Asztalosok, koosigyártók.kerékgyártok 
Körisfa-deszkák  és kőrisfa-anyago* 
e l a d ó k . Msrcnrea-Clne, Strada I. C. Braü»» 
N. ssám alatt. <-* 




