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h a l t W i i i a k i r á l y n é _ H 
Mária anyakirályné őfelsége  julius 18-án 

dé'u'án 5 óra 38 perckor a sinaiai Peiisor 
kastélyban meghalt. 

Mária királyné már régóta betegeskedik. 
Sokáig idehaza kezeltette magát, majd Drezdába 
urazott, ahol gondos orvoBi kezelés alatt állott. 
A kirá'yné az utóbbi hetekben már annyira jól 
érezte magát, hogy hasa kívánkozott. Kísére-
tével egylltt vissza is tért az országba. A be-
tegség javulása caak átmeneti volt ugy látBzik. 
Sinaiaban ismét belső vérzések léptek fel  és 
hétfőn  délután bekövetkezett a tragikus vég. 

ŐFELSÉGE MABIA SOMÁN KIRÁLYNÉ. 

Az ország népe hónapok óta aggodalmas 
azivvei figyelte  a nagy beteg Királyné állapotát. 
Most, amikor a halál elragadta az egyesült 
Románia megteremtésében halhatatlan érdeme-
ket Bzerzett nagy uralkodónőjét, az egész nem-
iét mélységes gyásszal áll a veszteség előtt. 

Nemcsak a román nép gyászolja ennek a 
nemes életnek elmúlását. Éppen olyan megren-
dülve áll Mária királyné ravatalánál as ország 
magyar népe is, amely számtalan esetben ta-
pasztalta nemes szivének jóságát. 

A magyar népnek királyhüsége nem mai 
keletű. Egéss történelmi múltja a dinasztikus 
érzésen épUI. Igy ma is egész lelkével átérzi 
az Uralkodóház nagy veszteségét és őszinte 
Bzivvel osztozik a királyi CBalád gyászában. 

Mária királyné 63 éves korában halt meg. 
Hálás nemzete nagy érdemeiért mindenkor sze-
retettel vette körül. Ferdinánd királynak olda-
lán igazán jóban és rosszban ott áll nemzetének 
minden örömében és megpróbáltatásában. Soha 
nem csüggedő kitartással irányitja a történelmi 
pillanatokban a nemset jó szerencséjét, amely 
végül is az összes románok egyesülését hozza 
meg. A román nép szeretete rajongással vette 

I 
körül élete végéig. De nem volt kisebb a ra-
gaszkodás a romániai kisebbségi népek részéről, 
amelyek minden alkalommal meggyőződhettek 
jóságos leikének királyi nagyságairól 

Mária királyné nemcsak aa uralkodásnak 
volt művésze. Sok rendkívüli készséggel meg-
áldott személyiségét, szervező kezét ott látjuk 
az ország minden szociális és jótékony mun-
kájában. Tehetséges munkása volt a tollnak és 
irodalmi sikerei közis vertek. Gazdag képzelő-
ereje kifogyhatatlan  és szive mélységes forrása 
a legszebb emberi gondolatoknak. 

Elmúlása nagy veszteség az egész országra. 
Az uralkodó nemzettel együtt őszintén megsi-
ratjuk a halálát mi is, akik része vagyunk a 
nemzet örömének és bánatának egyaránt. 

Mária királynéról tudjuk, bogy a királyi 
jóság felsőbbrendűségével  érzett az ország 
minden alattvalójával szemben. Az ő iskolája a 
megértő szeretet volt. Ezt a gondolatot szolgálta 
irodalmimunkásBágával egész lényével irányunk-
ban is, akik mindenkor hűséggel teljes király-
tisztelettel igyekeztünk beleilleszkedni uj hazánk 
munkarendjébe. 

Mária királyné alakja ma már a történe-
lemé. Megdiciőült a nemzet felemelésének  mü-
vében. Hálás népe földig  sújtva gyászolja és 
siratja földi  elmúlását nagy kuaiyuéjának, aki-
vel annyira összenőtt a történelmi idők alaku-
lásában. 

A romániai magyar nép tökéletesen átérzi 
a román nemzet nagy veszteségét és gyászában 
osztozik. A román népnek a hála az egyik leg-
szebb erénye. Ha a mai napon hálás szive 
vérzővé vált Mária királyné ravatala előtt, akkor 
ez a legnemesebb érzés, amellyel megszolgál-
hatja ennek a nemes veretű életnek a román 
nemzet érdekében való gazdag sikereit. 

Igyekszünk az ekők között lenni, akik a 
román nemzetnek mai nagy gyászában együtt-
érzünk. Együttérzünk a közöasors jogán, az 
alattvalói hűségnek, a dinasztikus tiszteletnek, 
a Tron iránt való ragaszkodásnak nemzetünkbe 
született magasabb érzésével. 

Mária királyné nincsen többé. Urnába zárt 
szive azonban örök szimbóluma marad annak a 
szeretetnek, amellyel ragaszkodott ehez a nép-
hez s ehez a földi  javakban olyan gyönyörű 
országhoz. Nevét átveszi a legenda éB tovább 
él hálás népének lelkében, mint a királyi jó-
ságnak mesékre ihlető szépsége. Alakját meg-
aranyozza a történelem komolysága és elhelyezi 
a nemzet nagyjainak örökéletű lantheonjaban. 

Mária királyné éppen elég nagy volt ahoz, 
bogy soha ne halljon meg nemzete szivében. 

őfelsége  Mária anyakirályné 1876 október 
29-én született. Édesapja edinburgi herceg volt 
és rokonságban van az angol királyi házzal. 
Viktória angol királynénak unokája éB unoka-
testvére a tragikus körülmények között elhunyt 
II. Miklós orosz cárnak. 1892 decemberében 
ment férjhez  Ferdinánd herceghez, aki I. Carol 
királyt követte a trónon. 

Házasságukból származik őfelsége  II Carol 
király, Eiisabeta hercegnő, őfelsége  Mária jugo-
szláv anyakirályné, Miklós királyi herceg és 
Ileana heroegnö, aki párév előtt Habsburg Antal 
főherceghez  ment feleségül. 

Az ülőkében. 
Az ülőke a legdemokratikusabb létezmény mindén 

felé.  — Eonek nincsenek se jóváhagyott, Bem jóváha-
gy atlan alapszabályai, mégis bizonyos egyöntetűség 
jellemzi. 

Ae Ülőkébe nem hívnak meg soha Benklt, mégis 
mindenki elmegy, akinek csak egy kia saabad Ideje 
van. As idő vaaár- és ünnepnap délután, helye rende-
sen a forgalmasabb  utak mentén van, uton sarkokon. 
Sok helyen külöu e célra kéaaltett padokon ülnek, máa 
helyen Baékeket hoznak ki, vagy éppen a sánc partjára 
kuporodnak kl, főleg  ha van árnyat adó fa. 

Ai Ulőks kezdete, vége tetszéa szerinti hasonló-
hely a beszéd tárgya ls. A falu  essményeit Itt meg 
hányják-vetik, vitatkoznak, de nem igen szokott a hang 
eldurvunl s aa itt elhangzottakból nem igen szokott 
per lenni. Pedig mindenkit megszólnak, aki az ülőkések 
előtt köszönés nélkül elmegy, legyen aa bármely ur, 
ha többet nem ennyit meg kap: .Ej de bőca, még nem 
ÍB koBzön". 

A fő  besaéd tárgya aa ldőjáráB, ehes mindenki 
hossá szól. 

A rí sat vevők főleg  a szomszédokból kerülnek kl, 
da a távol lakóknak is illedelmesen helyet adnak, ha 
oda kerül. 

A sok haszontalan tere-fere  köst némelykor hall 
olyat 1B az ember ami gondolkoaóba ejt. 

As elmúlt egyik vasárnap én la ki Ulék a szom-
széd Mihálybá padjára, ahol egyik asszony, amikor a 
p.atak parton szomorú állapotjárói bessólgeténk elő adá, 
hogy köz*p tízesbe egyik komájábos lakodalomba volt 
híva s hogy az uj párnak a szobát kellőleg előkéBslt-
sék, reggel a patakra mentek súrolni való viaért. Ahogy 
m rik a vlaet falfalé  tekintenek, ahol a pitak közepé-
ben a füveny  koporaó alakulag össze volt gyűlve. Addig 
nézik, addig buaakodnak felette,  amíg aa egyik aaBaony 
oda megy és megvizsgálja, miért van aa a különös 
fövény  alafcu't,  Hát egy osslásnak Indult hatalmas dög-
lött disznó. As undortól majdnem elájulnak. 

Kl dobte 'jda nem tudják, de nsm ls tudhatják, 
mert a patak partja legtöbb helyt a kertek túlságos 
betevése miatt járhatatlan, Így semmiféle  ellenőrsósnek 
kitéve nincs. Ennyit monda a Bsomsséd asszony, ami-
kor látták mennyire hüledezem, tovább folyt  a beszéd 
a patakba hányt macska kölykekról, piszokról, stb. stb. 

Etek után nem csodálkozhatunk, hogy a sertések 
annyim hullanak, hisz a falu  állatállományának nagy 
része patakokból Iszik, moazkodáBhos is sokan jobban 
szeretik a Blk patak vizet. A patakok partjainak tlBBtán 
tartása mindenfelé  elsőrendű közegéssaégl ügy. 

A patakok partja pedig addig nem less tiszta, 
&mlg aaok&ak két partja legalább 2 méternyi sséles-
aégben nem IeBz szabadon járható. 

Valamikor réges-régen ugy ÍB volt, legalább Így 
beszélik az öregek, de ugy 1B kellett lenni, mert a 
községek megalakulásának alapjai a patakok voltak; 
szegény patakok, a soha kl nem elégíthető kapzBlBág 
oda juttatta őíet, hogy medrükben még ssabadon Bem 
folyhatnak,  szórt a néhány kosár mocskos cBihányért, 
amelyet a kitolt kert tulajdonosok mondanak magukénak. 

Etek után kl mondhatná, hogy as ülőkében ls hall 
az ember oly dolgokat, amelyek felett  a köz érdekében 
is érdsmeB gondolkozni. 

Szőke  Mihály. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Mária  királyné  halála éa a magyar aajtó. A 

magyarországi sajtó kegyeletes hangon emiékenik Mária 
román királyné haláláról. A magyar aajtó kibangsulyossa 
a román anyakirályné nagy történelmi érdemelt, amellyel 
hazájának sulyoB napjaiban segítségére volt. Méltatja a 
jó családanyát ÓB foglalkozik  azokkal az Írói képessé-
gekkel, amelyek Mária királynét komoly Irodalmi slke-
rekhes segítették. A „Pesti Hírlap" est Írja: Mária 
királyné személye as utolső negyedévssásad alatt a 
legszorosabb kapcsolatban állott Románia történeti fej-
lődésével. As elBŐ pUlanattól amellett küsdött, hogy 
Románia as antant oldalán avatkozaék bele a háborúba. 
1916 ÓBsén és telén Románia sulyoB pillanataiban Mária 
királyné volt legfőbb  mosgatója a román ellentállás 
újjászervezésén! k. — Általában as egésn külföldi  sajó 
hangja megegyenlk abban, hogy Mária királyáé halálá-
val valóban történelmi méretű és jellemű alak tűnt el 
aa élők Borából. 

Évforduló.  A spanyol polgárháború második ess-
tendejét jubilálja és a háború belelépett a harmadik 
évébe. Franko nemzeti Spanyolorssága aa évfordulón 
nagy üontpsógi ket rendss és köszétette a második év 
mérlegét. Eszerint 1937 ju'ius, 1938 juliua között a 
n-irz ilek 3 tartom íny fővárosát  foglalták  e l : Bantan-
dm, Lerldaţ, Caatellont. Bevonultak 51 városba és.888 
községbe. Az elfoglalt  terület 66.649 odgyaetkilóméterl 
tess ki. 



2-lk oldal. 

Sajtóügyi  alminiszter.  A király Boien Titeanut 
• „Capital»" éa „Seara" cimtl lapok fóaserkeastőjét 
aajtó éa propagaadaügyi almlolaateré nevezte ki. Eat 
az almlnlsaterséget moat aaerveaték a belügymlniszte-
rlam keretében. AJ nj almlnlaater Jullus bó 16 án tette 
lo aa eakBt. 

E U O E N T 1 T E A N U belügyi áUamUtkir, 
a aajtó és nemaetl propaganda vezérigazgatóéig vezetője. 

Tlteanu almlnlaater nevét ismeri a magyar olvasó 
közönség. A TatareBacu kormány idején beittgyi almi-
niszter volt Kitűnő szervezó kezére bízták ez állam-
rendészeti ügyek irányítását. Aa nj alminisater, mint 
közíró éa kormányférfi  egyaránt nagy megértést muta-
tott a kisebbségi Ügyek Iránt. 

Kisebbségi  szabályzat  késsül.  A Románia cimü 
fővárosi  lap arról ad jelentést, hogy a kormány kisebb 
ségügyl szakemberei kisebbségi ssabálysaton dolgoznak, 
amely a Romániában éió kisebbségeknek megadja a 
lehetőséget nepl érdekeik megóvására. 

Az uj közigazgatási  reform  tervezet.  A minisz-
ter tanács teljea egeszében magáévá tette Calinescu 
belügyminiszter közigazgatási törvényjavaslatát, amely 
a napokban tőrvényerőre emelkedik. A hónap végéig 
kinevezik a tartomanyl kormányzókat, az uj megyefő-
nököket éa poigármesteroket is. Az uj törvény kihir-
detése ttnnepelyeB keretek kösött megy végbe. 

Megnyílt  Jorga  nyári egyeteme.  Jmins 15-én 
ünnepélyes keretet zösoit megnyílt Jorga professzor 
hireB Vaienl-de-monte-1 szabad egyeteme. A megnyitó 
alkalmával Jarga elmondta a nyári egyetem keletke-
zesének szükséget. A világháború előtt hivta életre a 
nemzeti gondolat ébrentariasának előretörése. A tan-
folyamoknak  akkor irredenta jellege volta régi monarchia 
területen élő románok felé.  A baboru utáni népegye-
temnek a célja annak a román vezető szellemnek kifor-
málása, amelyet mi termelünk a ml adottságainknak leg-
megfelelőbb  alakban. Jorga hivatkozott aa elmúlt ese-
ményekre, amelyek olyan ldegeo eazmék aaolgaiatában 
állottak, amelyekben ennek az orsságnak semmi köse 
nem volt és ha nincsen egy erős keaü, gyors elhatá-
rosasu Uralkodónk, talán forradalomba  ia kergették 
volna az eseményeket. 

Az egészségügyi  miniszter kőrútja.  A kormány 
tagjai vidéki körulatoo járnak, amelyek nem egyszerű 
kiranduiiaok, hanem a komoly ellenőrző munkának 
valóban figyelemreméltó  állomásai. A közagéazségügyi 
valamint igazságügy miniszter a mult héten tartott Ilyen 
szemle utján több fürdólgazgatót,  vezetőorvoBt éa fog-
hazlgazgatót azonnal leváltó» állásából. 

A fegyverkezési  verseny elkerülhetetlen  pusz-
tuláshoz vezet mondta az Amerikai Egyesült Álamok 
elnöke a haditengerészet caendsa óceáni diszfelvonuláaán. 

A német Meginot  vonal. As angol sajtó arról ad 
hireket, hogy a németek nagyarányú erődépltéaekbe 
kezdtek a Rajna mentén. Jslenleg százezer férfit  szólí-
tottak be kötelező muakaaaolgálatra, amelynek augusa-
tus hó 15 lg be kell fejeződnie.  Ea az uj német erő-
dítmény vonal a híres francia  Maglnot-vonal ellensúlyo-
zására késéül. Az angol sajtó arról la tnd, hogy a né-
met hadveatríar recdeletet adott ki a légi haderő gyora 
megnővelesere, amelyet rövid idői belül meg kell két-
szerezni, — ugy hogy legalább 6 eaer első osztályú 
katonai repülő álljon a hadsereg rendelkezésére, nem 
aaámitva bele ebbe a szamba a tartalék éa iakola-
gepeket. 

A magyar miniszterelnök  és külügyminiszter 
Rómában. Jallus hó 18 án reggel Inrédl magyar mi-
niszterelnök Kánya külúgyminisater társaságában m3g-
érkeaett Olaszországba, ahol a magyar államférfikat 
ünnepélyes fogadtataaban  részesítették. 

Az angol királyi  pár látogatása  Fraooiaorszig-
ban. György angol király éa Erssébet királyné ju'ius 
hó 19 en Franciaországba érkestek. 1914 óta i z aa 
elaő eset, hogy aa angol nralkodópár Franclaorazágban 
hivatalos látogatást tesz. 

A másik évforduló.  Japánnak kínai kirándulása 
a máalk háborús évforduló.  A világ nyugtalan érdek-
lődéssel tekint ngy a apanyol, mint a kinti évfordulók 
iele. Kelet németjei a félelmetes  japán henger éppen 
egy éve megindult Kínában. Máig legalább négy-ötssör 
aztora területet foglalt  el Kína testéből, mint az anya-
orsság. O.t áll Japán a kínai gyűlölet napról-napra 
jobban megszervezett tengerében. És minden ugy néz 
kl, hogy Japán katonai fölénye  nem tud megbirkózni 
azzal a félelmetes  titokzatossággal, amit a félmilliárdos 
embertömegU Mannyel birodalom jelent. — Ki tndná 
megmondani ma, hogy mi less a vége eanek a J ipán 
kirándulásnak, amelynek elgyengülésére akkora váia-
kosással van eltelve Szovjetoroasorsság és Amerika 
egyaránt. 

C S I K I L A P O K 

Huszonöt éves érettségi találkozó. 
Igen bensőséges hangulatu, családias jellegű ün-

nepség keretében Unepelte e hó 18-án, 25 éves érett-
ségi találkozóját a helybeli fóglmnáslum  1918 évben 
végselt diákjainak egy csoportja. 

A világháborút megelóaő nehéa esztendő 25 fiatal 
lelket dobott ki as iskolapadból as életnek már akkor 
la annyi blaonytalanaágot rejtegető viharaiba. Husaonöt 
fiatal  gyerekember indult el teli tettvággyal, a pálya-
választaa utján, hogy egy esztendővel keBÓbb mindnyá-
jukat kiforgassa,  lelklieg-testlleg összetörje as a 4 
esstendós vérontás, melynek elaő korosztályait ők szol-
gáltatták. Ott voltak mind s ma, a negyedszázados 
találkozó alkalmábólkegyeleltel emlékestek mindannyian 
azokról, kiket közülük áldozatul kívánt a hősi kötelesség. 

Folyó hó 18-án a helybeü Hsllwig-fürdőn  megren-
dezett találkozón őaBsejÖttek: Albert litván ujBáglró, 
Tímár Sándor ÓB Darvas Albert plébánosok, D.\ Csiki 
Jánoa éa Dr. Fejér Manó orvosok, András Gyárfás 
mechanikus, HaliWig Vilmos tlsstvlseló, valamint a ve-
lük együtt lndu'.ó, de máa iakolákban tanulmányaikat 
oefejeaő  év társak: BiéneSBy Sándor mérnök, Holló Sán-
dor telekkönyvveaetó éa Biro Sándor tisztviselő. 

Aa oaztálytáraak közül levélileg mentették ki ma-
gukat azok, akik reaalni elfoglaltságuk,  részint máz 
körülmények miatt nem jelenhettek meg: Dr. Ábrahám 
Ambrus egyetemi magántanár, Szeged, Dr. Psteiffy 
Zoltán rendőrkapitány Pécs, Lá szlö Karoly mérnők Cae-
pel, Balogb Elek mérnök Moson, Sándor Lajoa állomás-
főnök  Szeged, Dr. Szőci József  OTI aligazgató, vitéz 
Gereóffy  Gáza földbirtokos,  Dr. Ssékely R:ZÍŐ orvoa, 
Xanius Dávid exportőr, Bancza Béla jegyaő éB Ssékely 
Károly nyug. pénzügyi tanácsos. 

Az összegyűltek kegyelettel emlékeztek meg a 
4 esstendós világháborúban bősi halált halt lskolatár-
sakroi: Ferenca Bjla, Gagő litván, Hollanda Józaaf  éa 
Molnár Károlyról. 

A régi tanárok köaül a találkozón megjelentek: 
Antal Áron, Borcaa Gergely, Mayer János éa Ferencs 
G/Uia, mig vendégkeni Dr. Cjlpak Lajos flaevelőlnlé-
zeti igaagaté ea Papp János, a főgimnázium  jelenlegi 
igaagatója vettek resat. 

A jelenvoitak ünnepélyes ssentmlse keretében ad-
tak halát aa Urnák, amiért őket az elmúlt negyedszá-
zad viharain átsegítette s támogatásáért könyörögtek 
aa eljövendő nt>h?z napokban, majd a délutáni órak 
kedélyes társas együttlétben töltöttek elaHdlrw.g-fürdőn. 

Országos szervezkedés szükségét 
mondotta ki a Sigtaisoaran (Segesváron) 

összegyűlt kisipari értekezlet. 
As ipartestületek megszűntével teljesen 

szervezetlenül maradt a kisiparosság hatalmas 
tábora. Ezért merüit fel  kuíömböző oldalról 
annak kívánsága, hogy a kisiparos érdekek 
istápolására általános keretű szervezetet kell 
létesíteni. 

Egy oradeai (nagyváradi) szaklap állott a 
mozgalom élére es Sighisoarára (Segesvárra) 
vasárnapra országos értekezletet hívott össze. 
Mintegy hetven kiküldött jelent meg az ország 
külömbözö részéből. Az értekezlet Rusu bucu-
reşti kisiparost választotta elnökéül, társelnö 
kök pedig Bustya Béla és Ilyés Dániel oradeai 
(nagyváradi) kisiparosok lettek. 

Marginius galati kiküldött az ottani iparos 
liga képviselője, hangoztatta, hogy a kisiparo-
sok rendkívüli terheket viselnek, de nincsen 
olyan forum,  amely érdekeiket képviselné, vagy 
serelmeik orvoslására segédkezet nyújtana. 

A szervezkedés szükségét hangoztatta és 
csatlakozott az erre megindult mozgalomhoz. 
Hozzászólott a kérdéehaz Coros Patru kiküldött, 
aki rámutatott arra, hugy az impérium változás 
óta a kisiparosságnak nincsen országos képvi-
selete es szervezetlenül áll a holnappal szem-
ben, amely a kisiparosságnak nagy lehetőséget 
akar adni az ország gazdasági újjáépítésében. 

Bu3tya Bála rámutat arra a nagyszabású 
megmozdulásra, amelyet Szabó Béni a braşovi 
(brassói) kisiparosság vezére kezdeményezett, 
aki egész vagyonát feláldozta  kartâroai érde-
kében. Az általa kezdeményezett alapon kell 
kiindulnia a mostani szervezkedésnek is, amely 
szindikátusokba akarja tömöríteni a kisiparos-
ságot, melynek központi képviselete a kormány-
nyal szemben az össziparoBságot reprezentálná. 

Több hozzászólás után az értekezlet ki-
mondotta, hogy szükségesnek tartja az iparos-
ság gazdasági megszervezését és ennek előké-
szítésére augusztus hó 28-ára, 29 ikére Sighi-
şoarâra (Segesvárra) országoB kongresszust hív 
össze. Végűi hódoló táviratot intéztek a király 
őfelségéhez. 

Egy modern fazonú  massziv diófa  komp-
lett káló berendezés és egyéb bútor 
darabok eladók. Cím a kiadóhivatalban. 

28. szám. 

A hegyi pásztor és a jó Isten. 
Nagy dicsőség érte Sídoveanu román Írót: a 

Ls Tompa" folytatásokban  köaiölte nagyobb terjedelmű 
elbe*séléaét „Baltacsapás" (Coup de cache) címmel. 
Ea aa elbeasélés a moldovai hegyi pász orok egyszerű 
őséletét mondja el a témáhos Illő gyermeteg mesélő 
hangon. Mindjárt elindulásnál a teremtés egy legendá-
ját besséll el, amely valamikor egy tűnődő hegyi pác2. 
tor együgytt képzeletében született meg és azóta száj-
ról szájra jár a hegyek világában. íme a legenda: 

A jó Isten trónusa elé Idézte a föld  népeit, hogy 
érdemük szerint kiossza köztük foldl  jussukat. Jiu a 
török; ennek est mondta a jó Isten: 

Nikéd adom a kardot, hogy as essed helyeit 
eszel uralkodjál a többi népeken. 

A bojárnak eat mondta: 
— Neked adom a nagy birtokokat, hogy folyto-

nos BBzem-lBzomban, dlnom-dánomban töltsed az él Kle-
det. Da ast megmondom neked: nshogy esaedbe juiBoa 
veaekléaül cifra  templomokat építeni, mert attól én 
meg nem békülök, BŐi még Inkáb haragba jövök. 

Igy oastotta kl a jó Isten a fűidet  sorba a népek-
nek. Éltkor fáradt  kis csacaiján poroszkálva megérke-
zett a hegyi pásztor a családjával. A feleségével,  a 
gyermekelvei, Bőt báránykálval együtt leborult a jó 
Isten gyémánt trónusa elé éa könyörgött: 

— Uram Istenem, a rideg sslklák helyett adj 
nekem termékeny alkságot, a augó hegyi patakok helyett 
BBolíd, Bséiea folyót  I 

A jó Isten kedvetlenül mordu't rá; 
— Miért jöttél ilyen későn ? 
— ÓD, Uram — felelte  a hegyi páBstor — oda, 

az én hegyeim közé minden elkésve érkezik, még az 
latén üzenete is. Aztán meg elhiheted, hoţy ez a gyöng-» 
kis csacsi nem tud valami gyorsan haladul terhével a 
sziklák között. 

A jó Isten a fejét  vakargatta ÓB bosszúsan mondta : 
— Már pedig hiába I Moat már mindent saétosz-

togattam, amim csak volt. Semmim ae maradt. A sík-
ságodat és szelíd folyókat  pláne elkapkodták. De mivel 
látom, bogy nem a tenhlbadöól késtél el, adok neked 
romlatlan ilsita szivet, hoiy a rideg aaiklák ÓB zuhogó 
hegyi p itatok közt ls boldog tudj lenni 1 

Cassa de Păstrare S. P. A. din Joseni. 
Conto bilanţ încheiat la 30 Iunie 1938. 

Activ. Cassa: 30.151. Debitori cu gaj agricol: 
19.500, Creanţă din conversiune conf.  L. din 7 Aprilie 
1934: 1.932.440, imobile: 283.000, Conturi diverse: 
7977, Pierdere: 2.195. Total Lei 2.275.263. 

Pasiv. Capital social: 1.000.000. Rezerva legală : 
274.544. Fonduri de amortisment pt. creanţe dubioase: 
23.089. — Depuneri vechi în ţaiă: 773.999. —Conturi 
diverse: 1.200. — Conturi transitori: 202.431. Total: 
Lei 2.275.263. 

Conturi de ordine. Cauţiuni statutare: 180.000 Lei 
(Activ). 

Deponenţii de cauţiuni statutare: 180.000 Lei 
(Pasiv). 

Preşedinte, Director, 
ss. Benedek Ludovic. ss. Minier Gavrll. 

A hadkiegészítő közleményei. 
Tanulmányi  szabadság  kórós. 

1. As 1938 és régebbi korosztályokhoz tartozó 
azon ljfak,  k-kaek a leszállított katonai ldőhöa jognk 
van és akik aa 1937—38 évre tanulmányi halasztást 
kértek, 1938 julius 30-ig személyesen vagy ajáalott 
levélben a következő Iratokat kötelesek letenni: 

s) Belratásl, látogatási és Iskolai működési biao-
nyitványt egyben az 1937—38 évről. 

t) Aa A. ÓB B. mintájú nyilatkozatokat éa az 
1937—38 évi hadmenteBBégl adó megfl  totóséról szóló 
nyugtát. 

2. Amennyiben folytatólagos  meghosBaabbltást 
Igényelnek, ugy 1938 augusatuB 15-1« köttleatk letenni 
az illetékes hadkiegészítőknél az 1938—39 évi tanul-
mányi ssabadság iránti kérést ls. 

3. Aton ifjak,  kik ezen előírásokat nem tartják 
be, elveszítik a jövőben tanulmányi BzabadBág iránti 
jogalkat és 1938 november 1 én be kell vonulnlok. 

4. Aa 1939 korosstálybell (1917-ben születeti) 
ifjak,  kiknek a leszállított katonai SBolgálatl időhöz 
joguk van és a katonai aaolgáiatnak tanulmánw célból 
való elhalasztását óhajtják, 1938 augu;z us 25-lg sze-
mélyesen vagy ajánlott levélben as Illetékes hadkiegé-
szítőnél egy kérvényt teBsnek le. melynek a következő 
sdatokat kell tartalmaznia: Elő és utónév, állandó lak-
hely (ahová esetleges értesítéseket küldhetnek), szüle-
tési ev, hó, nap és hely, korosstály hadkiegészítő, m?ly-
hes tartósnak, aaon iskola megnevesése, melynek láto-
gatására a halasztást kéri, helység, hol az iskola van 
éB végűi hányadik évre van az illető beirva. 

5. Azon ifjak,  kik e kéráat a fent  jelaett Időben 
nem teBslk le, tanulmányi halasstás Iránti jogukat el-
veszítik és 1938 november hó 1-én be kell vonulnlok. 

6. A tanulmányi halaaatáB iránti kérések és a 
hozzájuk mellékelt iratoknak a hadkiegészítőnél való 
letevése alkalmával as illetőknek kérnlök kell az Ikta-
tási ssámot, mely alatt a kérést a hadkiegészítő iktatta, 
vagy poBtal beküldés esetén as ajánlott levélről kapott 
nyugta megóraendő. 

A duci hadklegéssltó parancsnoka: 
Drimba alezredes, 



38. szám. C S I K I L Á P O K 8-lk óllal: 

A székely Maurézában. 
Három vármegyéből gyUlt össze a papság 

a Boldogságos SiQz közelébe, hogy a jó Isten 
kegyelmében megerősödve, egymás szereteté-
től áttüzesitve álljon a nehés népmentö, lelke-
ket as Üdvösség útjára vezető munkába. Jöttek 
a szélrózsa minden irányából, olyanok ÍB, akik 
közelebb is kaphattak volna lelkigyakorlatos 
házat, de akiket a Szent Stüz szeretete, as 
imádságos hely áhitata idevonzott a pünkösdi 
bucsu színhelyére, a Székely Maurézába. Jöt-
tek jóságos, ószhaju, magasrangu papok, egy-
szerű falusi  plébánosok, a nép fáradhatatlan 
lelkű apostolai, jöttek fiatal  buzgó káplánok. 
Mindenik tele sok jó szándékkal, várakozással 
as Ur kegyelme iránt. 

P. Ireneus szent Ferenc-reudi atya, deva-i 
házfőnök  tartja a lelkigyakorlatokat. Szent 
Ferenc fiai,  népünk kedves apostolai, szere-
tett papjai. Sokat forognak  a nép között: 
ismerik bajait, szenvedéseit és örömeit is. Szá-
molnak imádságos lelkével és az elvonult 
szerzetesi élet mellett tartalmasnak feiemelö-
nek, szükségesnek tartják e népért a lelki-
pásztori munka területein is dolgozni. Ismerik 
a világi papság helyzetét és küzdelmeit is. 
Ezért nem tűnt fel  rendkívülinek az, hogy az 
idén éppen egy szent Ferenc rendi atya tartja 
a szent lelkigyakorlatokat. P. Ireneus külön-
ben is életet ismerő atya. A háborút is szol-
gálta és a vallásos lelket is próbára tevő harc-
mezőkön is mindig fel  tudta lelkét emelni a 
jó Istenhez. Jelenleg, mint dévai házfőnök 
ragyogó szép templomot épített a csángótelep 
számára, mely 2.400.000 lejbe került, miből 
525.000 lejt maguk a szegény hívek adtak 
össze. Van áldozatkészség még ma is a nép-
ben s talán sokkal nagyobb, mint amilyen volt 
a múltban — állapítja meg a kedves atya. 

Lelkigyakorlatok után szeretettel beszél-
gettek el a nép apostolai. Mindegyik az ó kis 
községéről, szeretett hiveiról szólott. Elemle-
gették anyagi helysetét, de különösen a vallási 
helyzetet tárgyalták. Voltak akik örömmel 
beszéltek a' szép hitéletről, mely boldoggá teszi 
a hitközséget. Mások Bzomoruan állapították 
meg, hogy mintha járvány dúlna községéhen: 
hívei vasárnapokon át dolgoznak, az Ur hajléka 
csak nagy ünnepek alkalmával látja őket; a 
korcsmáknak még munkaidőben is megvannak 
a rendes törzsvendégeik. Szomorúan hallottunk 
egyes vidékek hitközömbösségéről, ünnepi 
katolicismusáról. A jó Istent kértük: Vajha 
felnyitná  tekintetüket, hogy ne csak a földet, 
hanem az Eget is lássák meg 1 

A lelkigyakorlatok szent tüzében megláto-
gattuk a pünkösdi Boldogasszony templomát. 
Csendes, magába mélyüléssel haladt fel  a fekete 
hadsereg a Szent Szűz utján. 

Nem olyan régen bucsus „keresztekkel" 
jöttünk Édesayánkhos, a néppel. MOB magunkra 
jövünk, mint akik a népért különösen hiva-
tottak vagyunk könyörögni, engesztelni a Szent 
Szűz által. Kürülöttünk mindenütt folyik  n 
nyári munka. A mi imánk sem kisebb a nép 
nehéz munkájánál. EB segíti a szegény népet 
a nehéz fáradalmakban.  Olyan a mi tevékeny 
imánk, mint Mózesé. Mig a nép küzd, addig 
égre tárt karokkal és lélekkel kérjük az Ég 
áldását a kemény székely munkára. A nép is 
megért minket és átszellemülten köszönt B 
magában csendesen megállapítja, hogy hasz-
talan az ember fáradsága,  ha nincsen rajta 
az Isten áldása. 

Mikor Fejér Oerő prelátus kanonok ur 
köszönetet mondott P. Ireneus Atyának, Csipak 
LajoB régens, Papp Dénes hittantanár uraknak 
a lelkigyakorlatok sikeréért, — könnyes Bzem-
mel emlékezett meg a jó Püspök Atyáról, — 
a most már Majláth érsek úrról, mint aki a 
gyakori lelkigyakorlatok megalapítója volt. Ha 
számtalan érdeme mellett csak ezt az egyet 
emelnők ki, ez is elég volna arra, hogy neve 
és emléke örökké a szivünkben égjen. Majláth 
érseknek különös érzéke volt a kegyelmi 
helyek iránt. Mindig jól érezte mágát a Szent 
Szűz kegyhelyén, a fönséges  kilátású hegyek 
alján. Ezért akarta, hogy papjai ÍB e szent 
helyen vonuljanak vissza lelkükbe minden év-
ben egyszer. Majláth érsek kegyelemteljes lelke, 
szent akarata avatta e helyet a Bzékelyvidék 
Maurézájává. Székely LáBzló. 

P e a t e i toiütái. 
Wagner Richárd a nagy német zeneszerző a het-

venes években több hangversenyt dirigált. Az egyik 
próbán nagyon elégedetlen volt a zenekar fuvÓB  cso-
porijalval. Végül annyira elveaatette türelmét, hogy 
odakiáltotta az angol zenekar egyetlen német szárma-
záan tagjának: 

Mondja meg ennek a csürhéntk, hogy ba nem 
fújnak  rendesen valamennyiüket kidobom imen. 

A német zenész a dühös kirobbanást a következő-
képpen fordította  angolra: 

Gsntlemenl Mister Wagner teljesen tudatában 
van azoknak a nehézségeknek, amelyek elé önöket az 
ő azerzeményei állítják. Nagyon azépen kéri önöket, 
hogy Igyekeazenek ezeket a nehézségeket művészi 
odaadással leküadenl. 

Az angol zenészak mélyen meghatódva a nagy 
zeneköltő udvariasságától, minden Igyekezetükkel ját-
szani kezdtek és a próba ettől kezdve Wagner teljes 
megelégedésére sikerült. 

A csalán, mint gyógynövény. 
Régóta ismeretes, hogy a nagy caalán (Urtlca 

diolca) szárítva, teának megfösve,  vlzelethajté szer. — 
M'g erősebb hatású a gyökér fősete. 

A klB csalán (Urtlca urens) borsieszea kivonatát 
pedig vlszketéB ellen ajánlják. A viszkető helyet ezzel 
kell bedörzsölni és egy néhány caepp a vlazketó kiütést 
szUnteti. 

Mind a két csalánt egészséges főzeléknek  Ismerik 
éa az ujabb vizsgálatok kiderítették, hogy a csalánban 
egy szekretln, vagyis váladékanyag van, amely a para-
jéhos hasonló ÓB a gyomorra ós a haB nyálmirigyeire 
igen jótékony hatással van. 

A CBalánt továbbá rheumáB bajok ellen külsőleg 
alkalmazzák, midőn a fájós  testrészt friss  csalánköteg-
gel verdesik. 

A CBalánnak minden része, n gyökere, a szára, 
levele, de elaőaorban a magja mindenféle  vérzést cal-
laplt; a véreB vlzelést, véres köpést, vórhányást, túlsá-
gosan erős bavi véraéBt ÓB az aranyér vérzéseit csilla-
pítja. A caalán továbbá erőaen fokozza  a vizeléat, ezért 
vese- éB holyagkövek képsődÓBe ellen, végül rheuma 
ellen 1B orvoBBágul használják. Bzan tea készítéséhez 
három kanálnyl csalánt egy caéBse teára számítunk. 
Naponta két csészével kell Inni. 

Ujabban kimutatták a csalán jótékony hatását a 
Bzékeléare és ebben magyar áiatát leljük, hogy a nép 
régóta sárgaság, kóllkáa bántalmak, gyomorgörcs, há-
nyás esetében használja a csalánteát. Még krónikus 
hörghurutot és asztmát 1B gyógyítanak caalánteával. 

A csalán a benne lévő A-vitamln tartalmánál 
fogva  igen kedvező hatással van az omber anyagcse-
réjére, de fonioa  aa ÍB, hogy az ásványi sók- ÓB vér-
cukorra ható hormontartalma, valamint a benne levő 
hangyaBav is lényeges hatásBal van aa emberre. Hzórt 
a csalán régóta szerepel a tavasai kúrákban. Kivált aa 
A-vitamln hiánya esetén jut fontos  szerepe a csalánnak, 
pl. tavaBzi bőrekcémáknál, azaruhártyagyulladáBkor, 
fertőzés  iránti hajlamosság esetén Btb. 

Az u j termés 
értékealtéBével foglalkozott  folyó  hó 12 én délelőtt a 
kormány állandó közgaadaaágl blzottaága. A gabona 
árának belföldön  való biztosítása érdekében hoztak 
határozatot. 

Hogy a gabona ára alá ne sülyedjen, minden 
városban egy szövetkezetet bíznak meg, hogy vásárolja 
fel  az eladásra kerülő termékeket, ha azokért keveseb-
bet akarnak fizetni  akár a fogyasztók,  akár a keres-
kedők. A ssükséges összeget a kormány előlegezi erre 
a célra. Bz által a kormány védi a földmlveB  rétegek 
munkájának értékét, s a falu  lakéaságának életsslntjét 
javítja fel.  A népi politika igy lesa erőa vára a faiu 
boldogulásának és megerősödésének. 

Az idei termés ugy minőségUeg, mint mennyisé-
gileg Igen jó voit. A gondviselés kövér kalásszal fizette 
a földmlvelő  rétegek szorgalmát és munkáját. Az állam 
gondos lelkiismerettel Igyekszik ezt a néprétegek javára 
alátámasztani, hogy a szántóvető nép munkaszeretetét 
éa egészséges fejlődésit  előmozdítsa. Az uralkodó bölcs 
és államalkotó elgondolása nyer esael aaentesltóst, 
melynek kivitele a jelenlegi kormány legfontosabb 
célkitűzése. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
S i a t o t . 

1883 január 1 —1849 jaiiua 31. 
Jullus hó 31-én 89. éve less annak, hogy B seges-

vári csatamezőn eltűnt a legnagyobb magyar Ural köl-
tőnk Petőfi  Sándor. A szabadságnak legnagyobb sze-
relmese mindössze 26 éa fél  évet élt. Baalatt aa idő 
alatt, olyan felmérhetetlen  saellemi kinccsel ajándékozta 
meg nemzetét, amelyhez foghatét  nem Ismer a világ-
Irodalom. 

Petőfi  költészete minden érzését a magyar talaj-
ból meríti. Bzórt olyan átűtóerejfl.  Nyelve egyszerű, 
mondanivalóit a tiszta levegőből salvja és meg-
teremtője annak a népies iránynak, amelyet Petőfi 
egyénisége olyan lebüincaelő melegséggel mivel. 

Petőfi  a néptől nőtt kl. Apja tanulatlan mészáros 
és gazdálkodó volt Kiskőrösön. 0 maga egész gyermek-
korát egyszerű fóldmlveaek  között töltötte s iit vert 
gyökeret lelkében a népies szellem. Szeretett tanu'nl. 
Da zabolátlan természete nem tűrte aa lBkolai fegyel-
met. Iskoláit nem la fejezte  be, volt vándorszínész és 
katona. Asután lapszerkesztő lett. A szabadzágharcot 
előkészítő időknek lánglelke, a márciusi napoknak fő-
mozgatója volt. Bem tábornok hadsegédekéat küzdi 
végig a szabadságharcot és 1849 julius hó 31-én tűnt 
el nyomtalanul a segesvári csatában. 

Petőfi  a legnagyobb magyar költői tehetségek 
közül való, Bőt külföldi  esztétikusok megállapítása sae-
rlnt a világirodalom legnagyobb ssellemel köst foglal 
helyet. A magyar költők közül ót lamerl és ót becsüli 
legtöbbre a külföldi  Irodalom mérlegelése. Van verse, 
amelyet 40 nyelvre lefordítottak.  Petőfi  Sándor aa elBŐ 
Igazán közvetlen lírikus a magyar költéSBetben. aki 
őszintén kiönti veraeiben szívót ÓB lelkét. Ületének 
c Baknem minden mozzanatát megénekelte. Bz magya-
rázza, bogy ő a caaládl érzésnek elaó és eddig tnl nem 
Bsároyalt költője nálunk. 

Gyönyörű költeményeket Irt ssülelról, amelyekben 
az éraés mélységét szemérmesen humorral rejtegette. 
Még a szerelmi líra la nagyobb részben családi költé-
ssel nála s a hitvoatárs gyöagéd magasztalása. A nő-

ben külónben ls a női eazmányt kereste. Szerelmi köl-
teményeit tlBzta fiatal  lányokhoz Irta a a csaltdl elet 
tiBsta azerelmét tartotta az Igazi sserelem beteljesedá-
sének. Tájfestő  költeményeiben BsemiéieteB képek lebl-
liacaelő szépségeivel magasztalta sz alföldet,  a szabad 
pusztát. Hiztfias  költeszete Imádaágoa, hlmnikus rajon-
gás hazájáért és nemzetéért. Politikai költeményeiben 
a legssélsőbb demokrácia B a szabadság lángoló szere-
tete nyilatkozott meg. Da ezek a költemények is tele 
voltnk hazafiaággal  és Petőfi  költészete azért minden 
forradalmi  lendülete és vad fellángolása  mellett, ami 
egyébként Inkább a koráramlattél rákényBserltett kül-
sőség nála, caupa jósán, polgári meggondolást lehel, 
esért la válhatott egy békés polgári korszak nemzeti 
büszkeségtől áthatott tömegeinek SBinte Istenített 
költőjévé. 

Ea as egyik titka nagy hatásának. A másik: 
egyszerűsége OB néplesBége. Olyan népdalokat irt, 
amelyek átmentek a köztudatba, a nép ma ls énekli 
őket ós nem tudja, kl a ezaraójüz. De legnagyobb vo-
nalú alkotása, amelyben legjobban sikerüli a népies 
elemeket beolvasztania a müköltészetbe, a János vitéz. 
Több mese elemeiből Bsőtt Itt egy gyönyörűen meg-
épített tOndérmeBét, nmely üdeségében, naiv fantáziá-
jában hajsiálnyit sem marad mögötte az igazi népme-
séknek. A magyar katona rettenthetetlen bátorságának 
s s magyar sziv becsületességének és kitartó hűségé-
nek magaastalása ea a hősköltemény, amelyben a 22 
éves fiatalember  BokBSOr a nagy époss-lrók érettségé-
vel és Bséles árjával hömpölygött a mesét. Amilyen 
üde a költemény meBéje, éppen olyan egyezarü, köa-
vetlen és terméssetes a nyelve éa a verselése, amellyel 
Petőfi  uj zenét, uj csengést adott a döcögős magyar 
Zrinyl-versnek. 

Síját életének emlékeit, derűs lelkivilágát festi  a 
Bolond latókban, mig az Apostol romantikus szertelen-
ségel lelkének másik felét,  a szabadsághős megalku-
vást nem iamerő fanatizmusát  mutatják be. A helység 
kalapácsa Bsatlrikus költemény, amely a hősi éposaok 
dagályos ürességeit gúnyolja ki. Irt Petőfi  néhány Jelen-
téktelenebb próaa munkát ls. A hóhér kötele cimtt re-
génye vad romantikával tale rémhistéria. Drámai kísér-
lete sem sikerült Da lefordította  Shakespeare Gorlola-

tm-át a ea egyik remeke a magyar mlifordltáinak. 
Petőfi  alapjában és kiaárólag lírikus, még elbeszélő 
költeményeit 1B mlndanűtt a legegyénlebb lira ssövl át. 
Halhatatlan költője marad nemzetének éa aa egéss 
emberiBégnek, mert mint Beöthy Zsolt találón állapltja 
meg: as egész magyar nemzet lelke ssólal meg benne 
s páratlan költői hangot tnlál nála as örök emberi Ifjuaág. 

Aa alábbiakban köaőljűk költésseténok egyik 
gyöngyszemét, amelyet több mint negyven nyelvre 
lefordítottak. 

Besiket a bokor mart... 
Reszket a bokor mert 
Madárka ssállott rá. 
RsBZket a lelkem, mart 
Eszembe jutottál, 
Eszembe jutottál 
Kicsiny kis leányka 
Te a nagy világnak 
Legnagyobb gyémántja 
Teli van a Duna, 
Tán még klia szalad. 
Szivemben la alig 
Fér meg an Indulat. 
Szeretsz, rózsaszálam? 
Én nagyon sseretlek, 
Apád, anyád nálam 
Jobban nem szerethet 
Mikor együtt voltunk 
Tudom, hogy sserettél. 
Akkor meleg nyár volt, 
Most tél van, hideg tél. 
Hegvhn már nem szeretss, 
Aa latén áldjon meg, 
De ha még aseretss, ugy 
Ezerszer áldjon meg I 

Petőfi  Sándor 89 éve meghalt, ö nemcsak a mienk, 
hanem aa egésa omberiaégé. Halálának évfordulóján 
legyünk hálások a Teremtőnek, hogy egy Petőfit  adott 
nekünk. Szeressük a költészetét, olvasgassuk éa teljen 
meg nyomában a lelkünk azzal a derülátó kézzcóggel, 
amely Petőfit  sem hagyta el soha a legnagyobb meg-
próbáltatásaiban sem. 



4 Ik oldal. 

Apróságok. 
Az érettségi vizsgák. 

Ebben u évben mintha jobb eredményekkel zá-
rnltak aa érettségi vizsgák. Eaek aa életlndité, eaek a 
azárnyrabocsátó, kirepítő intézmények iámét ntratettek 
egy caomé reménykedő életet. Olyan nagy esemény ea 
aa ember életében. Jaj milyen nsgy dolog feaaűló  derű-
látással, gyönyörűen megnevelt lelkűlettel, mindent 
ragyogónak lété kedvvel éa magabíró öntudattal neki-
indulni... 

Nem aaeretnék a korai vénség megveriaégével 
bozaá saólnl ebes as örök problémáhon. Sajnálom a 
mi nemzedékünk életuudorral megmérgeaett kiábrán-
dultságáról belelépni ebbe aa érettségis hangulatba. 
Pedig egyenesen jó volna tanaaéket adni, érettségi tár-
gyat faragni  annak a tudománynak, amely felkéaaltl 
aa életbe indnló embereket a nagy vlasgára. Nam ár-
tana egy kis csömört elóre beleltatni a duiaadó keb-
lekbe. Caak valamit előlegbe arra ami amugyls holt 
blitonsággal bekövetkezik. Hit érne as as érettségi 
tantárgy, amely moat a 18 évea Ifjúba  beletudná Injek-
clóani a caemernek aat a mennyiségét, amelyet a 20 
évea találkozóig kisebb doalaokban amugyls megkap 
aa emberi mBrhaBág adagolásában. 

Jaj milyen előny volna számára ha as ideális 
neklfesaűlésel  jóakaratát nem egy orrbavágás hűtené 
le, hanem már moat megkapná pirulákban. Micsoda 
találmány volna egy jóféle  cseraőanyag, amely egy ki-
csit ellenállóvá tenné azokkal a azörnyű aebekkel Hiem 
ben, amelyet éppen a keresztényi Bzeretet értelme Bse-
rini nevelt embertársai vágnak majd bele aa első 24 
órában. 

Igazán nem szeretnék érettségizett fejjel  a jövő 
előtt állani, örvendek, hogy a javán tul vagyok éa ma 
világosan látom, miaaerint más as iBkola, más a neve-
lés elindító jóindulata és megdöbbentő boraalmassággal 
más az az emberrel anlyoBbltott élet, amelyet meg kell 
küzdeni. 

Saegény érettségizett fiuk,  megfogjátok  majd látni 
mennyi Igazság volt ebben a keaerű pár Borban. 

A román-magyar közeledés 
gondolatának a mai magyar Ifjúság  egyik legmegértőbb 
ts legőszintébb előharcosa. Ciujon (Kolozsváron) a na-
pokban az unitárius Ifjuaág  tartotta meg 3 napoa érte-
kezletét, amelyen képviseltették magukat Magyarország 
unitárius Ifjúsági  Baervezetel ls. A gyűlésen megjelent 
a román ifjúság  is, akik hangoztatták a klBebbaégl és 
a többBégl nép lelki megbékűlésének szükségét. 

Az Ifjuaág  fenti  gyűlése határozatban fogadta  el 
azt a javaslatot, hogy üdvözlik Ousti egyetemi tanárt, 
aki már a múltban ls aokai tett a többségi ÓB kisebb-
ségi Ifjuaág  testvéri együttelésének megalapozásáért és 
felkérik,  bogy álljon as élére egy olyan mozgalomnak, 
amely a két nemzet fiatalságát  összehozza éa lelkűket 
megbékíti a jövő nagy feladatainak  elvégaéaére. 

Egéaaen megcsodálni valé igyekezet, Bmelyben 
még van remény, van biaakodás aziránt, bogy ennek a 
két egymáaraulalt népnek minden poklokon kereBStűl 
egymasra kell találnia. Kiég a térképre egy p'llantást 
vetni, hop meggyőzze a láté embert e két nemaet pa-
rancsoló öBBzefogásának  aaűkBégéről. 

A román Ifjuaág  képvlaelője ait a nyilatkozatot 
tette a magyar flatalBág  keaerű kirobbanásaira, hogy 
nincsen aemmi ok aa elkeseredésre, mert a magasabb 
román körök megértő jóindulattal gondolkoznak a ki-
sebbségek aoraáról. 

Bár Így lenne. Nekünk valóban őaainte óhajunk, 
hogy a két nemaet annyi önamész .ó marcangolása után 
végre egymásra találjon. 

Évforduló. 
Nemsokára egynegyed évaaázeda annak, hogy a 

világ elvesztette nyugalmát. Huszonnégy eaztendővel 
ezelőtt indultak meg a felvirágozott  katona vonatok. 
A világtájak mindegyikén fellobogott  a gyűlölet. Azóta " 
megállás nélkül, szakadatlan folyik  a pusztítás. 

A nagy ember öldökléa azóta sem ért váget. A 
világháború őrjöngése nem bizonyult elég kiadóa pél- v 
dának. Még mindig van hajlamosság kezdeni. Akár-
melyik percen. Ál'lg fegyverzett  tömegek állanak szem-
ben egymással. Es a lelki elókézaltés is olyan tökéle-
tes, bogy aazal csodákat lehet művelni. Ezeknek a 
csodádnak előjátékai itt IB, ott la felbukkannak.  Távol-
kelettn, idehaza Európában egy-egy Ízelítő felvonást 
lejátazanak abból a véres drámából, amelyet annyi 
Ezakértelemmel kóssiteaek elő. 

A mai évfordulón  megdöbbenéasel lehet megálla-
pítani, hogy a világ iámét egy forrongó  katlan. Aa 
emberek semmit nem tanultak a félBzázeddal  ezelőtt 
elindított véres színjátékból. A gyűlölet ma éppen olyan . 
válságos kirobbanáaok felé  sóderja a világol, mint akkor. 

Pedig még emlékezünk jól, mit jelent, amikor a 
fegyverek  veszik át a szót. I-ten őrizze meg eat aa 
elblaakodott, magával nem biró világot attól a katasst- n 
rófától,  amely felé  olyan feltartóahatatlanul  rohan. 

Igy sportolunk mi. 
Aa egyik footbal  csapat Oradea (Nagyváradról) 

elment játazanl Nagybányára. A vendégcsapatot botok-
kal éB fűtykÖBÖkkel  várták. A mérkőzés során több 
Ízben kőzáporral traktálták a vendégeket. A mérkőzés 
pedig azzal fejeződött  be, hogy a vendégcsapat kapu-
sát tlz fejaebbel  aaállltották el a sportunk test 
vérleeaéget, férfias  küzdést jelentő mesőnyéről. 

Eat már hívják. Valahogy ugy talál as egéss tör-
ténet ebbe a felbomlott  ldegsetű világba, amolyben 
ssakl nem ktpdi isaaernl n legelemibb kötelesség*! sem. 

C S I K I L A P O K 

Majlűüi M á r Károly gróf,  volt erdélyi püspök 
soteropollal címzetes érsek búcsúja híveitől. 
Ju'lua hé 10-én, Erdély összes róm. kath. templo-

mában megható páaztorlevelet olvastak fel.  Majlátb 
Guaztáv Károly gróf.  volt erdélyi püspök búcsúzott a 
levéllel híveitől, akik fölött  41 éven keresatűl gyako-
rolta a főpásztor!  jogokat éa nebéa kötelességeket — 
Majláth Qusstáv Károlyt ugyanis, amint már jelentet-
tük, aoteropolisl clmaeteB érsekké nevezte ki a pápa. 
Püspöki székét, amelyben annyi aaeretetet és ragasz-
kodást azeraett magának hivel résziről, moat már teljea 
címmel éa jogkörrel Vorbuchner Adolf  dr. pűapök fog-
lalta el. Majláth püspök, Illetve most mér clmaetes 
érsek, talán utoljára szólott vaBárnap elolvasott pásator-
lovelében kedves erdélyi híveihez. 

A felolvaaott  pásatorlevél szövege: 
.Krisztusban szeretett testvéreim I Isten szent aka-

ratából már harmadik éve vagyok távol az egyház-
megyémtől, de testi erőimben megfogyatkosva  ia 
mind eddig asivemen feküdt  annak minden gondja, 
bánata a öröme. Napról-napra, amint éreatem egész-
ségemnek gyengülÓBét, fokozottabb  mértékben nehe-
zedett vállalmra a felelősség,  mellyel az Urnák tar-
tozom kath. híveimért. Ennek kőteleaaégsaerű meg-
fontolása  éa aaját képességeimnek mérlegelése indí-
tott arra, hogy Krisztus helytartója Iránti mély hó-
dolattal kérjem azentaéges atyánkat, hogy jóBágos 
azeretetóvel könnyítsen a lelkiismeretemre nehezedé 
felelősségen,  mentsen fel  Bzeretett egyházmegyém 
kormányzásától, amelyet 41 éven át jó ÓB balsorsban 
gyenge erőmmel szolgáltam. 

A 41 év távlatából fülembe  cseg a püspökké ssen-
telés fenséges  szertartásának Intelme: „Vedd a gyű-
rűt, a hűség jelét, hogy Isten jegyesét, a Szent Egy-
házat szeplőtelen hűséggel, sértetlenül őrizzed." — 
Püspökké fzjntelésem,  az egyházmegyével történt 
eljegyzésem éta féltő  gonddal ápoltam Bzeretett arám 
Iránti hűségemet, közületek a legkisebbnek a fájdalma 
nekem fájt  a legjobban, öröme engem vidított fel 
mindenekelőtt. Jó Időkben, rosFz Időkben, boldog 
voltam, ha a hitnek lángját felgyújthattam,  reménye-
teket erŐBltbettem, szereteteknek lűz*t élezzihettem. 
Tudomásotokra akarom hozni teatvórelm, hogy meg-
fontolt  lépésem a jelen körülmények között Inkább 
hasznára volt az Evangéliumnak a moat egyedüli 
gondom leaz, hogy az onatályrászemül kiosztott ke-
resztet Krisztusért továbbra ia türelmesen vlBelbeaaem. 

Szivem mélyéből adok bálát a jó Istennek, bogy 
hosszú éle'emnek fogytáig  at ő földi  helytartójának 
különös BZPretetét és segítségét éreztette velem. Most 
la atyai gordoskodással töprengéseimben megoldáshoz 
Begitett éa Bzeretetének jelével kitűntetett. 

Kérlek titeket, hogy Bzeretett testvéremet, kit 
szentséges atyám utódomul rendelt és aki eddig ls 
hűséges társam volt. akinek szeretetét éa ragaszko-
dását betegségem Ideje alatt annyiszor éreztem, fo-
gadjátok mindannyian szivetekbe, fegyelmezetten  en-
gedelmeskedjetek neki, Imádságaltokkal támogassá-
tok ót nehéz főpásstorl  munkájában. 

Sfivból  köszönetet monkok nektek Bzeretett pap-
jaim, munkatársaim és híveim, hogy 40 eBstendő 
Blatt szeretetetek bőségével elhalmoztatok. Ebben a 
pillanatban vlsKziemlékeeve a köztetek töltött bossiu 
Időre, könnyea szemmel és elszorult szívvel „tdok 
hálát Istennek értetek, mngem'.ókfzve  rólatok lmád-
Bágalmban." (Ef.  1.16 ) Éetem hátralevő napjaiban 
.szivünkben vagytok ugy, hogy együtt halunk és 
együtt élűnk". (2. Kor. 7. 3 ) 

Imádkozzatok érettem testvérek, hogy a kereszt-
viBelésben erős maradjak. Szeretettel adom rátok 
áldásomat, „a ml U uik, Jézus Krisztus kegyelme, 
Isten Bzeretete, a Szentlélek kösösBége legyen mind-
nyájatokkal. Ámen * (2 Kor. 13 14.) 

MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY 
soteropollal o. érnek. 

l u i a s , 
Sok mindent beszélhetnek, hogy az embar ne 

vásároljon srük cipőt, da van egy nagy előnye. 
Micsoda? 
Egyéb gondjait mind elfelejti  as ember. 
A háziasszony fejcsóválva  néal a cselédkönyvet. 

Aa uj leány várakozóan néz rá. 
Nagyon gyakran változtatta a helyét Maris 1 
Nem as én bibém kérem. A vőlegényem egy ván-

dor cirkusznál dolgozik. 

Sokat szokott Inni? 
Migltélés dolga, orvos ur. Asénnéaetem szerint 

nagyon keveset, a feleségem  nézete sserlnt nagyon Bokát. 
Palika öt éves. Farkánál fogva  húzza a kutyát. 
Da Pali, Bzól rá aa «nyja — miért hnaod farká-

nál azt a szegény állatot ? 
A kis fiu  ártatlanul nés visszs: 
Ei csak fogom,  maga a kutya huazal 

C odálatoB kék aseme van. 
Örökliltem. 
A mamájától? 
Nem aa édesapámtól, aki boxbajnok volt. 
Hogyan tudnám megváltOBtatnl aa orrom formáját  ? 
Birs meg egy boxbajnokotl 

Miért volt három évig börtönben. 
Mart nsm engedtek kl slőbb, kapitány ur) 

28. Bsám. 

A székely háziipar jelentősége. 
Néhány esztendővel eaelótt a Székelyföldin  házi-

Iparról még beBzólnl sem lehetett. A furó-faragó  BZÓ-
kely mesterember s a szövő-fonó,  guesalyasba járó 
székely assony ugyan akkor ls végezte a maga min-
dennapi munkáját s napi szükségletének előteremtésébe 
épp ugy belevitte a fenyvesek  ködbevesző kékje a a 
napsütötte havasi legelők tarka szlnpompáján a klala 
kuló művészi Ízlését, mint eddig. A székely kézimun-
kán ott ragyogott a Hirglta napsütése B a színek vál-
tosatoB tarkaságából előcslllogott a madárdal. A cikor-
nyás székely faragásokból,  a merev figurákból  pedig 
elővlllogott a nehéz élet, a küzködés az erdővel, viharral, 
almankós telekkel. Benne ragyogott ezekben a kézi-
munkákban az egész azékely néplélek, minden bu|ával, 
bajával, keaerŰBégével, gyűlöletével, .izékely támad, 
azékely bánja" átkával együtt. 

A azékely háziipar tehát megvolt, létezett, Bzép 
csendesen meghúzódva a fehérre  meszelt apró kis 
kunyhókban, a vén Hargita szétvágta, vlzmosta hegy-

i saakadékalnak oldalába tapasztott székely falucskák-
ban. Innen lndu'tak kl a Bsókely őitehetségek, akiket 
kllódltott népük, ÍZ Ikre szabott lebetóségeik korlátai 
közül az alkotás vérthevitő, energiát adó láza. Maguk-
kal vlttók mindazt, amit beléjük oltott a néplélek a a 
napsütötte tájak. A nagyvilág tudomást vett róluk a 
elkönyvelte tehetségüket egyéni Bzámlájuk Javára, nem 
vetve számot azzal, hogy ók csak előhírnökei annak 
az egész nóprétegekre kiterjedő müvéssetnek, mely 
csak kitermelésre, felfedeséBre  vár. 

Ez a felfedezés  pedig sokáig kéBett. Késett, mert 
nem volt meg hozzá a megfelelő  sservesettaég, a rend-
Bzerea feldolgozás  és az eladás megszervezésének, a 
kellő propaganda klfejttaénik  tervszerűség1). 

Mindezek a kellékek hiányoznak nagyróazben ma 
is s a székely népművészet terjesztése ma is egyéni 
vállalkosások a magáncélokat ssolgáló kereskedelmi 
klaknáaás alatt á>l. 

A vllágkrlz's Itt 1b, mint mindenütt, a könnyebb 
megélhetést blatosltó kereskedelmi életlehetőségek felé 
Irányította a fljyeltnet.  A b'zouytalan Ipari ÓB tiszt-
viselői keretek mellett a kereskedelem több független-
séget és biztosabb megélhetést biztosított az arra rá-
termett egyénnek. A népi termékek piacra vitele éa 
népszerűsítése pedig uj, hasznothajtó üzletág kifejlő-
dését eredményezte. Igy aztán megtörtént az, hogy 
amit pár lelkes művész vagy művészlelkű népbarát 
fajBzeretetből  s a népnyomoron, a nehéz életsoraon 
könnyíteni akarásból felszínre  hozott, nem a kitűzött 
cél kiteljesedésével érte el a haladás útját. 

A székely népművészettel is igy vagyunk. Hizl-
Ipzrunkat kereakedelmi alapon álló magánpróbálkozá-
aok vezették be a külvilág szemel elé s ai első ered-
mények gyümölcsét természetesen ők is aratják le. 

Mert ma már ott tartunk, hogy jelentős eredmé-
nyeket könyvelhetünk el. A székely pzínyeg, a azékely 
kézimunka, varrottBB, faragott  műtárgyak cak pár évo 
kezdték m9g vándorútjukat a Hargita aljából a nagy-
világ meghódítására. Előbb csak Erdély nagyobb váro-
saiban jelentkezett a székely munka apró kiállítások 
alakjában, majd ott láttuk hirdetéaeit szerényen meg-
húzódva Bukarest, Budapest hirdető tábláinak tarka 
szín rangetegébtn. Haladt előre a maga utján EZ erényen, 
csendesen, amig fel  nem figyeltek  rá a hivatalosak is. 
A nyár, az idei terhes fellegekkel  boritolt nyár aztán 
egyazerre két diadallal la bekopogtatott a azékely faluba. 
Mígtudtuk azt, hogy a hivatalos román közvélemény 
Igenis nagy aulyt hslyez a székely munkára s annak 
művészi értékét nem csak hogy elismeri, de külföldön 
la iBmenté kivánja tenni. A nemrégiben Berlinben meg-
rendezett Ipari kiállításra a romániai pavilion egyik fő-
érdekessége éppen a Baékelykéz, a calkl ember alkotta 
famunka  lett volna, még padig olyan mennyiségben, 
hogy azt ott eiadáara ÍB lehessen dobni. Da ugyancsak 
a nyáron Londonban megrendezett román kiállításon 
megjelent a azékely falu  teljes egészében, fehér  házai-
val, furó-faragó  mesteremberével, varrottasalval éa 
mindenfele  kézi munkáival együtt. ABzékely hízilpar, 
a székely nép vihartól madérdaltól, fenyveszugástól 
átszőtt, áthatott művészete a romár hivatalos közvéle-
mény diadalssekerén vonuit be a ködös Anglia fővá-
rosába, hogy elvigye a hirét oda ls egy maroknyi nép-
nek, mely a Hargita alján ól és küzdödlk fennmara-
dásáért. 

A bírilnl ÓB londoni bevonnláa olyan eredmény a 
a székely népmüvésset propagálása terén, ami gondol-
kozóba kell ejtsen mindenkit, aki e népnek jövőjéért 
tiszta lélekkel küadenl kíván. A székely népművészet 
további fejlődését  biztosítani kell. Oda kell batnl, bogy 
es a népmüvéBset Iparilag fejlődni,  mennyiségileg ter-
melni tudjon annyit, amennyit további terjeaskedéBónek 
utja megkíván. Ea a termelés történjék pedig akár 
megyei, akár falusi  Baövetkeaetek, vagy más kollektív 
megmosdulások utján, de legyen ugy megsaerveave, 
hogy abból művelőinek, a székely nép széles rétegei-
nek nemcBak dicsőség, hanem kenyér is származzon. 
Adjuk meg ennek B népmüvésaetnek aat as Igazi, ma-
gasatOB népi hivatást, amely BB elpusztuló erdőért, a 
kopáron maradó hegyekórt cserébe uj kenyeret, uj meg-
élhetést, a nép fennmaradásának  uj blatoaltékát szol-
gáltatja a jövőben. Ha est el tudjuk érni, akkor lesz 
igazán teljes, Igazán tökéletes aa a diadal, mely a 
népmüvésset páresstendőB történetének vtját k o r o n tasa. 

Szörnyű, hogy mennyi adósságod van. S tudaz 
nyugodtan aludni? 

fijuaka  Igaz. A hitelezők csak nappal jönnek. 

Doktor nr kérőm, nem engedhetne valamit a 
honoráriumból P Hlasen na én féljem  hurcolta bo as 
influenzát  ebbe a városba. 
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Szórakozva tanuljunk. 
B » N T ? m t 6 : VÓOMJT QYULA. 

A légkör villamos jelenségei. 
Jelen cikkemben nagyon ia Időszerű problémáiról 

laaa aaó, a villámláaról. 
Arról nem la kell beszélnem, hogy milyen la a 

villámlás, valószínűleg már mindenki átélt .Ítéletidőnek' 
nevezett zivatart éa sokan csodálkozhattak azon a fön-
séges természeti erő kirobbanáson, amely nem egyéb, 
m'nt a légkör villamos kisülése. Bisonyára még többen 
vannak, akik vegyes félelemmel  rettegtek as ártalmat-
lan mennydörgéstől, hiszen oly borsasstó robajjal jön 
sok Ijedt ember fülébe. 

Mindenekelőtt tisztáznunk kell egvet-mást mielőtt 
a villám tulajdonságait tárgyalnám. Blaőaorban ia a 
villamoa állapotot lamertetem. Minden teát villamos 
állapotba hozható, hogyha aa atomok kerül keringő 
elektronokból valamilyen mennytaéget elvessünk, vagy 
aa atomrendsaerek köaött tanyázó kóbór elektronokat 
kiazakitjuk valamilyen módon, akkor ia blsonyoB fokú 
töltés hiány lép fel  as anyagban előbbi állapotához ké-
pest. Viszont abban aa esetben, hogyha elektrondeot 
viszünk egy testre, akkor ason töltés többet mutatko-
zik. A elektron hiány pozitív töltés állapotot jelent és 
vonsó hatást ésslelünk Ily elektron hiányos testnél, a 
többlet töltésű testen lévő elektromos állapotot negatív 
töltésnek nevessük. A hiány, vagy a többlet nagyságá-
tól függően  a vonsó hatás különböző lehet, ügy elektron 
hiányos test egy semleges állapotú testet kevósbbé vonz, 
mint egy töltés többlettel rendelkező testet. 

A vlllamoB állapotot előidézhetjük dörzsöléssel, 
mágneses uton, fény  hatásra, hőhatásra, ssóval olyan 
módon, amikor VBlaml moagáa utján a test atomjaira 
valamilyen hatás kerül. 

Most tessék elképselnl, hogy a levegő tömeg állan-
dóan nyugtalanul emelkedő, BÜlyedő mosgáaával Ilyen 
módon mechanikai dörssölő hatásoknak van kitéve. — 
Aat is el lehet képzelni, bogy a levegőben lebegő víz 
párák siiatén súrlódhatnak a mosgó levegőhöz. 

Ae idójáráatól függően  a meleg légtömegek kicseré-
lődnek hideg légtömegekkel, a hideg légtömeg felülről 
nyomó hatáaánál fogva  a meleg légtömeg helyébe 
áramlik, igy két kűlönböaő tnlajdinaágu légréteg rohan 
el egymással ellentétes Irányban. A hideg levegő lefelé 
való mozgásával folytonosan  gyoreu', a meleg levegő 
mozgása fölfelé  lassul. A meleg levegőben vlspárák 
vannak, amelyek megfelelő  magaiBágba érve a fönnt 
uralkodó hideg miatt kicsapódnak felhővé.  Mármoat a 
két légréteg súrlódási határfelületén  oly erős súrlódó 
hatás lép fel,  hogy a lefelé  gyorsuló hideg légtömeg a 
iölfelé  áramló meleg légtömeg atomjaitól elektronokat 
szakit le. Fz a leszakított elektron mennyiség a nagyobb 
sebességű legtömeghes csatlakozva a Földre érve át-
adódik töltés formájában.  Iţy a meleg levegő felsőbb 
rétegbe érve elektron hiánnyal érkeslk és kicsapódott 
pára felhő  alakjában Bzlntén töltés hiányban szenved. 
Igy a magasabb réglókban ily módon töltésüktől meg-
fosatott  felhők  egymáshoz csatlakoabatnak és a kiter-
jedés méreteitől függően  kisebb-nagyobb feszültséget 
képvisel, mert a felhők  sorbakapcsolt telepeknek te-
kinthetők. 

MármoBt es a töltés hiány oly mértékű lehet, hogy 
képes több kllóméter hosszú uton oly erős vonsó hatást 
gyakorolni a Földbe jutott elekrondera, hoiy azokat 
va'óaággal visBzafzlppantja  eredeti helyükre. Termésse-
tesen es nem megy olyan simán és meglehetős erős 
fényjelenségektől  ÓB dörgéBtől kísérve történik a ki-
egyenlítődés. 

Nehogy azt gondolja valaki, hogy a villám ilyen 
márvü kialakulása csak egyszerű egyetlenegy kisülés. 
Bonéi 'okkal komp'ikáltabb. Ugyanis a természetben a 
villamos rezgőkör már ÓBldőktől fogva  megvan, amióta 
Fö dünk megvan. Ez annyit jelent, hogy a felhő  nagy 
felületével  mint sűrítő, azaz kondenzátor felületével  a 
rádiótechnikában ÍB haBználatoa hangoló kondenzátorral 
hasonló Bzerepet tölt be. Caak a tekercs hlányslk, mon-
daná valaki, mert caak akkor teljea a rezgőkör. HiBsen 
a kondenzátor töltése cat>k tekercsen keresztül BÜlhet 
ki ugy, hogy hlmbálóaó rengést kapjunk, gondoljunk 
caak egy rugóra, vagy ingára, mely nyugailml állapota 
körül leng. 

A tekercs habár láthatatlanul la, de megvan a 
vlllámláa pillanatában. Nem fontoa,  hogy fémből  legyen, 
caak vezető legyen, es pedig abbén a pillanatban elő 
la áll, amikor elérte a felhő  ast a feszültséget,  bogy 
egy adott távolságon kereBstUl villám jöheBsen létre. 
A feszültség  hatáBára a levegőben jobb veselő helye-
ken Ionizált csatorna keletkeslk, amely ugy viselkedik, 
mint a fém,  vesetl a villamosságot. Bs a veaetővé 
válás as lonlsátio. 

Rendszerint ott válik vesetővé a levegő a fessült-
aég határára, ahol a pára tartalom nagyobb. Ebből ért-
hető meg a villám ssessélyés cikk cakkos alakja, mert 
a légréteg kűlönböső pontjain található csak páradús 
réteg és aaért clkáaik a villám ide-oda aokrzor 5—6 
Bsor hosszabb uton mintha egyenesen ütné át a légré-
tegek Abban aa esetben ha Igen erős a töltés hiánya 
egy felhőnek  és a levegőréteg kedvezőtlen alakulata 
Ilyen vesetővé váló caatoma képződésre, akkor jön 
létre a többágú vlllAm. 

Mint említettem a villám képaődéskor valóságos 
rezgőkör jön létre, a felhő  és Föld képrzl a kondenzá-
tort, a tekercset aa Ionizált levegő réteg mint veaatő. 
Már most minden vesető körül mágneses tér képsődlk 
ha a vesetőn áram megy át. A villámlás esetében IB 
Igen erŐB mágneses tér alakul kl a vezetővé vált lég-
réteg körül. A felhő  töltést kap a föld  felől  kiegyenlí-
tődik tiltás hiánya, Igen de egyúttal a mágneses tár 
Is a villám alja körül kialakul, ea a mágneaM tár ezak 

addig áll fenn  amíg az áramlás tart, asonnal kesd 
ÖBazezHQgorodnl, mihelyt as áramlás megBzünt, a moz-
gása ellentétes a kifejlődést  tekintve. Minden mozgó 
mágnesestér a veaetőkben áramot Indukál, vagylB ára-
mot kelt, ebben as esetben ls az lonlaált légrétegben, 
mlut veaetőben áram keletkeaik, de ellenkező Irányban 
áramlik, mint aa elaő esetben. Ez annyit jelent, hogy 
a felhő  most Igen erőa negatív töltést kap. A mágneses 
tér te>jea összezsugorodásával, a mágnsaes tér energia 
megsattnt és a felhő  feszültség  a töltést Ismét kisüti, 
a vlllámuton kereBstUl. Es Így Ismétlődik sokmilllóazor 
egy pillanat alatt és elképzelhetettn, szép kisülés 
játék alatt kűlönböaő hó és fény,  valamint a romboló 
erők lépnek fel.  Fémekben a mágneaestér oly erőa 
áramokat Indukál, hogy azok átizaanak, megolvadnak 
és el ls éghetnek. 

A levegőben lévő kűlönböső gáaok és maga a 
levegő 1b kűlönböaő fényhatáaokat  mutatnak a villám-
lás hatására. Ha igen nagy ellenálláan köaegek jutnak 
a villám útjába, asokat valósággal Bzáiforgácao'ja. 

Tekintettel arra, hogy a vl'lám meglepő romboló 
hatásait sokan figyelték  gondoltak arra Is, hogy de jó 
volna a villám energiáját hassnoaitanl. Próbálkoztak 1b 
több helyen hatalmas szívó háló szerkezetekkel hegyek 
között kifeszítve  töltéBt felvenni,  de gyakorlati ered-
ményeket nem lehetett elérni, mert csak rövid ideig 
tart általában a slvatar éB akkor oly romboló feBsült-
Bógek léphetnek fel,  hogy minden elővigyázat éB ssá-
mitás ellenére megöli as ott tartóskod&kat, mint es 
már mag la történt svájci kutatókkal. A villámenergiát 
atomrombolásl célokra akarták fölhassnálnl,  de a sse 
ssélyes viazonyok miatt tz nem elkerült, sokkal jobban 
elkerült a mesterséges villámokkal a kérdést megoldani. 
Hiasen ma már ott tartanak, hogy 4—6 millió voltos 
mesterséges villámot tudaak előállítani, amivel as anya-
gokat föl  tudják bontani, illetőleg átalakítani. 

A légkörnek ilyen nemű villamos állapotától elte-
kintve, amilyet végig tárgyaltam, még van máa töltése 
ls. EZ már kozmikus eredetű és a világűr Bngárzó ener-
giáival elektron sugárzás is érkealk a Földre, amely a 
300—400 km. magasságú légrétegeknek töltést ad. Ez 
az elektron sugársás által nyert töitéa állapot adja 
astán as éssaki fényt  éa azokat a fényvlllózáaokat, 
amikor nincs felhő  éa mágia vannak kis vlllóaások az 
égbolton. I yenkor a rádióban kéaő este BÜrü sercegést 
hallunk, amely nem hasonlít sem a rendes légköri 
kisülésekhes, sem a motor zavarokhos. Nem ls oly rég 
ilyen elektron dus sugársás hatására Európa Bok helyén 
saabálysserü éssaki fény  állott elő ÓB azép rózsaszín 
sslnével gyönyörködtette as embereket. A rózsáséin 
fény  jelenség a neongás kisülési színe. Minden gáznak 
megvan a jellegzetes villamos kisülési színe, a neon 
gáznak rósBaasio, aa argonnak kék, a szénsavnak fehér, 
a higanygőznek zöld, a nagyvárosok reklám céljaira 
ezeket a azlnhatáBokat fényreklámoknál  föl  ls hass-
nálják. 

A villamos töltés állapot a légkörben ránk embe 
rekre ia igen erőa kihatásBai van. Amikor Időjárás vál-
tozás készül, akkor a légtömegek kicserélődésekor 
előálló u. n. front  váltonással kapcsolatban ldegrend-
sserünk működése változást Bsenved ÓB különös érzé-
seket, álmokat, sőt betegséget ls észlelhetünk. Erről a 
következő cikkemben számolok be. 

A folyók és tavak rendezése. 
Románia gazdag folyó  vízikben, de egész aor 

folyója  és tava — miután nem mindig keltette fel  a 
politikai Bsemélyisógek érdeklődését — valóságos fészke 
a baktériumoknak és a tisztátalanságnak. Bok esetben 
ezek a visek teljességgel alkalmatlanná válnak a hajózás 
saámára s veszélyeztetik a közegészséget. 

Mint például a Dambovlta... 
A Dambovlta, an „édea vlzu, melynek vonsáaa 

még a modern lírikusokat ÍB megihlette (a háború ide-
jén Piedeálnál hősi halált halt Mihail Bsuleecu költő 
nagyon Bsép verseket irt a fővárost  átsselő folyóhoz). 
B as annyi költő állal és népdalokban 1b megénekelt 
Dambovlta mégis — miért ne mondanánk meg ? egyike 
tz orsság legpiszkosabb folyóinak... 

Annyira gondozatlan, hogy Üledéke egészen a fő-
várost átsselő ssakassálg, mintegy 30 kilométernyire, 
a fertőzés  valóságos fésskeit  képezi. Ebből a piszkos 
vlsből issnak a szarvasmarhák, melyek a napi tejet 
adják a lakosoknak; ebben a pisakoa vlaban fürdsnek 
a falusi  gyermekek, és es a vla folyik  el a falvak 
mellett, terjeaatve a betegaég csiráit. 

Fundateanu komandor, királyi adjutánB és az 
orsaágőrök tengeréss osztályának parancsnoka, számot 
vetve a dolgok ilyen állásával, Dombrovskl ezredessel, 
Ilfov  megye prefektusával  egyetértésben elhatározta, 
hogy legrövidebb időn belől rendezi a Dambovltát s való-
ban, ha nem la .édes" de mindenesetre tissta vlasé tSBal 

Eat a lakosság egéssségére nagyjelentőségű mun-
kát oraságőr tengeréssek fogják  elvégesnl, a kösérdekü 
munka keretében Miután azonban nemcBak a Dambo-
vltát kell rendesnl, as orsságőr tengeréssek munkáju-
kat kl fogják  terjesstenl aa egéss orsságra, mindenüvé, 
ahol az orsaágnak erre ssŰkBége vaa. Ily módon ren-
deani tudják nemcsak a betegségeket okozó tisztátalan 
vizű folyókat  és tavakat, hanem a maláriát terjessió 
mocsarakat és megrekedt patakokat is, melyek körül, 
mint n lázak előhírnökei, ssunyogok rajsanak. 

As orsságór-tengeréasek különítményeit ssakem-
ber mérnökök ós orvosok fogják  kísérni, akik együtt 
működnek velük ennek n köaegészaégUgyi munkának 
elvégaésáben. — Bslwel, fiatalsággal,  munkaerővel as 
orsaágőr-tengeréaaek aa orsaág viselnek tissta tükör-
képet adnak, melyben nem leu helye többé betegség-
nek ét tisztátalanságnak. 

Román \ m i Pittstiiirili amerikai város eoeteÉL 
Románia az utóbbi időben egyre ismertebbé 

kezdett válni határain tul is. A párisi világki-
állítás látogatói még élénken emlékeznek a 
kiállítás minden várakozást felülmúló  román 
pavilonjában nyert benyomásokra. Hasonlóképen 
fényesen  sikerűitek a Londonban, Lengyelor-
országban, Jugoszláviában és Csehszlovákiában 
rendezett kiállítások román osztályai is. 

A Nemzeti Turisztikai Hivatal megterem-
tése óta a külföldiek  sokasága látogatja meg 
minden évben az ország festői  helyeit s visz 
hazájába kitörülhetetlen emlékeket. Az ország 
ÉB a külföld  egyetemi központjai közötti tanár 
és diákcserék ismertté tették a román kulturát 
éB művészetet. 

Az Amerikában kifejtett  propaganda nyo-
mán, mely hatalmas viszhangra talált, az ott 
megtelepedett románok részéről, Romániát meg-
ismerték az óceánon tul is. Hozzájárult Románia 
becsületéhez* a tengeren tul néhány irónak és 
művésznek a szereplése is. George EneBcu 
hangversenyei hirdették a román géniuszt, Leon 
Feraru költő egyetemi előadásai a román kul-
túráról és Petre Neagoe irodalmi tevékenysége 
szintén nagymértékben hozzájárultak a román 
nép megismeréséhez. 

Mindezeket betetőzi most az a hir, hogy ai 
Egyesült-Államok egyik legvirágzóbb városa, a 
nagy ipari ÓB kulturális központ Pittsburgh, ha-
talmas könyvtárral rendelkező több mint egy 
évszázados egyetemén román katedrát állítottak 
fel.  E katedra felállításának,  kulturális értékein 
tul, kereskedelmi jelentősége is van, miután 
keretein belül a román föld  kincseit ia ismer-
tetni fogják.  A pittsburghi gyárakban dolgozzák 
fel,  az Egyesült-Államok vaB, szén és kőolaj 
készletének több mint egynegyedét. Ragyogó 
gazdasági helyzete révén a város legrégibb idők 
óta érdek es művészi értékekkel, Bzámos templom-
mal, kollégiumokkal és jótékonysági intézmé-
nyekkel rendelkezik s egész csomó Bzázezres 
példányszámban megjelenő napilapja ÍB van. 

A francia  éa angolszász hagyományok el-
keveredése különleges jelleget adott ennek a 
városnak és ez a jelleg felhőkaroolóstilus  elle-
nére ia megmaradt. Maga az egyetemi épület 
is, amelyet képünkön bemutatunk, eredeti és 
elegáns. 

A pittabnrghl egyetem (Amerika.) 

Az Óceánon tuli kulturális központok egyik 
legBzámottevóbbikében felállított  román katedra 
napjainkban, mikor minden téren a nemzeti fel-
éledés áramlása érzik, csak hasznára lehet az 
országnak s becsületére válik vezetőinek. 

A targa-muresi (marosvásárhelyi) ke-
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

No. 1627/1938. MagántiBstvlselők szabadsága. A 
kereskedelmi éB iparválla'atok figyelmét  felhívjuk,  hogy 
a munkaszerződésről szilé törvénynek a tisztviselők 
pihenő szabadságára vonatkosó rendelkeaését tartsák 
be Bzigoruan, mert annak végrehajtását a munkaügyi 
inspektorok ellenőrlsni fogják  éa nem teljesítés esetén 
súlyos Bsankclók alkalmastatnak. A ssabadaágoláal 
tablók idejében állttandók ÖBSZB és függesstendők  ki, 
hogy az érdekeltek legkéaőbb 10 nappal a szabadság 
megkezdése előtt tudomást sserezzsaek arról. Tg.-Mu-
res la 9 Iulle 1938. Secretar Rusu. Referent  dr. Máthé. 

Agglegények vigasztalása. 
Herbert Spencer a nagy angol filosofus  szeszélyes 

és gáncsoskodó terméssetű volt. ás talán éppen aaért 
sobaBe nősült meg. 

Időa korában valaki megkérdeate, hogy nem bánta-e 
meg, hogy agglegéay maradt? 

Nem — felelte  Spencer. Vlgasatal az a tudat, 
hogy valahol a viiá(on él egy nő, akit én nem Ismerek 
éa aki boldog anélkül, hogy tadná miért? Aa a nő, 
akit én aem vettem el feleeágül. 
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A kereskedelem érdekében. 
A keraskedelemme), u iparunkkal nagy ba] van. 

Nem éppen a mai elvónelenedett Időkről van uó, 
amikor plllanatllag nincaen aemmi véllalkoaé kedv, 
megállott minden, hanem általában aaokról a hatásköri 
tultengéaekröl, amelyek valéaággal megfojtják  aa egéss-
aégea kereskedelmet 

Aa oraaág bankkormányaója megkereate aa ipar-
éa kereskedelmi kamarákat éa arra kérte, előterjese-
téseikkel támogaaaák a normállá kereskedelmi élet 
kifejleaatéaét  éa tegyenek javaalatot a speku'.a meg-
gátláaa a a drágaaág letörése céljából. 

A dévai iparkamara e tárgyban például a követ-
kelő eiőterjeaatéBt tette: 

Kormányáé Ur I 
Válaszolva 1069 éa 116—1938 asámu leirataira, 

tlsstelettel köaöljük, hogy kamaránk ldőkösl bliottaága 
az elsőrendű közszükségleti cikkekkel űaött ttaérkedáa 
megakadályozása céljából junlua 23 án ttléat tartott B 
azon a következő követkeitetósekre jutott: 

Mivel aa árak emelkedése általános jelenség, a 
bizottság megállapítja, bogy a drágaaág nem egy ön-
magában való dolog, hanem csupán máa okoknak aa 
okozatja, amiket aa alábbiakban legyen szabad felso-
rolnunk : 

Az árucikkek árának emelkedése nem egy saá-
zalék, arányban tapasztalható, hanem az kerUletenkint 
változik. 

Aa elsőrendű közszükségleti cikkek árának emel-
kedése — B eaeknek an ellátáal piacokról való elttt-
néae — talán kizárólag annak köszönhető, bogy a 
batóaágok — Illetékesen vagy hívatlanul — saját tet-
BzéBÜk aaerint .szabályozzák" a kereskedelmet ellen-
tétes rendelkezéseikkel. 

Eaeknek a rendszabályoknak, amiket a rendőrség, 
csendőrség, főbírói  hivatalok, jegyzők, bírák, polgár-
mesterek, ható;ági orvosok, adóhivatalok hoztak — az 
lett az eredménye, hogy aa egész kereskedelem el-
bátortalanodott, nem tud tájékozódni, EŐt annyira el-
vette a kedvét, hogy néha ott la hagyja, semhogy 
kitegye magát a hatóságok aaklatáaánbk. 

A hatóságok minél lelcllBmereteaebben végzik 
köteleaaégUket, a kereskedők annál inkább kl vannak 
téve zavarásnak, amely tar vény ea dráguláshoz vezet. 

A mamorandum részletesen kitér eBetekre, amelyek 
bizonyítják, hogy a hatÓBági beavatkozás, terror szer ü 
szertelenaége, mennyire biaonytalanságba kergeti az 
egéss kereskedelmi életünket. 

Majd Így folytatja: 
A rossznak a meggátlására nem tudunk mást, 

mint: 
a) Szabad versenyt; 
b) Az ellentétes ÓB visszaélő rendelkezések vissza-

vonását ; 
c) Kétségtelen megállapítását annak, hogy ki 

rendizabályozza a kereskedelmet; 
d) A termelés eszközeinek rendszerezését és 

saervezésót; 
e) Amennyire lehetBéges, a közvetítők kizárása; 
f)  A falvakból  az áruknak a városba való szállí-

tására közös eszköziek a szervezáBe; 
g) A mezőgazdák részére Bzükaégea iparcikkek 

árának csökkentése; 
b) A legalkalmasabb lenne, ha a kereskedelmi 

és Iparkamarák lennének megbízva a kereskedelem 
ezsbályeziéával éa irányításával B a primárlak hsjta-
nák végre ezen határozatokat. 

Nem tuljuY elképzelni, bogy az egész országra 
érvényes egységes rendeik'ziíek a megkívánt ered-
ményt hoznák, mivel a gazdasági helyzet kerUletenkint 
más és máa B igy csak a kereskedelmi ÓB iparkamarák 
harcolhatnék eredménnyel az élet megdrágu áaa ellen, 
a kerületetek gazdarágl helyzetének tekintetbevétele 
után lelkiismeretes éa jól megalapoaott Intézkedések 
megtételével. 

M é l t á j a y o s e á g r . . 
Egy álhlrlaplró, aki ssaroláaból élt, egy nap a 

következő levelet intézte Voltalrehiz. 
Uram, most nyomtattam kl egy guoylratot öa 

ellen. Nigyvenöt példány készült belőle. H» négyszáz 
frankot  küld, az egészet megsemmisítem. 

Voltaire igy válaszoh: 
Uram. ö i rendkívül becsületes ember. Nsm sze-

retnék VIBFZ * élni jóaágával, mert meg VBgyok győződve 
róla, bogvha elfogadnám  nagylelkű ajánlatát, megkáro-
sítanám Öit. Hi ugyania müvét áruba bocsátja, jóval 
többet kereshet négyszáz franknál. 

Â B a l r é . 
Az ifjabb  Dumaa megnéate a Comedie Francalaeben 

egyik önmagát igen nagyra tartó irétársának a darabját. 
Aa előadás Blatt a földszint  egyik foteljében  mólyen 

aludt egy ur. Dumaa maliclozuB moBoliyal figyelmeztette 
a Bserzőt as alvóra ÓB hozzátette: 

Ez ia vélemény a darabról. 
Másnap aa Ifjabb  Dumas egyik drámáját adták 

ugyanabban salnhásban. Dumaa megint IrótársávBl 
együtt ment as előadásra. Az utóbbi egyszerre csak 
diadalmasan mutatott a földszint  egyik sártazékében 
Bsundikálé úrra. 

Látja — mondta kárörömmel, as ön darabja mel-
lett la alszanak Dumas nevelve vont vállat: 

Ugyani Hát nem ismer rál Ez ugyanaz az ur, 
akit tegnap láttunk aludni as ön darabja alatt — még 
mindig nem ébredt föl. 

Tudnivalók a jövő tanévre. 
Beiriai kárénak  aa öüaaea osztályokba (I—VIII.) 

valamint bárminemű vizsgára szóló kérések benyúj-
tandók aa Igazgatói Irodába augusztus 30-lg. Kérés-
minta az Irodában kapható, kl kell tölteni és bélyeggel 
(8+1) ellátni. , , 

A javité vizsgák  Ideje szeptember 1—5. 
Az V.  osztályba zzólé felvételi  vizsga (examen 

de admitere) szeptember 6-án reggel 8 órakor kezdő-
dik. Az /. osztály  felvételi  vizsgája sseplember 1-én 
szintén 8 órakor veaai kezdetét. A kéréshez mellék-
lendők: aaületéal anyakönyvi kivonat, keresztlevel, 
ujraoltáai, állampolgársági óa elemi Iskolai bizonyítvány 
(legalább a IV. osztályról) Utóbbit láttamozza az állami 
tanfelügyelő,  ba hltvallásoa lakóiéba járt a tanuló; ha 
államiban, akkor láttamozna nem kell. Aa I. oaztály 
felvételi  tárgyal: román, magyar, azámtan, szóbali és 
írásbeli a IV. elemi oaatály anyagából. Szükséges, 
hogy a jelentkeaők a nyáron alaposan gyakorolják a 
román, magyar diktandé irást éa az olvasást, a szám-
tanból aa egyszeregyet, a 4 alapműveletet s a IV. 
ozztályoB számtani könyvben lévő példákat. 

Az Internátusba lehet jelentkezni Bseptember 7-lg, 
ugyanekkor van Ide a bevonulás ls. 

A belrásl dlj: I—IV. osztályban 650 lej, V—VIII. 
osztályban 600 lej, mivel itt 50 lej kézimunkadíj nincs. 
Az I osztályban a tandíj 1000 lej, fenntartási  dlj szin-
tén; a II—VIII osztályban a tandíj 1000 le], a fenn-
tartási díj 2490 lej. Ezenkívül fél  öl bükkfa  árában — 
egész évre szóló fűtési  díjban, a belratáskor 400 le] 
fizetendő.  Ha Időközben a dijakra vonatkozólag a fő-
hatóság eaetlegOB lntézkedeaére csekélyebb mértékű 
váltoaáa állna elő, idejében közölni fogják.  A tan- éa 
fenntartói  dijakból bizonyos hányadot eienged az inté-
zet azon szegény sorsú jó viseletű és olőmenetelü 
diákoknak, atik azért az osztály-értesítővel éa Bzegény-
aégl bizonyítvánnyal feiaaerelt  kérésben (aa igazgató-
ságból intézve) folyamodnak. 

Baüott tanuló kérése el Be fogadható. 
A kóréa beadási ideje 1938 szeptember 30. 
Kéaőbb jöit kéréaeket nem veBanek figyelembe. 
A VII. éB VIII. osztály a katonai e'.őképzóaök 

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

Szeptember 8-án ünnepélyes Veni Sancte, a tanév 
megnyitása, 9 én aa előadások megkezdése. 

H* eltérő rendelkezések jönninek a tanügyi ható-
ságoktól, azokat közölni fogják  a helyi lapokban. 

Aki bővebb tájékozást akBr, forduljon  a légim-
názium éa az internátus igazgatóságához, akár szóban, 
akár Írásban: készséggel állanak rendelkezésre. 

Nagyon olcsó árért 
vállalok munkálatokat: 

vasesztergálást, heggesztéseket , 
bármilyen géplakatos munkákat, 
d u g a t t y u g y ű r ű k e t bármilyen 
méretben vas pénzszekrényeket 

P u s k á s 
meohanikal üzeme MeroureaCluo. 

M a János a népövetseii Lina oölésen. 
Owrbeke belga egyetemi t&nir elnökiate alatt 

folyt  le a N ószövetségi Liga unlo közgyűlése, malyrn 
a Romániai Migyar Nép ̂ egyesület nevében Jósika 
J»noa báró jelent meg. A ktagyüiéH tárgysorozatának 
egyetlen pontja az unió átirata volt Gsnfbez.  Az átirat 
hat pontjában áilandó kisebbségi bizottBágról, a panaaz-
eijáráa lényeges meggyorsításáról, a nemzetiségek és 
anyaországaik azabad kulturális érintkezéséről óa arról 
van szó, hogy a „faji",  vallási és nyelvi klaebbaégek 
fogalmát  helyetteaitaék a .nemaeti" megjelöléBsel. 

Jósika Jinos báró valamennyi pontra kiterjedő 
beszédben világította meg a kérdést nemzetiségi szem-
pontból éa több ponthoz kiegÓBailő Javaslatot telt. Be-
széde vitát támaaatott, melyben a cseh résztvevők 
mellett Macartney angol óa Malaterre francia  megbí-
zott la lelBzólalt. Jóslka Jinos állandó klBebbsaégi 
bizottság felállítását  ktr;e a Népszövetségben, a man-
dátum bizottság mlntájéra, hogy aztán ez a bizottság 
mindenekelőtt a kisebbségi atatutumot dolgozza kl, 
mely a kisebbségi Jogok általános és feltétlenül  köti-
lező keretét megadná. Aaok az államotr, melyek a 
kisebbBégi egyezményekben kötelesettséget vállaltak 
magukra — mondotta Jóa'ks J mos báró — e kerete-
ket a helyi vlsaonyok számbavételével, de az alapel-
vek sértetlen megtartásával töltenék ki. Magát a atatu-
tumot eztk az államok törvénybe Iktatnák, e törvények 
végrehajtását pedig a Nipazövetség garantálná Így 
W " ? kérdés fátókssere  lenni ugy a pillanatnyi 
külpolitikai helyzetnek, mint a belföldi  helyzetek ala-
kulásának. Jislka János báré esután a Ghnf  által ezen 
a téren elért eddigi eredményekre mutatott rá. A fel-
szólaló médoaltó indítványait a köagyüléa egyhangúin 
elfogadta 

A közgyűlésen résztvevő román delegáció, mely-D £ A4n P'li'V a képviaelőhás volt llbarálla el-
nöke állott a tagjai köst volt Saerbescu Sabaatian, a 
román saövetaég főlltkára  ÉB Ion Creclun volt képvi-
selő, egyetlen kifogást  sem emelt Jósika báró javas-
lataira a végül elfogadta  a módosított aaSveget 

KÜLÖNFÉLÉK. 
2 £ V L B j £ 0 U 9 B O r S . 

Csiki Lőrinc Ditrau (dltról) Bzármazásu BaofcafeBtő-
segéd folyó  hó 13-án délután 6 óra tájban as Ajvász 
gyógyszertár emeleti ablakából lezuhant és halálra zúzta 
magát. Mindennapi eBet ez a napisajtó hlrrengetegében, 
ami fölött  érséketlenül átsiklik a közömbös olvasó. 
P„dig mennyi tragédia bnzódik m«g egy-egy ilyen jelen-
téktelennek látszó, háromsoros szürke hlr mögött. Iga-
zolja eat a jelen eset Is. Szegény Csiki Lőrinc regéket 
mesélhetne arról az irtóz ítosan hosszú télről, amit a 
nyomoiuiágoa nyári napszámért dolgozó ssezonmunkás-
nak hideg szobában, éhező családdal kell átküzdenie. 
Amit többen Is láttunk az ő néikülözésébő', as olyan 
nyomorúság, amilyentcssk a legnagyobb orosz nyomorgó, 
Gorkij élhetett át éa tárhatott a társadalom lelkiieme-
rete elé. Éa ea az ember a hideg azoba, a korgó gyo-
mor a a alvár kilátástalanság napjaiban la reménység-
gel, bizakodással volt tele. Higy várta a muikáthosó 
nyarat, attól várt miad-Hit. Asszonyának, gügyögő ki-
csiny gyermekének több élelmet, ruhácskát, a legazut-
ségesebb holmidat. S a nyomorvlsalt Baagény ember 
ezive mindig megértőbb. Cslkl Lőrinc la a mag a nagy 
szegénységében szsratő (•zlvvol magához ölelte npátlan, 
apró árva rokonalt anyjukkal együtt. Ezeknek la ővolt 
minden reménysége, egyedüli támasza. Talán éppen 
azon gondolkozott haláltokozó muikája köaben IB, bogy 
miképpen OBBza be povány kerisotét az ételre váró 
aok-aok éhes szájnak a a ruhátlan sok-sok klcil gyer-
mektestnek. Mmdtnaek aztán véget vetett a megmoz-
duló iótr j, amelyről ezegény Csiki Lőrinc miden jószán-
dékával, reményeivel éa tervelvei együtt a m'gsemmi-
sülésbs lendült. Hrtelen távozásával az élők, a kenyér-
keresők sorából kleaett hátramaradottjai életében uj 
fejezel  kezdődik. Vájjon kl tudná megmondani, hová 
vezet bizonytalan utjuk az annyi but, bánatot éa a 
gyöngék Bzámára oly kevés örömet rejtegető életpályán. 

— Felmentették állásából a oiuomegyei 
prefektust.  A beiüjyminiazter fe'mentette  Rizescu 
Eugeu alezredes, zászlóaljparancenokot a megyefőnoki 
tisztség a'ól éa helyébe Minai V.ctor Bf;.-gheorţhai 
ezredeat aa ottani h*dklezészitő parancsnokát nevezte 
kl megyefőnökké.  Mlhal Victor ezredes igen nagy nép-
szerűségnek óa rokonsaenvnek örvendett a testvér 
azékely városban. 

— Uj polgármester Merourea-Ciuo város 
élén. Miután Petre Pasnlcu volt törvénysziki főalnök 
éa polgármeater táblabírói rangban a Iasi-l táblához 
kerü;t, a belügyminisztérium Mercurea-Ciuc polgár-
mesterévé Petre Cordu ân törvényszéki b'rót nevezte 
kl helyébe. — Itt említjük meg, hogy Tralan Burta 
helybeli ügyészt szintén polgármesternek nevezték ki 
OJorheiu város élére. 

— Kartyavetés miatt. LikatOB Erzsébet kóbor 
cignnyasBzooyifeljnlenter.e  a gheorghenl (ryergvóazent-
mikióiil rendőrség, m r. hácró- hizr» jarva tá'tyave 
ténsBl bolondiiotta az embereket s különböző , túlvilági 
erőkre" hivatkozva pénzt csalt ki. Aa ügyet most tár-
gyalta a töreénysẑ k s a körmönfont  ciganynőt 2 hó-
napi fogházra  ÓB 2000 lej bírságra ítélte. 

— Nem oktatta ki a munkásait Gibrie Imre 
vállalkozó több munkással aa egyik uz völgyi cig erde-
jét vájatta. A'Ig áliottak mu lkába aa erdódöntéahez 
felfogadott  emberek, az egyik lezuhanó fenyő,  Ciibi 
Siliveazter Remetee (remetel) Illetőségű munkást agyoa-
ü töt te. Aa ügyéazsg gonditianságból elkövetett ember-
ölés miatt emelt vádat a vállalkozó ellen. A bíróság 
főtárgyalás  alkalmával beszerzett bizonyítékok alapjáa 
bizonyítottnak minősítette a vádat s a vállalkozót 1 evi 
elzárásra, 5000 lej pénzbírságra, 3 évi politikai jogfosz-
tás") itr-lte és az áldozat hozz ttartczólval Ezemben 
30,000 lej kártérítési összeg megtérítésére kötelezte. 

— Meghalt a zandominio i (oaikanentdo • 
mokoai) apaallatgondoaó. Mult számúikban jelen-
tettük, hogy Szabó Albert eandomtnic i községi ?p»-
állatgondozót összetörte az egyik bika, Súlyos sérülé-
seivel a halyl közkórházba Ápolták, di a tudomány 
nem tudott megbirkósai a fjlbő^zült  állat által ejtett 
sérülésakkol. Meghall. A falu  általános részvéte mel-
lett temitték el. 

— Roaazul sikerült .ferjhonadáB''.  Sefernyák 
Róza Dltrau-l—dltról leány évekkel ezelőtt feljelentést 
tett az oltani caendőraégen, hogy Mo.'dován Róza rsghln-1 
(száazrégen<) illetóaégü cigányasszony 4000 lejét azaal 
csalta ki, hogy két héten belől férjhez  megy. Ő a 
cigányasszony által előirt dolgokat tökéletesen végre-
hajtotta, de a kérő elmaradt. A most megtartott fő-
tárgyalás során B törvényszék büniSsnek találta a vád-
lottat, 6 hónapi elsárásra és 2000 lej pénzbírságra Ítélte. 

— Lopás miatt. Moldován Mária éa Llna kóbor 
clgányasazonyok Josen (Gyergyóalfalubao)  több helyen 
eredményes „látogatást" tettek a amit megkaphattak, 
elemelték. A bíróság távollétükben 6—6 hónapra „be-
csülte'' a működésűket. — Z <rkula Mihály és Slnka 
Jinos Györgyé Ghlmea (ţylmeal) kovácameBterek vas-
anyag hiányában ssenvedtek. Köaöa elhatárosásból éjjel 
meglátogatták a gyimeai állomást B egyik teherkocsi 
könnyen keaelhető vasalkatrésselt ellopták. A vonat-
kozó törvényszéki Ítélet alapján 1—1 évet ülnek a 
törvénybe ütköző éjszakai kirándulásért — Bartha 
György Ciuman (csomafalvi)  Illetóaégü munkás heteken 
kareBztül rendszeresen megdézsmálta muokáatársal 
átalvetóit, 6 hónapi elzárásra és 2000 lej pénzbírságra 
•;é'tók. — özv. Pater Andráané Racul (cslkrákosl) uszony 
feljelentéat  tett as ottani csendőrségen, hogy ismeret-
len tettesek egyik kassáléjárél elloptak egy asekér 
saénát. A csendőrség nyomozást vezetett be. — Barsan 
Ioan Ghlmes (gylmesi) éa Munca Ionn Tulghes (tölgyesi) 
lakósokat lopáa miatt 2—2 hónapi elnáráara Ítélte a 
törvényuék 
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ő y c r g y ó i é l e t A „Transziiván tetők" szerelmesei. 
Több napoa kirándulás a tudomány szolgálatában. 

Aa a magaa színvonalú tudományos élet és 
munkásság, melyet egyes tudósaink, népünk 
kulturális életében végeznek, minden politiká-
tól és vallási elfogultságoktól  mentesen, hova-
tovább összefügőbb  rendszerben bontakozik ki, 
az egész emberiség javára. 

ALaoul Roşu és vidéke közelebbi megisme-
résére és felkutatására  alakult kis turista-cso-
port Gheorghenibe (Gyergyószentmiklóson) gyü-
lekezett, akiket a vasútnál Dr. Csiby Andor 
fogadott  és gondoskodott elszállásulásokról. 

A több nap keretébe baosztott kutatási 
munka, programszerűen kezdődött s azon mint 
a tudomány méltó képviselői és komoly részesei 
voltak jelen: Bányai János, Dr Balogh Ernő, 
József  János, Nyárádi E. Gyula, Dr. Tavaszy 
Sándor, Tőrök Zoltán, Vámszer Géza, Xántusz 
János és több fiatal  tanár. Mindenik külön egy 
kia történelem, a tudomány csodálatos világá-
nak egy-egy képviselője, ígérete, akikben a 
tudás, a természetimádattal együtt alkotja azt 
a teremtő erőt, amely befelé  muaeális, kifelé 
pedig a közszellem megteremtését szolgálja. 

A székelyföld  legendás szépségei. 
A Lscul Roşu születésűnek 100-dik évfordu-

lóját legméltóbban, evvel a tudományos kuta 
tással akarják az érdeklődés központjává tenni, 
hogy ujabb és ujabb ismeretek és érdekessé-
gek feltárásával  ne csak tudományos szempont-
ból, de más vonzó erőt is nyújtsanak a vidék 
fokozottabb  látogatására. 

Külön megoldandó probléma az Olt és 
Mureş forrás  vidékeinek megismerése, a forrá-
sok pontos megállapítása, helyszíni kutatások 
alapján. 

A felkelőnap  aranysugara mégcsak a he-
gyek mögött bujkált, mikor útra készen áll, a 
turistacsipat. A kis város még alszik s ebben 
a reggeli tiszta csendességben kétszeresen fel-
emelő a természetszemlélet. 

A „napfényes  tetők" varázsa ég a szemek-
ben s türelmetlenül várják, hogy ott lehesse-
nek, ahol az ember „saját hangján tud szó ni, 
saját lábán tud járni, érezni és gondolkozni". 

A megállapított ucrend első állomása 5 ön 
a Lscul Roşu, 6-án a tó környékének bejárása, 
7 6a a Likas havas felkutatása,  8 án a Cohard-
Kupás bajárása, 9 én Bicaz-Cheien le és a Bicazul 
Ardelean szoroson vissza, 10-én a Nagyhagymá? 
vidéke Háromkutig. 11-én Egyeskón ie, Balán-
bányára Sanduj pataki erdööri házig. 12-én 
Sttndujpataki borvíz források  átvizsgálása, az 
Olt és Mureş forrásának  megállapítása, Sugó-
barlang. 13 án Valea Strâaaba (Tekerőpatak) 
környékének átkutatása. 

Ahol az aranyat keresik. 
Valea Strâmba határában 1100 m. magas-

ságban fekszik  az úgynevezett „Sugó-barlang". 
Mesék, legendák veszik körül az egész vidéket, 
ahol több évtizedes feltevés  szerint külömbözS 
értékes kövületek, ólom és arany is találhatók. 

A közbirtokosság, mint tulajdonos, ezelőtt 
egy évvel Bányai János neveB geológust hivta 
meg szakértőnek, aki minden geológiai kutatás-
tól eltekintve, azt ajánlotta a közbirtokosság-
nak, tárja fel  a barlangot, tegye bejárhatóvá 
s épitsen egy a mai turista Ízlésnek megfelelő 
menedékházat. 

A Sugó-tól nem messzi van az Jugyeskő és 
Balánbánya, melynek egyenes vonalába eBÍk a 
most tervbe vett menedékház. Itt van a turis-
táknak a környék legszebb, legérdemesebb ta-
lálkozó helye, mig a Gsik-felől  érkező turistáink 
réBzére Szánduj Gyilkostó utvonala a legalkal-
masabb. 

A Sugó-barlang és az ott felépítendő  turista-
háznak még az a helyzeti előnye is megvan, 
hogy közel fekszik  a tekerópataki határban a 
gheorgheni (gyergyószentmiklóBi) Turista Egylet 
által épített si-ugróaánchoz és a mellette levő 
melegedőhöz. 

A „Sugó-barlang" ezen legújabb átkutatáaa 
igen érdekes megállapításhoz vezetett. Tudni-
illik, a barlangban levő caepkős kövületek, 
amit eddig mészkőnek hittek, nem egyéb, mint 
dolamit, ami Transziiván hegyeinkben igen ritka. 

Amikor nem a szépség a fontos. 
A földi  anyagok kutatását azok változatai 

és átalakulásaival összefüggő  tudományos mun-
kát Bányai János, neves geologus tanár, Dr. 
Balogh Ernő kiváló tudós és Xántus János 
végezték. 

Fanatikus rajongással keresnek, kutatnak 
földön  és földalatt,  hogy felszínre  hozzanak 
mindent ami értéket jelent, hogy mindezek igy 
váljanak aztán a nemes Bzellem diadalává. — 
Ebben a kutató munkában azonban nem egyéni 
érvényesülésre törekszenek B ebben látjuk ezek-
nek az embereknek igazi jelentőségét. 

A munkába való igazi benneéléB példái ők, 
akik mikor „dolgoznak" nincs körülöltük szép-
ség, semmi látni való, nincs napsütés, vagy 
zuhogó eBŐ, csak a föld,  a drága anyaföld,  rajta 
éB benne Bok-sok ismeretlen csoda amit csak 
keresni, kutatni kell. 

Csinálják is szívvel, lélekkel... 
Kedvesen jegyzi meg Dr. Tavaszy. 
Mikor ezek az emberek munkában vannak, 

nem szabad közelükbe menni. Ugy kalapálnak, 
hogy majd kiverik a szemét az embernek. 

Szemben dr. Tavaszy Sándorral a 
„Transziiván tetők" szerzőjével. 

Este együtt ülök dr. Tavaszy-val a figye-
lem minden szavát. 

Különösen érdekelt ez az ember, aki mellett 
valami kimagyarázhatatlan nyugodtsag lopódzott 
belém s akinek nyugodt, kristály tiszta egyé-
nisége valósággal megbabonázott. Aztán meg Ő 
irta a „Transziiván tetők"-et is. Valami csodá-
latos szépséggel, a természet szemléletnek, más-
tól még alig olvasott felemelő  magasságban. 

Tökéletes ismerője hazánk hegyormainak, 
völgyeinek, minden szépségének és vadonjai 
nak B aki isteni hittel, alázattal tud fejet  haj-
tani a Teremtő akarata előtt. 

Többek között egy autókirándulás borzal-
mas élményét beszéli el, ami mult év julius 4 én 
történt s melynek éfordulójára  — távollétében 
— kislánya figyelmeztette,  egy levelezőlapon. 
Majd meleg szeretettel mondja: 

Kis fiam  a történtek után egész hazáig 
hangOB szóval hálálkodott jó Istenünknek, a 
szerencséi megszabadulásért... 

Mikor elbucsuztunk, ugy éreztük, hogy ezek 
az emberek nemcsak a tudományt, de népünk 
lé érdekeit is szolgálják, akik minden anyagi 
sagitEég éj eszköz nélkül csupán a korszerű 
változásoknak megfelelő  kötelességgel, fárad-
ságot nem ismerő akarással munkálkodnak ma-
guk és népük javára. 

Ezek az emberek látják, tudják mindazo-
kat a célokat éa tennivalókat, melyek részt 
követelnek az ujélethivatás terén s melyek 
megvalósulása nagyban hozzásegítene anyagi 
helyzetünk rendezése és az uj erők kihaszná-
lására. Csiby Lajos. 

A helyi Márta-Kör tapvató inepíilye. 
Mint már jelentettük, a napokban tartotta elBÖ 

tagavató ünnepélyét a Márta-Kór, mely alkalommal 
harminchét székely lány tett fogadalmat,  hogy mint 
becsületes munkás leányok fognak  azon a helyen állani, 
ahová Isten és as életkörülmények rendelték. Erényes, 
tissta életet fogadtak,  Ígérték, hogy vallásoB életet 
élnek éa aat Boha el nem hagyják. 

Megkapó Bzép látvány volt eat a harminckét fiatal 
uékely leányt egy osoportbsn látni, a főoltár  körűi, 

amely csillogó fényárban  uazott. A leányok egyformán 
voltak öltöave, szalagba font,  leereastett hajjal állottak 
as oltár körűi, majd térdre eresakedva, aa oltári asent-
ség elótt mondották el fogadalmukat. 

A templomi ez ártartás után sásslójuk alá sora-
kozva vonultak a közeli sslnhásterembe, hogy több 
ssámból álló műsoros előadásukat megVeadhe?aék. 

A Márta-Kör egyik legáldásosabb szervezete a 
ssoclállB lntésményeknek s mint erköleavédó egyesület, 
a lélekmentél éa lelki bajok orvoslásának szabályain 

épült. Főcélja a városokba ösönlő fiatal  cseléd-leányok 
felügyelete,  elhelyezése ós oktatása. 

Ma már nemsetközl Intézmény a „Márta-Kör" s 
mint Ilyen végzi órtókeB munkálkodását. Főbb jelentő-
sége azonban nagyobb városainkban van, ahol első 
sorban a prostitúció elleni kűsdelemben egységes véde-
lemre rendezkedett be. 

Örömmel láttuk székely leányainkat a színpadon 
s tapasztaltuk, hogy biaony aok érték van kösöttűk, 
akik az életcselekvés aok mossauatalban asépet és 
felemelőt  1B tudnának nyújtani. Hogy értelmi szemlé-
letük hiányos ÓB nem eléggé CBIBBOH egyes dolgok, 
mélységek megragadásához, abban nem ők a hibásak. 
Hiszen a mostani szereplésükkel bizonyították be, hogy 
csak forrás,  tlBzta látókör, megfelelő  Irányítás kell, 
hogy külsőleg ls felszínre  tudjanak törni a minden 
ember lelkében élő Bzép éa jó tulajdonaágok. 

Az a pár évi iskola, amit a falu  igyekszik adni, 
ami ha az anyagi ÓB szellemi világ kösött őrlődik ls, 
da gondoskodik a fiatal  lélek megtermékenyítése és 
fejlődhetését  Illetőleg. 

A helyi Márta-Kör lelkes és ügybuzgó vezetője 
Btrasser Anna k. a., hosszú évek Borán bizonyította be 
rátermettségét, amiben a hit és akaraterő, a lélek ssép-
Bégével párosulva Bdják aat a valami Bsépet, ami elótt 
tlBBtelettel állunk. 

Külön adottsága még a Márta-Kör kedves vesető-
jének, hogy egyesülete minden nyilvános szerepléséhez 
a műsorszámokat: ssisdarabok, versek, tréfás  jelene-
teket saját maga irja, melyek kösött több értékes 
muoks ls van. 

A formáBan  kiállított Bzlnpad meglepetésBserűen 
hatott s a rendezés határozottan jó inlésre vall. 

A bevezető bssaédet Szabó Ilona  mondotta, mig 
a bemondó OAl Juliska  volt. .Vera városba készül" 
o. életkép, a ma, Igaz szomorú valóságában bontako-
zott kl, melyet a három Bzereplő: Baga Juliska,  Ki-
rály Anna éa Csorgó  Juliska  alakítottak Igen űgyeaen. 

A mÜBor minden egyeB számát őssinte örömmel 
tapsoltuk meg ml, akik — kevés számmal — ott vol-
tunk. Egyetlen elBaomorltó tény, hogy közönségünk 
nBgy réssé — egészen érthetetlenül — távol tartotta 
magát a nem adott elég aulyt ennek a vallásoB meg-
moaduláanak abban BS erkölcsi értelemben, melyet 
méltán megérdemel. 

Kérjük StraSBer Anna kiaaBssonyt, hogy mindenek ne 
caüggeBsaék, ne vegyék el munkabíró kedvét attól a 
Bsép éa áldásos munkálkodástól, amit eddig 1B oly 
önaetlen lelkesedéssel, tissta lélekkel ÓB meggyőzödét 
sel csinált s aat folytassa  továbbra 1B. CS. 

h í r e k . 
— Villámosapáa. Megrendítő ssereucaétlenaó-

get okozott a mostanában oly aürűn ismétlődő Ítélet-
idő a gyergyól részeken. Valea-Btramba—Tekerőpatak 
egyik havasi legelőjén öt páfz'.orgyermek  kuaódott be 
egy kalyibába a vihar elől. A saokatlanul heveB nyári 
zivatar köaben egy villamcaapáa a kalyibát érte s a 
gyermekek közül Horváth Józsefnek  Vilmos nevü 16 
éves ós Vencel nevü 13 éves gyermekeit agyonsújtotta. 

— A lovak ala esett Os azok aulyosan 
össaotapostak. Pop János Vasaló B.cas (bókási) lakós 
a GyllkoBtótói lovaival bútorokat Bzállltott. Útközben 
ela.udt szekerén s oly szerencsétlenül esett loval kösé, 
bogy azsk a lejtón lefelé  magukkal hurcolva súlyosan 
összetaposták. 8 3rüléseivel korházba ssállltották. Élet-
ben maradásához nem Bok remény van. 

— Halálozás. Csata Tamás, Clumanl (caomafalvi) 
bir.okos 62 ÓVBB koraban meghalt. Az elhunyt kösbe-
csülésbe álló birtokoBt a falu  áitalánoa részvéte mellett 
helyezték örök nyugalomra. A simái Bora István ple-
bánoB tartott búcsúztatót, aki as elhunyt érdemeit méltatta 

— Morenylet egy kialány ellen. Bsáss Fe-
renc Tg.-Murea—marosvásárhelyi származású lezüllött 
karmester Lszarea— Gyergyószarhegyen a Ferencz Ru-
dolf  korcsmájában alapoBan berúgott, majd mámorát 
klaludii a korcsma kertjében lefeküdt.  A lezülött, bor-
gőzös ember a kertben játszadozó K. T. nyolc és fél 
éves leánykát magához édesgette és megerőaaakolta a 
még nemi betegseggel ia megfertőzte.  A gyermek aaüiői 
másnap feljeleniéat  tettek a caendőrségen a merény-
letről B a nyomoz ia során a részeges karmestert Joseni-
ben (álfolo)  elfogták  és átadták aa ügyésziégnek. 

S P O R T . 
Hargita. Odorhelu— B. B. O. Qheorghenl 

3:1 (2:0) — SzOgletarány 6:5. 
Koyáoa játékvezető alpjaiéra a következő összeállításban 

kezi a két osoport; Hargita: Antal—Valenoslk, Lőrlnoz-Kö-
kösl, LArlnsz II.—Potor—Sípos, Orbán—Bndó—Dnsa—Nagy. 

S. S. G. Mihály (Bányai)—Sonnenklár, Frledmann—Clo-
botár (Benedek)—Kerosó, Blénessl—Jánosul, Zárug—Saebenl— 
Bodooea—Vadasdl XI. — Kezdéa ntán sokáig kapkodó mezóny-
játéh folyik,  mígnem a Hirglta magára talál ia Óiban révén 
l:0-ás vezetést szerez. A második gól kizárólag Mihály hibá-
jából esik, akit la 1b váltanak. Tovább aa elift  filldóben  Blé-
nessl véd. O la kap egy golt, da a bíró nem adja mag, mert 
Sípos nyilvánvaló lesről Indul — A második íéUdében bár 
gól nem ealk, oaak az ntolaó pillanatban 11-eaból, mégis aok-
kal «linkebb éa azebb játék folyik  mindkét rászról. Egy Igen 
azip S. O. támadásnál Antal kapna belevetódlk Vadaadl IL 
lövésébe ia anlyoaan megsérül. Az ntolaó pillanatban a Har-
gita védelem mellett elhozó Vadaadlt Lórlncz szabálytalanul 
szereli, A megítélt 11-est Polooea értékesíti (3:1). 

A vandigoaapatból Dooa ia Orbán voltak Jók. A honi 
oaapatból mindenik igen roaaz napot fogott  kl, nlaoa mit agy-
máz aaemiie veaaapsk. Kováca Jól veaoUo a méikóaéat A, 
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H á a a a a á g . L i a i l i Vilmoa vaautl llaletvezető-
aótf  főtlBz'.vlaelő  éa Duka Irén Ucenml tanérnő, folyó 
hó 16án tartották eaküvójüket a re(. templomban M.-
Clncon (Cslkaaeredéb&n). 

— E a ü a t l a k o d a l o m . Oiutiu Corolanu éa neje 
Lisiló Anna, folyó  bé 16 án tartották ezűstlakodalmu-
kat vároiunkban, Bzflk  családi körben. Corolann Onntlu 
évtlaedek óta él közöttünk a a megye közblztonságá-
nak szolgálatiban eltöltött hoaazn eaatendők alatt mind-
nyájunk megbecsüléséi kiérdemelte. Jelenlegi állásában, 
mint an állambiztonsági hivatal vezetője, egyike a leg-
lelkiismeretesebb köatiaatviselőnknek, kl belyét igazán 
megbecsülni való intelligenciával éa megértésael tölti 
be. Városuak egéaz társadalma, úgyszintén lapuik Is 
sok szeretettel veszi ki részét ebből a azép éa bensó-
aéges családi Ünnepből. 

— Közbirtokosságok flgyolmebo.  A közbir-
tokosságok által végeztetett napszámos munkák kiadá 
Bal elszámolásához aattkségea .Lista de plata" a leg-
újabb rendelkezéseknek megfelelő  öasaeállltáaban el-
készült ÓB kapható a Vákár üzletben.. 

— Megkesdik a Nemzeti Bank építését. Ae 
ldsl nyomorú lágoa munkasaezonnak egyik örveodeteB 
eseménye, bogy rövidesen megkesdlk városunkban a 
Banca Naţionala palotájának építését. A Nemzeti Bank 
cslkmegyel székházának terve régen vajúdik s amint 
most értesülünk, az építkezések megkezdéséhez a 
Nemzeti Bank központjának jóváhagyása megérkezett 
a mihelyst a tervek a Nemaeti Turisztikai Hivataltól 
viaaaérkeznek, az építkezést azonnal megkezdik. Az 
épület tervel román atilben készültek és a városházá-
val aaemben fekvő  sarokra kerül ea az uj, impozáns 
mératü palota. Aa épltkezéa értéke 6 millió lej. Aa egy 
emeletea banképület frontBzéleBBége  22 méter. A leg-
modernebb felBzereléBBel,  Baját vlaveaetékkel, vaskerí-
tésekkel körülvett épületnek az építése az u j közigaz-
catázl törvény jóváhagyásával vált véglegeBBÓ, amelynek 
Borán kiderült, hogy Calkmegye felosztását  a mérték-
adó körök vóglegeBen elvetették és a Nemzeti Bank 
fiókjának  felépítését  a megyesaékbelyen szükségesnek 
találták. 

—Halálozások. C,ucaan»eorm Cslbszentgyörgyi 
Kánya József  földbirtokos  folyó  hó 10 én, 73 évea korá-
ban meghalt Dalolta—Csikdelnén. 

— Bika Mózes földműves  életének 71-ik évében, 
julius hó 16 án elhalt Sancraleni—Cs ksaentkirály köz-
ségben. 

— Biró Antal fóldblrlokoB,  munkáséletének 82 ik 
évében folyó  hó 18 án elhalt Frumoasa—Calkaaépvlzen. 
Temetése folyó  bó 20 án délután 4 órakor volt Nlco-
leatl-Ciiksaentmiklóson, mindkét községbeliek nagy 
róBavéte mellett. 

— Hivatalos órák a kereakedelmi éa Ipar 
kamaránal: M.niBzterl rendelkezés érteimében hét 
kösnapokon délelőtt fél  8 tói fel  2 ig, kedden ÓB pin 
leken délután 4-tól 7 lg. Vasárnap és törvényes ünnep-
napok utáni napon caak délután fél  4 lől fél  8-lg. 

— Uj kugli-pálya a .Holló" vendéglőben. 
A helybeli Hollo vendéglő egy egétzen modern kugli 
pályát épített aa Ifjúság  szórakoztatására. A kugli nagy 
hozaáórtéaael van megépítve a az minden tekintetben 
alkalmaa nemcsak a szórakozásra, hanem a kuglinak 
mint Bportágnak komoly mlveidsére. A kugli fűthető  a 
igy aa használható a hidegebb évszakokban ls. Már 
ju ius közepén átadták a forgalomnak  városunknak ezt 
a legújabb modern szórakozó belyét, amelvre kü önö-
sen felhívjuk  ezt a sportágat Bzerető. á caa'ádias 
tzirnkosást kedvelő közönségünk figyelmét. 

— Jovö héten megkezdik a gör. katolikua 
katedraiia ópitóaet. A helybeli gör. kath. egyház-
község megtartotta az épiíendó gör. kat. templom ár-
lejtései. A munkalatokat egy és félmillió  lej ertékben 
a Ríghlc—azaazrégenl Esser— KesBel cég kepia meg, 
amdy rövidesen hozzá kezd a templom tplUBélKz. A 
templomot a vároil pirka&k az állomás felé  eső 
Barkában helyezik el. 

— Tanotanfolyamot  nyitok folyó  hó 25-ével 
kezdódőleg, a Közbirtokosság termében. Gyermekek-
nek dáiU'fin  6—7-lg, felnőtteknek  este 8—10 ig. As 
ösezjs tancujdonségokat tanítom a legújabb stílusban, 
a párisi táncakt d̂ mia alapelvei azerlnt. Iratkozni a 
kezdetnél lehet. Tmatelettel R:nal József  oki. tánctanár. 

— Tiaévea találkozó. Ezúton ls felhívjuk  a 
helybeli fógimnáz  um 1928 ban VIII ib osztályt végzett 
barátaink figyelmét  az augusztus 21-én, vasárnap tar-
tandó 10 óves találkozóra. Aki esetlegesen akadályozva 
lesa a megje énéaben, egy lapon közölje a Vákár-
nyomdaval, Kíméljük azonban, hogy a régi OBztály-
tfrsí  szeretet éa összetartás mlidoyájatokat elhoz 
Találkahely éa Idő: augusztus 21. d. e. 10 óra a glm 
náziumban. 1 - 2 

— Aa EGE. közleményei. Aa Erdélyi Gazda-
sági Egyesület calkmegyei kirendeltsége közli aa ér-
deklődő gazdaközönBéggel, hogy sz egyesület „Odvoat" 
241-ea nemeBltett búzavetőmagot bocsát rendelkezé-
sűire. Metermáasánkéntl ár 700 lej. A vetőmagot akaró 
gazdák Igényeiket az ár elózetea befizetése  mellett 
jelentsék be aa egyesület csiki klrendeltaégénél, Fodor 
Pál mérnöknél, Bumuleu. — Folyó év szeptember 
\ k ö , ö u 8 8 egyeaüiet kertészeti, méhészeti kiállí-
tást rendea Cluj—Kolozsváron, melyen résstvennl aka-
rók auguaz'ua 15 lg jelentkezhetnek az egyesület ki-
rendeltségénél. — Szeptember havában Bukarestben 
nagy mezőgazdasági kiá lltáé lesz, milyen aa EGE ls 
részt vesz. A kiállításon réaatvenni óhajtó tagok ga-
bonafélékből  egy araaanyi kévét gyökerestől bekűlde-
nek, mig a kicsépelt magvakból 5 kg. bekűldéBét Írja 
eió a kiállítás rendezősége. Hanton la felhívjuk  a ma-
gye gazdaközönaéget, hogy a kiállításon a megyei 
gasdaerdekek propagálása érdekéken la minél aaámo-
aabban vegyenek réaat. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VANATOABE din M -
CIUC oomnnlca membrilor aooletăţil, o» Ministerul ne-a dat 
autorizaţia de a împuşca 32 «apriori şl 10 «apre sterpe «1 anume 
oate 2 ţapi roţii pe terenul oomunelor: Banca, ClnasángeoiRtu. 
Cozmenl, Pftneştl,  Ineu, Iaoobenl. MZdZraş, SanmZrUn, SZn-
tlmbia, Slonlenl şl Tomeştl şl oftte  1 t»p roşa pe terenal oomn-
nelor : ArmBşenl. Cloeu, Clobotenl, Delnlţa, Imper, Jlgodln, 
Păulent, Baoul, Şolmeni şl Topllta-Clao, pe lZngZ eondiţ 1 le din 
anal «reoat. Impuşoarea ţapalat bau a oaprel ae va anuoţa alai 
Peohar Ioan, administratorul soolei&ţll. 

— A MERCUREA-CIUO-I VADÁSZTÁRSASÁG IUéZ 
GATÓSÁGA éitestU a társaság tagjait, hogy a minisztérium 32 
őzbakk éa 10 meddő su>a lelövését engedélyezte, még pedig 
2—2 drb őzbakk lőhető a következő községek területén : Bánon, 
Cluosftngoorglu,  Cozmenl, DUneştl, Inen, Iaoobenl, M&dftraij, 
Sănmarttn, Santlmbru, Slonlenl és Tomeştl és 1—1 őzbakk a 
következő községek terttletén: ArmZşenl, Cicea. Clobotenl, 
Delnlţa Imper, J godln, Piolenl, Raonl, Şolmeni és Topllţa-Cluo, 
a mait é?l feltételek  mellett. Az őzbakk, vagy a aata lelövése 
bejelentendő Pdohár János Intéző urnái. 

I R O D A L O M . 
Bösödi György: .Szekely bánja" 

olmtt könyve fontos  állomási annak a több éves folyamatnak, 
amely kisebb olkkekben előadásokban Igyekezett rámutatni arra, 
bogy az erdélyi magyarság, de különösen a Székelyföld  lakós-
sága meg kell végre lássa a maga valóságában azt a szomorú 
és nehéz helyzetet, amelyben benne van s amelyből eredmé-
nyesen ossk akkor lábalhatunk kl. ha elfogultság,  ábrándok 
nélkül megismerjük önmagunkat, helyzetünket, népi, gazdasági 
és kulturális erőinket e azoknak célszerű felhasználásával  te 
remtjük meg aj, átértékelt világnézettől vezetett gyakorlatias 
népi munkatervünket. 

Bözödl értékes visszapillantást vet az egész Székelység 
társadalmi és jogi szervezeteire, a vagyonközösség fokozatos 
megszűnésére, egész a mai helyzetig, amikor mát osak a ro-
mok maradtak fenn  a székelységet ezer éven át fenntartó  és 
egységbe tömörítő közösen szerzett és közösen élvezett köz-
vagyonból, A mai helyzetet hézagosan, minden megyéből né-
hány kiragadott községnek Ismertetésével, tárja elénk, de ritka 
éleslátással és kritikai szemmel. Nagyon helyesen a mai hibá-
kat és a székelység mai gyengeségét, szétesettségét nemcsak 
a kisebbségi sorsba hallással magyarázza és Indokolja, mert ez 
a folyamat  már az előtt la meglndnlt, részben a régi állami 
szervek hibájából, de sok tekintetben a székelység akkori veze-
tőinek nem törődömsége volt, hogy helytelenül látták meg a 
székelység elgyengülésének, szétesettségének okait s Így azo-
kat orvosolni sem tudták szükség szerint. 

A könyv hiányos, ha azt székelyföldi  monográfiának 
vesszük, de aki tájékozódni akar a székelyföldi  helyzetről, arról 
a keserves, szinte lemondó hangulatról, amely ma uralkodik a 
Székelyföldön,  az e könyvben megtalálja, — de ezen felül  ta-
lál — ha osak elvétve ls Itt-ott — vigasztaló jelenségeket 1a, 
amelyek negatíve, Illetőleg pozitive megmutatják népünknek 
a helyes utat, mert nem elegendő az a sok jó szándék, amely 
szórványosan megnyilvánult egyeseknél, ha az nem a reális 
helyzetismeret alapján Indult e l s ha nem egységes a szervező 
munka. 

Bözödl könyve t. L úttörő minka, amelyet több hasonló 
és egy-egy vidéket részletesebben feldolgozó  munka fog  követni, 
amelyek a nép- éa helyzet Ismereten felül,  gyakorlati eé okat 
és terveket la kell majd eredményezzenek. 

Bözödl könyve 260 oldalas, 22 szép fényképmelléklettel, 
ára 150 lej. Előjegyezni lehet aagusztas hó 1-lg szerkesztősé-
günkben. 

i 
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Varrógépek Kerékpárok ^ 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

i 
i Hirdetmény. 

Az V -ik hadtest hadblztossága lolyó hó jullus hó 28-án 
délelőtt 1U órakor Braşov-ban a Calea-Viotorla 49. sz. alatti 
helyiségében, valamint a Ploeştt-1, Targovlşte-1 B-S&rat-, 
Focşin-i, Bio&a-l, P -Neauţnl-i, Sft.-Gheorghe-i  és M.-Clao-i 
helyőrségeinek hivatalos helyiségében a fennhatósága  alá tar-
tozó katonai osapatok 1 évi buza és rizs szükségletének szállí-
tására a számviteli törvény 88—110 szakaszainak rendelkezései 
alapján nyilvános árlejtést tart. 

Mindazok, akik ezen az árlejtésen részt óhajnanak venni, 
kötelesek 5 százalék biztosítékot a letéti pénztárhoz előzetesen 
lefizetni  és zárt lepeosételt levélbeli ajánlataikhoz az 5 száza-
lékos biztosíték letételét Igazoló pénztári elismervényt osatolnl. 

Az árlejtés! feltételek  naponkint 8—12 óra között a fent 
nevezett hadbiztosaágnál is a felsorolt  helyőrségek Irodáiban 
megtekinthetők. 

Miseruhák készítését és javítását ol 
csón vállalom. Oim a kiadóhivatalban. 

$ MODELL KALAPOK 8 
Un naponként nj formák  olezó £a 
árba», aa.»a-t»lrUitJn.«tólc £ 

VENCZKL TANÁRNÉNÁL M 
Ugyanott kézaülmek mladen- 14 
aomü nöl kalapok elaörendü 9 
anyag hoaaaadáaával. Kalapok fi 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 2 

Merourea-Oluc, I. c. Bratlanu (Glmná- ö 
alum)-uooa lii.ai. r a Bórfcáikftaalébm.  S 

M ^ i T J O K y a o g a o i a o ^ s 

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

Raktárhelyiségek és pinoe a központba 
kiadó. Oim a kiadóhivatalban. 2 - 3 

Anunţ. 
Da vânzare un loc de casă. Informaţ  uni 

in biroul ndvooafu'ui  Dr. Ilarie Dabu M. Ciuc. 
Eladó egy házhely. Érdeklődni lehet Dr. 

Ilarie Dabu ügyvéd Msrcurea-Ciuc-i irodájában. 

i 
i 

Ha olcsó, jó, friss  zöldsépt atar enni, 
-ţrâ.sâ.rol]om. 

U6R0N ÁKOS KERTÉSZETÉBŐL 
minden heti- és országos vásáron 

Merourea-Oiuc, Gheorgheni és 
Csikmegye minden nagyobb községében. 

i I 
Ügyes varrólányt kiszolgáláshoz is fel-

vesz, Dróosa kalapüzlet, M.-Oiuo. 

Băi le - J igodin 
Zsögödfürdön minden ünnep és vasárnap 

Katona-zene és tánc 
Kitűnő konyha. Jó namatu küküllőmenti bor. 

Hidegfúrdő  és Strand. 
Állandó meleg kádfürdő. 

Egy j6 karban levő fúszerúzlet  beren-
dezés eladó. Oim a kiadóban. 

România. 
Ministerul lnstrucţiunei 

Gimnaziul de Băieţi, »Petru-Raroş« 
Miercurea-Ciucului. 

1652 
20. VII. 1938. 

Publicaţiune de licitaţie. 
Se aduce ls cunoştinţa celor interesaţi, că la Gim-

naziul »Petru-Rareş« din Miercurea-Ciuc se primesc 
oferte  pentru furnizarea  a 100 stânjeni lemne de foc 
până la data de 25 August 1938 — în dusiv — ora 
5 p. m. când va avea loc licitaţie. 

Plata se va face  imediat după recepţie. Caietul de 
sarcini se poale vedea la canceleria şcoalei înfiecare 
zi între orele 10—12 a. m. 

Sp. 
Director, 
TUDOR. 

Secretară, 
V. SPOREA. 

F I G Y E L E M ! 
Tisztelettel hozzak a n. é. közönség tudomására, 
hogy Csíkszeredában, Strada Regina Maria No. 1. 

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 é g b a n , v á l l a l u n k 

óa k a t f u i i o k a t 
m i n d e n i d - ^ l t a l l s a n . 

Olosó árak! Pontos kiszolgálás! 
A m. t . közönség aaivea pártfogásét  kérjük. 

Kiváló tisztelettel: á l i s i l t 

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

Asztalosok, kocsigy ártók, kerékgyártók 
Kórisfa-deszkák  és kórisfa-anyagok 
eladók. Mercurea-Cluc, Strada 1. C. Bratlanu 
80. szám alatt. 5-5 

Admlnlatratla Financială de Inoas&rl şl Plaţi a jad. Cluo. 

Publicaţiune. 
Se adaoe la oanoştln(ft  oelor Interesaţi, oft  In ziua de 

6 August 1088 orele 11 a. m. In looalul Administraţiei Flnan-
olare de Inoasárl şl Plaţi Mlerourea-Cluo camera Mo. 1, etaj, 
ae va tine tratare prin bunft  învoiala, In oonformltate  ou dlsp. 
art. 88—114 din Legea Contabilităţii Publloe, pentru furnizarea 
unei oantltaţt de 102t)00 kgr. aproximativ 65 atftnjenl  lemne 
pentra foe  de fag,  urcate, prima oaUtate, pe aeama Administra-
ţie Flnanotare de Inoas&rl şl Pl&f1,  Clue. 

Termenul de furnizare  este pftut  la 1 Octomvrle 1938. 
Oonourentll după oe ae va ajunse la o buna Învoiala 

trebuie s& depunS garanţie 5'/, din valoarea lemnelor. 
Condlţlunlle de livrare sânt prev&iute In saetul de sarolnl 

oare ae gftseşte  la sediul Administraţiei de InCasZrl. Şl ae poate 
vedea In orele de Bervlotu la biroul personalului camera Nr. 4. 

Adm'nlstrator financiar,  Şeful  seuţlel, 
Dr. G. GYÖBGY. N. ALECÜ. 

lywMtotl Vikii  k k m w i é t t t i B , l o w i M I t H 




