
L. évf. Merurea-Ciuc (Cskereda), 1938 7 

Propjletart: 

Vad. Iul LUDOVIC VAKÁR 

Inrefc.  la Tribunalul Clac, snS 
Nr. 11940—1938. DOB. No 27 CSIKI LAPOK 

( Z I - A - K T T X - C I T 7 C T J L - C J I ) 

Redaotor reaponaabll: 

VICTOR RÉSZEGH 

Most huszonnégy éve. 
Falragaszokon hirdették, dobosok dobolták 

s örömmámorban várd embertömegek lesték a 
győzelemről szóló újsághíreket. Mindenki a 
gyors befejezést  várta. Gondtalanul, dalolva, 
mintha nem is gyilkolásba, csupán parádés 
diadalmenetre indulnának a felvirágozott 
katonavonatok. Csukaszürke katonák búcsúz-
kodtak családjaiktól, mintha csak pár hetes 
gyakorlatra mennének a ezreknek közQlök 
utolsó kenetet ia jelentett a bucsucsók. 

Akkor még nem tudtuk felfogni  a maga 
igazi súlyosságában egy modern háború jelen-
tőségét. Csak mikor már benne voltunk a 
hatalmi csoportoknak abban a félelmetes  ki-
alakulásában, akkor nehezedett ránk a sötét-
ed, a közeli befejezés  reményét mind jobban 
elfátyolositó  köd lélegzetet elfojtó  nehézsége. 
Négy esztendős véres tapasztalat árán tanul-
tuk meg, hogy gyilkolunk, céltalanul, minden 
keresztényi éB felebaráti  szeretet mellőzésével. 
Ellenség és barát ugyanarra a feszületre  tett 
esküt s szomorította ugyanannak a megváltó-
nak szeretetre dobbanó szivét. Négy eaztendón 
keresztül senki aem gondolt arra a rőthaju 
Istenfiura,  ki majdnem kétévezreddel ezelőtt 
kereszthalált halt a szeretetért. Pedig nem 
volt gyűlölet a világon. Alig iBmerte egymást 
orosz, német, magyar, vagy a fegyverbe  állí-
tott földkerekség  tucatnyi egyéb nemzete. S 
a négy év elmultával azt hittük, hogy soha 
többé a gyilkolásnak e véres iskolája vissza 
nem jöhet. A honszeretetneV, a kötelesség 
teljeóités tömegeket megmozgató oltárán elég 
is volt a négyesztendős hősi áldozat. Erre 
intett bennünket a fakeresztek  menetoszlopba 
tömörülő néma hadserege B elrettentő példa-
kép állottak elénk az uccasarki csonka kol-
dusok, a legszentebb emberi tulajdonságnak, 
a kötelességérzetnek e megcsúfolt  gyászvitézei. 

Az idő telt. Két évtized alatt a temetőket 
benőtte a gyep. A fakereeztek  elkorhadtak s 
a koldusok, a csonka hősök soraiban ÍB rende-
ket vágott a hálátlanság közönye okozta ke-
serűség s megváltotta őket szenvedéseiktől 
az éhhalál. A régiek helyén uj nemzedék nőtt 
s ennek nevelői okultak a mu t tapasztalatain. 
Hogy meg ne ismétlődhessen a szeretetnek, 
a tömegek egymásra találásának kilencszáz-
tizennyolcas nagy példája, hát beléjük oltották 

a gyűlöletet. Az oltás remekül sikerült. Az uj 
nemzedék ugy telitva van a paradicsombeli 
kigyóméregnek nemzetiségi, faji,  felekezeti  és 
eszmei változataival, hogy nyugodtan el lehet 
indulni vele. S el is indulunk. Nem ugy, mint 
tizennégyben. Tudatosan, nyugodt készülődés 
sel, tervszerű iskolázott», ággal s a belénk oltott 
kigyóméregnek a végső győzelemig való kitar-
tásra beállított adagolásával. Ütni, vágni fogja 
egymást szülő, gyermek, testvér, rokon a szent-
nek, az igaznak hitt eszme szolgálatában, ha 
egyszer a lavina megindul. Amilyen nyugodtan 
végig nézzük most a Bzemlélö páholyából, a 
világ különböző részein fellobbanó  lűa csóvá-
kat, olyan nyugodt tempóban, olyan halálos 
komolysággal fogunk  egymásnak rohanni a 
gyűlöletnek e fogosattogcató  zűrzavarában. 

Megállás nincsen. Ütemes pontossággal, 
egyre fokozódó  tempóba;:, haladunk előre azon 
az uton, melyet tudatoBan készítenek elő szá-
munkra világBzerte. Két korosztály halad előre 
a megsemmisülés utján, igy fiatal,  telve tom-
boló gyűlölettel és egy öreg, telve a mult 
keserűségei okozta fásult  nemtörődömséggel. 
Az ut végpontja beláthatatlan. Mi nem is gon-
dolhatunk arra, hogy mi UBZ a vég. Teljes-
séggel leköt bennünket, igénybe veszi minden 
idegszálunkat a mának, a kezdetet igérő jelen-
nek szinte minden percben kirobbanásra feszülő 
légköre. A vihar közeledtének csendje, az 
augusztusi zivatarral terhea levegőég elektro-
mos hullámokkal telitett kábu ata ül a lelke-
ken, a tájon, ar emberi u minden jóaka-
r a t a í ozöc i ró i iyc - .ó s t -L - . . i j ó mennydör-
gés távoli ágyuk dübörgését jel*i. 3 a végeken 
már dörögnek ÍB az ágyuk, csak még mi reánk 
nem volt szükség. Da sor kerül ránk is. Csak 
nem tudjuk még, mikor B nem tudjuk — meddig. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Runciman angol  lord  Prágába  érkezett.  Run-

clman angol lord augusalu; 3 án megériezett Prágába, 
a csehszlovákiai nemzetiségek kérdéBémk taculmá-
nyozáaára. A lord küldetése magánjellegű ugyan, de 
arról tud az angol ko~mány la. A mai feszült  helyzet-
ben ottól B lépéstói sokat vír aa európai diplomácia, 
amely nagy orótoBaltóaeket tesz a háborús boayadal-
mak leveaetÓBÓre. Ma a csehszlovákiai viazonyok között 
van egyik leginkább klrobbaoható háborús veszedelem 
és Runclman lord taplntatától éppan ennek elosalatá-
aát várja a világ. 

Magaeraogu  bírákat  foeztottak  meg állásuk-
tól.  királyi  rendelettel.  Calinescu Armand belügy és 
J tmandl Victor román lgaaBágügymlnlssterek páratlan 
eréllyel folytatják  hadjáratukat a köaélet megtisztítása 
érdekében Legutóbb több magasrangu biró ellen foly-
tattak le vlzBgálatot B mikor bebizonyosodott a vesz-
tegetés bűne, BBonnal jelentést tettek tz Uralkodónak, 
aki a BBÜkaéges megtorló IntéskedéBeket asentesttette. 
Iiy azonnali hatállyal megfosatolták  Suruceanu Nlcolae 
chisintu i táblabírót, mert egy kisajátítási ügyben négy-
millió lejt éa más peres felektől  is nagy pénseket fo-
gadott el. Ugyancsak megvesztegetés bűne miatt foss-
foüstották  meg állásától VoldoBchl Miron suceaval 
vezető jírisblrót ós Codreanu Gheorghe sgurltal Járás-
blrót. — 

Országos razzia lesz  a kisipari  üzemekben. 
A munkaügyi minisztérium az utóbbi hónapok emlék-
irataiból megállapitja, hogy an ország kisiparossága 
leginkább B kontárlparosek működését sérelmest. Bsért 
a munkaügyi felügyelőségek  rövidesen Btigorn vizsgá-
latokat tartanak a kisipari üzemekben. Bzuttal Is figyel-
meztetjük az érdekelt iparosságot, hogy engedély nél-
kül ne dolgozzanak és képesítés nélküli mur1-1*-' 
ne alkalmazzanak. 

Országszerte  folyik  a közegészségügyi  munka. 
Augu»<us elsejétől as egész orazág területén megkea-
dödött as egéssségügyl minisztérium kőzegészaégügyl 
kampánya. 

Éleződik  az orosz—japán vissooy. Távol Kele-
ten a helyset napról-napra fessültebb.  As orosz—japán 
hat»ron vitás területek miatt már ssabályos ütkösetok 
aajlottak le a mult héten a japán ÓB szovjet haderő 
köaött. Megtörténhetik, hogy aa események ott Is há-
borúba robbannak. 

A Kisantant  értekezletét  auguaztua 20-án tart-
ják meg a jogoazlávlai blédi királyi kastélyban. 

A kisebbségi  kormánybiztos.  A „Viitorul" clmÜ 
fővárosi  lap értesülése eaerint a kösell napokban Silviu 
Dr Rtioi r c'uj i—koiuaaváii egyetemi tanárt nevezik ki 
a kisebtsjgi ügyek i jrmAnyblzíosává. 

A Balkánszőretség  elismerte  Bulgária  fegy-
verkezési  egyenjogúságát.  A balkáni államok politi-
kájában jullus 31 én nagyjelentőségű esemény történt. 
Egyezmény jött létre, Bmely által a Balkánssövétség 
«iiitmcrte Bu gária fegyverkezési  egyenjogúságát. 

A Petőfi  emlékünnep  Eaévben la impeaána kere-
tek között ünnepelte meg Erdély magyarsága a siges-
várl csata évfordulóját,  amelyben 1849 ju'ius 31-én 
eleaett Petőfi  Bíndor, a világirodalom egyik legnagyobb 
lirai költője. A fehéregyház!  honvédsirnál, hol Petőfi 
hamvai nyugszanak, több ezer főnyi  sarándok Jelent 
meg most is, hogy lerója a kegyelet adóját a siabad-
ság halhatatlan lelkű költőjének sírjánál. 

Román tanszéket  kapott  a szegedi  egyetem. 
A BBsgcdl egyetem román tanBséket kapott. As egye-
tem román nyelv és Irodalom tanszékére Dr Salica 
Szllárdot nevezték ki. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
I i i § l t a 4 l i i $ l toréi. 

I r ta : Dr. FenyőfalvL 
Kedves  8zerkesztö  ur! 

A „Csiki Lapokénak a háború előtti években 
állandó rovata volt es a cikk sorosata. 

Én est megkísérlem felújítani,  hogy most ls, meg 
jövőben 1B as ntánunk növekvő nemzedék az élet-em-
lékek között fenntarthassa. 

A Htrglta-fürdő  ma is éppan olyan ősiség, mint 
amilyen volt ezjlótt 36 esstendővel, mikor Kovács 
János kapitány uram vala a fürdőigazgató  s amikor 
fiaival  a Bsökőiut árnyékában kötélhúzásokat ren-
destünk. 

Ma ia ugyanazok az épületek, ugyanae a gödör, 
ugyanas a vendéglő, caak a melegfürdő  fakádjait  cse-
rélték kl modernebb pléh kádakkal, valamivel jobb 
éa cseréppel 1B fedett  háalkóban. 

A „hamvas far  adó" eltűnt teljeaen, régi helyét 
befolyta  as lsaap és leiette ácsok faragták  ki aa AJváss 
és Vorzsák villa gerendáit. 

A hldegfűrdő  becsületes klnáaésü nagyobb meden-
cét kapott, tlsaU vetkező kabinokkal ás napoaó hellyel, 
de a régi jó Bdltő hatása ma már előre lehűti a fü-
rödni klvánkosót, mert esért ls külön flsetni  kell. Ré-
gente eat a fürdővendégek  teljesen Ingyen használ-
hatták. 

Astán még mit mondjak ml újság? Hátképselje 
Szerkesatő ur, ma Íz éppen olyan szorgalmason foly 
a pletyka, mint oselőtt 86 évvel, éppen olyan kedves 
és kösvetlen társelgó a gödör állandó népe, akár csak 
mintha Móricz Zilpsend nyírségi elbeszéléseit olvasná 
as ember. 

Elmondj um-e, hogy 6 síép villa épüit ÓB hogy P 
fUrdőtelep  leendő fejlódsaénck  esek lessnek as igazi 
alapjai? 

Eaen villák kösűl elsőnek kell említenem Dr. 
Hirach Hugó főorvos  lmpoaána nagy vi Iáját a kápolna 
felett,  mely minden fürdővendég  ŐEznte csodálatát 
váltja kl. Mellelte van Dr. Györgypál Domokoa nyu 
galmacott főlBpán  kedves kis családi villája. 

És most menjünk vissaa a régi bejárat — kapu 
helye felé  és a faköpUz  borvls-kut felett  két villa 
ötlik szeműnkbe, a Dr. Daradlca Félix Mercurea Ciuc 
(calkaaeredai) ügyvéd és Vorzsák Ciceu (cslkcricsó ) 
igazgató tanító villája. Mindkettő bármelyik luxusfürdő-
helyre belllene. Különösen a Dr. Daradics vlila olyan 
meglepően esép és kedves, hogy aa ember egy Bvájcl 
üdülőhely házaira gondol akaratlanul ÍB, mikor annak 
a fenyvesek  kösül kikandikáló kecssB alakját fzjmléli. 

Ha pedig lesétáltunk a melegfürdőhöz  újra, akkor 
a mögött találjuk as Ajváaz villát, mely csendes verő-
fényes  oldalon, fenyők  kösül csillog kl a maga pompás 
és elragadó kedvességével. 

M>jd ha vlsssatórtünk a gödrök tájékára, a puez -
placson újra egy máBlk tornyoa és emeleteB nyaraló 
hás ötlik sseműnkbe, hol a Toptlta-Ciuc (taplocsal) 
cigánybanda ropogtatja a talpaié valót. Bs a villa » 
Miklós Árpád taplocaal birtokos villája éa vendéglő-
helyisége, hol as ember a gyomor minden kívánságát 
valóban betöltheti. 

A bidegfűrdóhÖB  vesető sétány baloldalán pedig 
nagy kopácsolás alatt áll as uj vendéglő és bálterem 
most folyó  építési munkálata. 

Bizony ea egy kicsikét megkésett és a fflrdőldó 
nyári tartalmából ki ls lehetett volna kapcsolni, hogy 
a hajnaltál sötétig tárté kopácsolás a rágl pavilonok 
pihenni akaró vendégelt ne zavarta. 

Ami pedig sz utakat és sétányokat illeti, azok 
ogyeofBen  csapnivaló valamik, mert a hegylvadáBaok 
által rendbe hoaott utak, a Tolvajoatól a fürdőig,  ke-
aeléB hiánya miatt újra a tönkremenéa Baélén állanak, 
a fürdő  belterületén pedig az utakat agyafrgal  és mésn-
páttal tömik, ujy hogy aa ember nyakig jár a sárban, 
mikor tz eső esik. 

Eseken a sáros utBkon pedig reggeltől eBtig fákot 
csúsztatnak aa épülő uj vendéglő réasóre. 

Nincs ma sincs egy Bétahely a fürdő  belterületén, 
ahol még szártz időben ia pihenni lehetne ÓB a régi 
pavlllonok köz ínsége ma is a közönség ssámára séta-
helyeküi szolgáló pavlllonok előtti térre öntösl ki min-
den szenny és mosogató vizét. 

H > as idegen, aki Amerikából, Bécsből, Magyar-
országról ide jött pihenni, valóban pihenni akar, akkor 
ott kell hagyja a fürdő  belterületét, elsétál a Kossuth-
salkla felé  vezető öavényre vagy a Bagolykóhöa ve-
zető katonai útra ÓB csak ott, a fttrdóterületétől  távol 
lud pihtnnnle vagy lel üdülést és örömet a nyara-
lásban. 

A fürdő  belterületének még egy másik ősisége 
maradt fenn.  Ugyanis a régi dtssnóplac hangos kur-
jongatása éa lármája ma a központban van, a két 
vendéglő környékén és pedig különösen szombat és 
vaBárnap esténklnt. Ilyenkor a duhajkodásból is bőven 
kjjut, akarva nem akarva a vendégek számára. 

Nem elég, hogy a vendéglőkben folyó  hangos 
éjjeli sene és ónekazó teljes lehetetlenné teaai aa al-
váat, a pihenésre vágyó vendégnek, hanem eaek a 
mnlatosók még ast is meg Bsokták csinálni, hogy 
ajtóról-ajtóra végig dörgetlk a vendégeket, hogy hát 
hallja ám mindenki, hogy ea aa lflu  gyöngyvirág mulat 
éa hogy vigyék hírül a faluba,  milyen murit csapott, 
as apja által keservesen keresett páuen. 



2-lk oldal. C S I K I L A P O K zv. Blam. 

Orbán Mihály 
Iámét eltemettünk egy értékeB jó embert. Salv-

aaélhüdésben, rövid Bieovedéa ntán folyó  év augusztuz 
1-én meghalt Orbén lflbály  nyng. adóhivatali főtiszt, 
a helybeli Dal- és Zeneegyesület nagynevű karnagya. 

Orbán Mihály régi benssülött cslkl IparoB család 
gyermeke. Hazulról nagy értékeket hoaott magával. A 
nagy caa'áddal küzdő régi vágátu Iparosnak Ist*nbe 
vetett hitét, küzdelemre teremtett magablsáBát, a dal 
iránti ragaaikodását és a kiegyensnlyosott lélek derű-
jét. Bsekkel a nagyszerű tulajdonságokkal felvértezve 
Indult el a ml jó .Misi bácalnk* életútjára, amely 
hasznos tolt mindenfelé  és nyomában caak knitursaép 
fakadt.  Aa Ő salve telítve volt a legemberibb éraéaek-
kel. Derűlátó életszemléletében folyton  napBÜtéa volt. 
Akkora saeretet élt benne, as átfogó  magasságoknak 
olyan útjait járta as ő bölcsesége, amely caak a mn-
BBikoa éa terméazetrajongó lélek klváltaága lehet. 

Orhán Mihály caaládjában tradíció volt a kultur-
muaka. Ő is gyermekkorától eljegyezte magát a hegedű-
vel, amely utolsó percéig hűséges klséróje és Tőle 
soha el nem maradó barátja volt. A Romániai Magyar 
Dalossaövetsígnek első munkása volt s a cslkl magyar 
dalnak nttőrője. Nevéhez fűződik  a helybeli Dal- és 
Zeneegyesület szervező tevékenységének legaktívabb 
korszaka. Az az Idő, amikor a dalt u tura virágzott az 
Ö fáradságot  nam Ismerő ügyszeretetében. Amikor BZ 
ü nyomában még hinni tudtunk a ml dalnok köré 
csoportosulás léleknevelő adottságaiban. 

Orbán Mihálynak örök érdemel vannak. Ennek e 
vármegyének kultúrtörténetében aranybetűs neve él. 
Emléke eaent, mert több évtlsedes önzetlenséggel szol-
gálta a társadalmi békének ügyét. Szivének egé?z 
nagyságával ssiretta ízt a magyar dalt, amely a lélek-
építést tűzte életcéljául. Szerelmeae volt annak a gon-
dola.aak, hogy a knlturmunkán, a dalos szivén ke-
resztül világok képét lehit megváltoztatni a legszebb 
emberi együttélés nevében. És dolgosott mindezeknek 
megvalóaitáaáárt, a daloa aztv jámbor önzetlenségével, 
a tisztes azegónyaég küzdelmének megbecBŰInl való 
jóakaratujágával. 

Elmondhatjuk, hogy „Misi bácsi* egéaa ember 
volt. Az volt a caaládja saémára és aa volt aköanek. 
Ötvenhét évet élt. Ebből csaknem egy félaaáaad  köz-
hasznú munkában telt el. Oyanban, amely sohasem 
rombolt, caak épített. 

Esael a munkás élettel sssmben nemosak a Dal-
és Zaneegylet rótta le háláját olyan impozáns kegye-
lettel, hanem a nagy veszteségben együtt osstozott a 
városnak és megyének egéaa magyar társadalma. A 

temetésén résst vett a Dal- és Zeneegylet teljes számú 
vegyeskara, amely Sarkadi E'ek karnagy vesetésével 
a gyászháznál és a temetőben gyáBsdalokkal bucsnaott 
el a buizonkét esztendőn keresztül egybeforrt  hűségéé 
karnagyától, tz éretett .Misi bácsi" Jától. A sirnal Dr. 
Baaás Márton as egyesület ügyvesetó elnöke gyönyörű 
gondolatokkal méltatta érdemelt, majd hullani kezdtek 
a rögök koporsójára Ét es a föld  magához ölelte hű-
séges gyermekét, aki életében annyi sok sseretettel 
ragaszkodott boaaá. A teat örökre eltávozott körünkből, 
munkás életének emléke azonban Itt marad éa é'nl fog 
mlrdig, amíg dal leaz a H irgita alján. 

Felmentették dr. Czikó Istvánt. 
A mult héten tartotta meg a brassói had 

bíróság Dr. Csikó Istvánnak és társainak ügyé-
ben as érdemleges tárgyalást, 

A hadbíróság a 
vádat elejtette és mindhárom vádlottra felmen'ő 
ítéletet hozott, elrendelve egyszersmind dr. Czikó 
azonnali szabadlábra helyezését. 

Mária királyné koporsója elindult ntolaó útjára 
a mogoşoalal királyi pályaudvarról. 

Da. Sajó Sándor verse jut esembe, ,<ul minden 
tűn, minden szenvedésen", azt, amit aa ŐBtermésaet a 
Hargitában ad, iz\ feltalálni  nem lehet sehol. 

Külföldi  Ismerősökkel és barátokkal beszélgettem 
a fürdő  jövőjéről. 

iz\ mondja az "gyík a többek köaött: ÖBBSB-
kóboroltam Svájcot, Észak O aBzországot, Jujoeslávlát, 
a Císbsalovék Kárpátokat, de rzt aa ősvadont, aat a 
nekem esokatlan éa csodálatos tbj'it, amit a H.rglta 
ad, sehol sem tudtam feltalálni.  Aa • kép. amit a 
Htrglta teteje tissta Időben nynjt, ikîr a Koporsó-
kéról, aWr a métafától,  Medhetetlen éa párja nélküli. 
Canpán ezért kell ide jöjjünk máBkor la. 

Amikor a természet ennyi kincset rejt nz idegen 
azemlélő számira magában a Haltán, akkor bizony 
azt is ei lehetne várii hogy aaért a drága pénzért, 
amit a bírlő és község berzj.d a közönség!ő, valamit 
a közönségnek la adjanak. 

Halljuk, hogy a vármegye a Tolvajos éa fürdő 
közötti utat által vette. 

Örömünk leírhatatlan, mert akkor csal ugyan a 
Hargita fürdő  hajnala virrad. 

Ast a „csodatevő" gyógyhelyet egyezer már kl 
kellene emelni a iz>nnyből éa ktz élését is valamelyes 
más alapokra kellene fektetni,  meri a közigazgatási 
mederben folyó  kezelés nehéskes, lastu, koraserüilen 
és fejlődésképtelen. 

E felől  as nj villatulajdonosok és telektulajdono-
sok aöme kell, hogy gondolkozzék éa rövidaaen kéli, 
hogy döntsön ls. 

SrŐBen hmzük, hogy ml, akik a H trglta szerel-
mesül vagyunk, néhány év múlva valóban egy csen-
des, tissta, gondosott fürdőhelyet  fogunk  lelni a mai 
helyén, ahová még vasárnapi pihenőkre ia antobuuo-
kon fogunk  kirándulni éa aa örök óhaj, hogy fürdőn-
ket feivtrágosottan  láthassuk, nemsokára leijasDlal fog. 

Apróságok. 
Erdőségeink roppant Blralmas képet nyújtanak 

M ndenfeló  olyan pnBBtltás folyik,  bo»v rövidesen tel-
jes n elkopik a fenyőkosioru,  mely a H «rgltának olyan 
vadregényes színezetet sdott. Akármerre járónk, min-
denütt csak a kopár, végnélkül! csatakos, melyet Imitt-
amott ssaklt meg etv-egy kis trdő, mint a pu z'ábsn 
előtünedező oázis. Hogy milyen vsndál módon fo'yik 
as irtás, arra lejjobb példát a H rgita-fdrdó  mutatja, 
ahol ae építkezések megkezdése óta felbrciü'bnietlen 
értékű erdőt pnaatltottak kl. A fürdő  felé  közeledő 
látogatónak már messziről feltűnnek  as előmerrdezó 
csonkok, ami bizony nem valami felemelő  látvány. 
O'yan érzést kelt, mlntba megszámlálhatatlan sokaság 
ban rokkant katonák sorfala  között masírozna az em-
ber. Bent a fürdő  területén és fölötte  ugyanaa a szo-
morú klpa a falánkaágnak,  a terméasetl értékeket kl 
mélni nem tudó éraéketlenségnek. Pedig a fürdőnek  a 
fenyvea  aat jelenti, mint a betegnek a gyógysaer. A 
porfogó,  hatalmas rzMfák  tisztítják a levegőt s tömé 
nyltlk aat a gyantájuk Urnel te óaonnal, ami nj életet 
ad as oda pihenni, gyógyuláat keresni térő üdülőnek. 

* * 
* 

Hs már e Hargita-fürdőnél  vagyuak, megemllt-
hftjük  aat a tényt is, bogv ea a frissen  fejlődő  üdU'ő 
teltp'ink várakozáson fa.ü  1 reméry^kkel kecsegtet. 
Porga'ma olyan mértékben emelkedik, hogy a mu't 
év folyamán  megledu't rohamos építkezési láz fUcira 
la fó.ísesosban  azobát típürieíjes lehetetlenség. Vasár 
és ünnepnapokon p dig a kirándulók és turisták f  zital 
ktreslk fal,  akik körében általános a panaer, hogy a 
szépen fejlődő  fürdőn  a pár napot eltölteni azándákozó 
tudata fz'IMÂ'A  nincs megfelelő  tzálA". A fürdő  U'.KJ 
dono" Clceu (CJICSÓ) köz-jég nem gondoskodik turista 
ház építéséről és még aa ahoz Brütséges teleknek In-
gyenes átengedését is balogtfja.  Pedig értesülésünk 
sserlnt a Kárpátegylet helyi csoportja nagyszabású 
menedékbáa építését vettfl  tervbe a fürdőn,  amennyi 
ben a kö'zs'g az építkezéshez szükséges telket lugye 
nesen rendelkezésre bocsátja. A 'uietánál p dlg jobb 
propagandista nem k 11. A turístthézban nemcBak az 
or.-zie, da a világ mird n tAjáról ls megfordulnak  a 
lá'ogaiók, kik elvisrik a fcirét  A fürdőtelep  gyógyere 
jének, szép-egének, látogatottságának. E sorok tebát 
npff  ciak a H rglta-fűrdő  vezeiősévf  nek szólnak, hanem 
mirden k!s ruzoat, aho1 va'nml természetadta látni-
való van. A fej  ődéa első feltétele  a hajlék, sml a 
turistát od* csBlogafipa.  A többit elvégzi sétán szájról-
aaájra járó hir, ame'yet az ott megfordu'ó  látogatók 
terjerzienek. 

* • 
* 

A technika korazakát éljük. Ennek örvendetes 
hatásai már ná'nnk is kezdenek mu'.atkozn1. Falnal 
népünknél olyan jelenségeket tapasztalnnk, amelyek 
megjegyzésre méltóak. A napokban például ezt Jelen-
tettek, bogy kaszásokat láttak dolgozni egy;k havasi 
lege'őn. Eppin d-ali pihenőre járt az Idő. A munkától 
fér  d', izzedt emberek evéthas képzülődtek. mosatod 
tak, tisztálkodtak, egy terabélyeB fnyŐBzál  árnyéká-
ban, miközben egyikük rádiót Bzerelt az antennáik 
'a megfelelő  fenyő  aljában éa a déli pihenőt aenével 
füjzereztp.  Hit ennéi stebbet elképzeld Bem lehet, 
mint airikir a technika csodás ado'náoyolt a nehéz 
azékely életbe Így bek|,á-0BÍtják. V.rredaUól délig 
kaBzát hnznl a havasi nap perzselő tűz ben, olyan 
fárasztó  munka, un (re igazán c a k a zene Ie'ketneme-
Bitó Baellemet vidító Bkkordjal horhatják meg as óhaj 
tott frlasűlést.  A zene, a dal szeretete beleidegtődlk 
Így lassan aa amúgy la evadu't «ékelv életbe s kiöli 
abból a korcsmáié, bicskázó hajlamot. Caak minél több 
Ilyen eaelről szerelnénk hallani a akkor hlcnók, bogy 
rövidesen a ml falvait  k népe ls egv eorba hely eshető 
lesz a művelt nyugat lntellfgen*,  könyvet-i u túrát I Z Í 
rető, mlndan Baelleml megmordulásért lelkesedni tudó 
paraaztnépévsl. 

• • 
• 

Idegenforgalmunk  örvendetesen fejlődik.  Ennek 
lehetőségeiről lapunk más helyén hosasabb cikkben be 
is Bzámoltuok. I:t csak arra akarunk rámutatni, bogy 
milyen eredményeket bozbat a kellő propaganda. Pár 
év előtt még álmodni sem mertünk arról, bogy fal-
vainknak megélhetést hoshatno as Idegenforgalom,  es 
évben pedig azt látjuk, hogy a környező községek, 
kű'őuöeen J'godln (Zsögöd) és Sumuleu (Cslksomlyó) 
népe tetemes jövedelmet hu ea Idegenekből. Alig van 

e községekben bán, melynek egész nyáron ne lenne 
kiadva egy-két szobája nyaralók számára. O'yan Jöve-
delem es, amely ugy Jön, mint a talált péns, mert 
Bemmit Bem dolgoztak érte aa liletők. A* egész csu-
pán annak a pár propaganda-cikknek az eredménye, 
amely Itt-ott lapjainkban megjelent és Ide irányította 
a nyaralni, üdülni óhajtók figyelmét  A hatás pedig 
olyan meglepő, hogy minden községünk követni akarja 
a p4ld*t. Egyre-másra érkeznek a hírek A'csik és 
Felesik falvalból  az nj fürdők  éa üdülőtelepek léteal-
téséről. Minden község Igyekszik kihasználni a maga 
borvlzét B aa istenadta havasi levegőt, amit ugy ábltoz 
a nagyváros népe. Csak jó volna, ha most már egy-
séges aaervezetbe tömörülve, központi irányítás alatt 
C B l n á l n á k a propagandát B köaöa alapot létesítenének 
költségeire. Hozzáér.ő emberek kevés költséggel aa 
egész megye idegenforgalmát  ludnák Irányítani a ha 
marosan óz lehelne legfőbb  jövedelem forrása  a azé-
kely falunak. 

Mária királyné bran-1 kaatólya. 

A villanytelep ügye. 
Liputk máa helyén közöljük a város polgármes-

terének n>i atkozatát, mélyít muc kitártunknak adott. 
Miután a nyilatkozat máa lepokban ia megjelent a 
annak tartalmáról a közönség tudomást asfrae'tt,  szá-
mos érdeklődő akad», aki különösen a nyilatkozatnak 
a villanyt!zemre vonatkozó réezéhez hozzá akartak 
asólnl. 

A polgármester nyilatkozatából aa tünlk kl, hogy 
a vlllanytelip részére szükséges uj gép megvásárlását 
ki akarják kerülni. A villanytelep ügye a nagyközön-
ség jórésze előtt ismeretes. Mindanbl tudj?, bogy a 
berend'zis harmirc esztendővel ezelőtt c upán a város 
meglBbeiős?n szlikre szabott áramfogyasztást  igényei-
nek kielégítésire kéfzilt.  E tekintve attó , hogy a gá-
P8k azóta minden különösebb javítás nélkül, állandóan 
üsemben vannak, ami bisonyára aUpos kopésokat 
eredményezett, a város áramfogyasztása  ezen ldó alatt 
az uj épltkezéBtk folytán  annyira megnovekţdett, hogy 
már az is e!eg»ndő ok volna az uj gép beállítására. 
Ha még ieV n etbe vesaiük szt ls, hogy FZ áramfrol-
gáltatásba bakf  pc=o!ódiak a szomszédos Jigodia (Z IÖ-
göd) Bamu'tu (CiikBom'yó) községek és a véroa 
területén do'goaó Ipari üzemek is áttértek a villany-
motorok használatára, m ĝ tudjuk érten*, bogv ae Igj-
ny k Ily nigyfoku  megnövektd-se a városi tanicscaí 
Igen komo'y gondokat okozott. 

A mai elavult és megkopott berendezés mellett 
az áramszo'gáltatás folyionoaságát  biztosítási nem 
lehet B mr:rtékad£ körök véleménye szerint a vlileny-
Uzem mai ber̂ cdeitésével s télnek neki menni n̂ m 
lehet. Azonkívül számltaol kell arra is, bô y a város 
további fej  ődéaének egyik legfojtosabb  kelléke a vilá-
gítás blatosltása, írért ennek hiánya kerékkö'ője leket 
nemcsak az épltkesési kedv, de az esetleges Ipari ter-
jeszkedésnek la. 

Az nj gép megvétele tehát elkerülhetetlen saüfr-
ségesség B azt továbbra 1B elldáznl nem lebet. Bz 
általában a nagyközönség és a hozzáértők véleménye 
s ezért szükségesnek lát'uk, hogy a polgármester nyi-
latkozatával egyide jűleg e hangoknak i3 h«ljet adjunk. 

F I G Y E L E M 1 
Tisztelettol hozzuk a n. 6 közönség tudomására, 
hogy Csíkszeredában, Strada Regina Maria No.l. 
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2 m. C S I K I L A P O K -k oldal. 

Uj tervek a város gazdálkodásában. 
A politikai pártok feloszlatásával  egy-

idejűleg országszerte feloszlatták  a választott 
községi tanácsokat is. A községek vezetésé-
ben azóta meglehetős változások történtek a 
amig a politikamentes veBetéa kialakulhatott, 
a városok éa községek fejlődésében  egy kis 
folytonossági  hiány állott be. 

Ezek a tünetek nálunk is mind mutatkoz-
tak a a városnak a mult év folyamán  oly 
szépen megindult szépitési és rendezési mun 
kálatal teljesen elakadtak. Lassan-lassan azon 
ban visszatér minden a rendes kerékvágásba 
és megindul aa épitö munka. A város uj ve-
zetőségének jövendő terveiről munkatársunk 
a napokban elbeszélgetett Corduban polgár 
mesterrel, ki csak nemrégiben vette át hiva 
tálát. Corduban polgármester régi ismerőse 
városunk közönségének a kinevezése a lakós 
ság körében őszinte örömet keltett. Az uj pol-
gármester első nyilatkozata a politikamentes 
kormányzat vezető emberéhez méltó és az 
örömmel tölthet el minden kisebbségi polgárt. 
Corduban polgármester nem iBmer különbséget 
állampolgár éa állampolgár között. Mindenkinek 
ügyes-bajos dolgát egyformán  intézi, mert a 
törvény csak román állampo'gárokat ismer, 
nemzetiségi éa valláskülönbség nélkül. Mint 
hivatalfőnök,  vezérelvének tartja, hogy elaő-
sorbin a vezető legyen a helyén a ha ő ott 
van, ugyanezt követelje meg alantaBaitól. Ezért 
V9zette be a tisztviaelök megjelenésének és 
munkájának szigorú ellenőrzését éa mindan 
ezirányu mulasztást vagy a közönség részéről 
jövő panaszt pártatlanul éa példás azigoruaág-
gal birál el. 

A vároa pénzügyeinek rendezéBét az uj 
polgármester a költségvetés keretein belül 
igyekszik egyensúlyban tartani. Ez a jelenlegi 
viszonyok között igen nehéz helyzet elé állítja 
a város vezetőségét, mert ez évre a városi 
erdőből nem adtak vágterületet. Corduban 
polgármester közbenjárt az illetékes közegek-
nél, hogy a városi erdőnek az elkövetkezendő 
kilenc évre kidolgozott üzemtervét módosítsák 
olyan formán,  hogy abból erre az évre is 
jusaon vágterület s ezáltal az év folyamán 
szükségessé vált beruházásokat eszközölni 
lehessen. 

A második igen fontoa  problémája a város-
nak a villanyüzem kibővitéaének kérdése. Mint 
ismeretes, a villanyüzemet bérlő Oanz-ĉ g még 
a régi tanácstól kérte a villanyüzemnek egy 
uj Diesel-motorral való kibővítését azon indo-
kolással, hogy a mostani berendezés a szom-
szédos községeknek a világításba való bekap-
csolásával tul van terhdlve. Az uj gép két 
millió lejbe kerülne a ez összeget a villany-
dijak felemelésével  gondolták behozni. Cordu-
ban polgármester tárgyalásokat folytatott  a 
villany üzem vezetőségével, amelyeknek során 
felmerült  az a lehetőség ia, hogy a villany-
üzem nagy Dieael-motorja két hetea javítás 
után ismét hosszú ideig használható volna, 
ezen idő alatt pedig a két kisebb géppel az 
áramszolgáltatás folytonosságát,  ha korlátolt 
mértékben is, de fenn  lehet tartani. A polgár-
mester ebből kiindulva ugy véli, hogy a két 
kisebb gép kijavítása esetén talán az uj gép 
megvásárlásától el ia lehetne tekinteni, mert 
a kijavított gépek még jó ideig fedeznék  az 
áramszükségletét. Miután ennek megállapitáaa 
szakértők dolga a a városban ilyenek nincse-
nek, a polgármester a belügyminisztériumtól 
egy azakértó bizottság kiküldését kérte a 
villanyüzem teherbíró képeaségének kivizsgá-
lására. Amennyiben a bizottaág kiszáll éa a 
villanyüzem berendezését a kellő javítások 
eszközlése után a követelmények kielégitéaére 
elegendőnek találja, ugy a tervbe vett uj gép 
megvásárlásától eltekintenek s az igy felsza-
baduló összegből a városi vizveieték munká-
lataihoz lehetne fogni. 

A polgármester további városszépészeti 
tervei során elaó teendőnek a gőrőg keleti 
templomtól a városházáig buzódó sugárut 
rendbehozatalát jelölte meg, miután ezen utteat 
a tüzoltóazin mellé épitendő gör. katholikus 
templommal és a Nemzeti Banknak a város-
házzal szemben építendő impozáns palotájával 
a vároa legaiebb uooijává alakulhat. E sza-
bályozás keresztül vitelére a polgármester ki-

sajátítási eljárás megindítását kérte a park 
mellett fekvő  Hajnód-féle  háznak azon indoko-
lással, hogy e .területre a park kibóvitéaénél 
szükaég van a a régi ház a szépen fejlődő 
városi park ÖBBzhatáaát károsan befolyásolja. 
A park kibővítésére felhasználható  volna a 
mai piactér is, egészen a patakig, amelynek 
medrét a szabályozás során kiköveznék és a 
pişcot a patak éa a gör. keleti templom kö-
zötti térBégre áttelepítenék. Ugyancsak általá-
nos javitáa alá kerülnének a városnak még 
kövezetlenül maradt uttestei ia mindaddig, mig 
a kövezés teljes befejezésére  sor kerülhet. A 
piaccal kapcsolatosan a polgármester a leg-
szigorúbb ellenőrzést ígérte a drágaság letö-
réaére, de mindenkor figyelemmel  kivánja tar-
tani a kereslet és kínálat lehetőségeit. 

E munkával  a város fejlődésének  uj 
szakaszába lépett.  Bemélni  lehet,  hogy a 
mostani  városvezetés  a nyugalom  és  rend 
korszakának  olyan hosszú időtartamát  fogja 
élvezni,  hogy a kitűzött  városfejlesztési 
programot  teljes  egészében  megvalósíthatja. 
Mindezekre  a városnak és  a város lakós 
ságának szüksége  is van s éppen  ezért  mind 
nyájan a legnagyobb  jóakarattal  igyekez-
zünk megadni  azt a támogatást,  amire az 
uj városvezetőségnek  munkája keresztül  vi 
telében  szüksége  van. 

Nyári gondolatok. 
A községházán megneztem egy táblázatot, 

amelyik megmutatja, kinek hány hold szán-
tója van. 

Bár rég tudom, hogy nálunk még közép-
birtokoat is hiába keresünk, mégis meglepőd-
tem, amikor láttam, hogy csak egyetlen birto-
kosunk van, akinek 30 hold földje,  a túlnyomó 
többségnek 3—5 hold körül mozog a szántója. 
Ennyiből nehezen ia csak az erdők segedel-
mével élhetnek meg. 

Szükaégea, hogy a nsgy természet által 
nyújtott kincseket ia az eddiginél jobban hasz-
náljuk ki. 

Régi dolog, hogy a miből aok van azt 
nem értékeljük. Ugyan ki törődik aszal, hogy 
erdei ózondus fenyves  levegőnkből hasznot 
húzzunk. Ugyan ki igyekezett csaknem minden 
községben lévő borvizeinket közkincecaé tenni, 
hegyeinken ingyen termett aok gyógyfüvet  kik 
gyűjtögetik öaaze. Miért rohad annyi málna, 
kokojza, havaai meggy, gomba elhasználhatat-
íanul, atb., atb. 

Vagy ta'án ugy gondoljuk, hogy ezt a 
munkát, az a néhány házaló asszony éa gyer-
mek, akik kosarakban árulgatnak — elvégzik. 
Távedéa. Ide igazi falu  muika kell, amely 
felé  jövőben nagyobb reménnyel nézhetünk. 

Hát mit csináljunk? Kérdezi egyik-másik. 
Falvainkat széppé, tisztává kell tenni, hogy 
méltók legyenek a gyönyörű hegyvidékhez. 

Falvainkat olyanokká kell tenni, hogy 
azokat a nyaralók ezrei keressék fel,  akik 
pénzt hagynak nálunk, hogy ezzel kicsiny 
földjeink  jövedelmét pótoljuk. Ezzel szemben 
őket tiszta egészséges szobánk éa élelem nyúj-
tásával jó egészséghez segítsük. Előny itt, 
előny ott. 

Sokáig lakiam a forró,  sík Bánátban. De 
voltam a regát meleg vidékein éa igy Siudi-
nában Romanaţi megyében, ahol 40—46 fokos 
melegben éppen CBak hogy meg nem aültem 

Itt tanultam meg becsülni a jó hegyi 
levegőt. 

A nyári hónapokban ezen meleg vidékek-
ről legalább egy hónapra mindenki azeretne 
menekülni a hegyek közé. De ezt csak a 
gazdagok tehetik, mig a szegényebb rétegek 
százezrei meg vannak fosztva  ennek lehető-
ségétől. A fürdők  tul drágák. Falvaink nincse-
nek felkészülve  nyaralók befogadására. 

Pedig ez nem ia volna oly nehéz. Például 
egy közaéget hozok fel:  Ciucani (Csekefalvát). 
Aaért ezt, mert benne lakom éa viszonyait 
iamerem. De ép igy lehet a többi közaégben 
ia. Ciucani-n hosszan át patak folyik,  ezzel 
párhuzamosan széles jól gondozott ut, mellette 
járdával. 

Felaó része erdőa völgybe nyúlik, ahol 
kéuen áll ai ingyen .(eredő* (Kömény féle). 

Közvetlen a falu  saélén kitűnő borvize, 

aminek párját literenkint máa vidékeken 20 
lejért sem lehet megvenni. Nem mesane tőle 
a palacsinta aütó, Gothár borvíz, amelyik több 
figyelmet  érdemelne, mert gyenge gyomruak 
részére gyógyvíz ia. 

A falu  északi szélétől pár lépésnyire van 
a hülésok ellen gyógyhatású „Poazogó", amit 
e sorok írója ép azért hagyott évtizedekkel 
ezelőtt a községnek, hogy az nagyobb erejé-
vel gondozza. Déli oldalán gyönyörű pormen-
tes rét terül el, a Fisák nevü patakkal, melyen 
könnyű szerrel létesíthető strand. Egyszóval 
a természet megadott mindent ami a nyaralók-
nak szükséges, caak az ember munkája hiányzik. 

Akik újonnan építkeznek ne feledkezze-
nek meg ezekről a dolgokról. Egy két ágyas 
szoba külön bejárattal, nem oly költségéé, 
hogy ki-ki azt meg ne csináltathassa. 

HA még szép gyümölcsös éa veteményea 
kertről is gondoskodunk, caak magunk meg-
élhetését tesszük könnyűvé. 

Fokozatosan oda juthatunk, hogy nem kell 
egész létünket a durva, testet, lelket emésztő 
fizikai  munkára helyeznünk, 

A nyaralók lelki fellrisattléat  ia hoznának 
nekünk és ott ia találnánk haaznot éa örömet, 
ahol eddig nem is gondoltuk. 

Szike  Mihály. 

Mi van az E. M. K. E.-vel? 
A csehszlovákiai kathoükuBok „UJ élet" című 

folyóiratában  olvasEiü, hogy a Salovenaakói Magyar 
Kultur Egylet fennálláaának  tizedik évfordulóját  ünne-
pelte nemrégen. A jubileummal kapcBolatosan a folyó-
irat caak pár adatat emlit az egyesület működéséből. 
A cikk további hangja Inkább dorgálás akar lenni aaok 
sz imára, kik külön utakon járva, magukat a salo-
veneziói ösazmagyareág e hatalmas kultur szervétől 
távol tartják. A rendelkezésünkre álló pár Bdat aa 
Sz. M. K. E. működéséről elegendő azonban ahoa, 
bogy az egyesület által végzett hatalmaa munkát fel-
becsülni tudjuk. Tiz esztendővel ezelőtt három tag-
egylettel és nyolcvan főnyi  taglétszámmal alakult a 
cBehBzlováklai magyaraág kultur egylete B a mai jubi-
leumot kétazáz tagegylet tizenegyezer tagja ünnepli a 
köztársaság területén. 

Olyan eredmény ez, amelyre irigységgel tekinthet 
Erdély kózel két milliónyi magyarsága. Ebbe az irigy-
ségbe azonban nem vegyülhet a gyűlölet sötétsége a 
mas országba szakadt testvérek iránt: inkább a fáj-
dalom keBerűaége színezheti azt, amikor arra gondo-
lunk, hogy nekünk la meg van a magunk évtizedes 
múlttal biró Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülete, 
amelyről azonban az elmúlt busa esztendő alatt VBjmi 
keveset hallottunk. Pedig aa EtlKE-re nagy feladatok 
váriak és várnak ma is a kisebbségi népkeret kiépl-
tóBe körül. H* elgondoljuk, bogy a mai politikamentes 
időben ea lehetne az egyetlen összetartó Bzerv, mely 
Erdély magyarlakta vidékeit behálózhatná éa a magyar 
kultura terjedéséről, tovább fejlődéaéről  gondoskod-
hatna, ugy egyenesen végzetesnek mondhatnánk azt a 
nemtörődömséget, amellyel e nagy mul tu egyesületet 
téli álmában mogtartani igyekeznek. 

Közel kétmillió magyar él Erdély területén, amely-
nek kb. hatvan Bzázaléka falusi  elem s as elmúlt huss 
esztendő alatt senki aem gondoskodott arról, hogy a 
magyar falu  kultur Baükaégletét kielégítse. Sehol egy 
népkönyvtárat nem találunk ÓB hol egy tanácsadó 
szerv, mely a müaoros estólyt rendoznl akaró falusi 
tanltónsk a darabok kiválogatásában, a mttaor össze-
állításában Begitségóre legyen. Nem láttuk az össze-
fogó,  központi lrányitás alatt folyó  harcot an alkoho-
lizmus leküzdése érdekében a egy ujjat nem moadltott 
senki a hirtelen helyzetváltozáa B a rendetlen Iskola-
politika folytán  beállott népi lezMlósből fakadó  jellem-
betegBégek: az egymást jelentgetés, anyagi érdekből 
való bltebagyáa éa a renegátkodáa eaernyl más vál-
fajának  megakadályozására. UgyancBBk ide Írhatjuk 
fel  azt is, hogy egész Erdély területén nincs ma sem 
egy kiadóvállalat a népnevelés ssolgálatáben álló mü-
vek terjesatésére a pusztuló népművészetünk, művészi 
ÓB ezelieml értékelnek megmentésére la caak elsalge-
telt, egyéni álmadoaók részéről történtek kísérletek; 
ezeknek pedig aem anyagi lehetőség, de sokszor még 
a megfelelő  erkölcsi erő aem állott rendelkezéaére és 
munkájukat sokezor szinte lehetetlenné tette a nép-
mentés álarcába burkolt kalandorok harácaoléaa miatt 
a nép körében keletkesett bizalmatlanság. 

Még aok, nagyon aok szemrehányás érhetne 
bennünket ezen a téren, ha arra az elrepült huss esz-
tendőre gondolunk, mely gazdasági alapjainknak olyan 
nehés millióit rabolta kl előlünk, anélkül, hogy azokért 
cBerébe jövőnk blstoaltékának legalább egy csekély 
hányadát meg tudtuk volna teremteni. S ha áttekin-
tünk a Bzomsséd országba szakadt testvérek eredmé-
nyekben gazdag munkálkodására, ugy jogosan tehetünk 
BaemrehányáBt magunknak és mindazon felelős  ténye-
zőknek, kiknek nemtörődömségén múlott, hogy mindent 
nálunk moatanálg megvalósítani nem lehetett Mert 
ezután minden nap mássás salklákat gördít tovább fej-
lódésünk útjába. 

Töltö-tollak javítását  és tisztításit 
vállalja a Vákár-Oslet. 



4 ültei 

A közbirtokosságok uj ellenőrzése. 
A székely köablrtokosságok kérdése BröbB» vita 

tárgyát képezi aa uj államkeret kiépülése óta. Hoaaan 
«vek teltek el, mig slkerfUt  aa Illetéked jogi uervek-
kel megértetni éa előttük belgaaolnl, hogy eaek a 
minden aaékely köaaégban szereplő hatalmaa vagyon 
komplexumok nem a politikai köaaégek tulajdonai, 
hanem közöa ügyvitel alatt levő magánbirtokok, amelyek-
ből a birtokosok a birtokolt vagyonrósz arányában 
réaaeafllnek  a vagyonrészeiket akár egészben, akár 
többfelé  tagolva el la adhatják. 

Aa Uletékea hatóságok végül la ugy döntöttek, 
hogy a köaöa ügyvitellel rendelkeaő közbirtokosságo-
kat szívetkezetekhez baaonlé intésményeknek nyilvá-
nították éa aaokat a saövetkeaetl köapont ellenőraése 
alá helyeaték. As eüenőrsés a szövetkezeU köapont 
réazéről csupán aa ügykeseléa menetére vonatkozott, 
aaonban aa eilenőraéaael megblaott közegek, nem is-
merve a közbirtokosságok jogi helysetét, maguknak 
rendelkesési jogot formáltak  a közbirtokosságokat Illető 
minden kérdésben. Ennek következménye az volt aatán, 
hogy aa ellenőrök beleazéltak a köabirtokosaágok 
költaégvetóBóbe és onnan tetBaéaük aaerint töröllek 
vagy módoaltottak egyea tételeket. Nem egyszer meg-
történt, hogy a szövetkezeti központhoz beküldött köz-
birtokosság költségvetés teljesen átalakítva ÓB eredeti 
readeltetéaéből kiforgatva  érkezett viaaaa. Ea ügy-
vitelbe való önkényea beavatkozáa, tz ellenőrzési kö-
teleaettsógnek a rendelkeaéal joggal való felest  ralóse 
igen aok vitára éa fólreértéare  adott alkalmat éa nagy-
ban hozzá járult ahhoz, hogy a azövetkezetl központ-
nak általában véve jóindulata befolyáiaa  közbirtokos-
ságok belső életébea ne érvényeaülhesten. Siámtalan 
vitás eaetben voltak kénytelenek a közbirtokosságok 
jogi megbízottal a földmlvelósügyl  minisztérium beavat-
zozáaát illetve döntését kikérni s Ilyenkor mindig a 
legnagyobb megértést éa jóindulatot tapasztalták a 
földmivelésűgyl  minisztérium részéről. 

A szövetkezeti törvény moat folyó  átezarveséBe 
alkalmával aatán a közbirtokosságok ellenőrzésének 
kérdéae ia újból szőnyegre került. A törvény megalkotói 
ugy döntöttek, hogy a közbirtokosságok nem tekint-
hetők szövetkezeteknek B Igy szoknak ellenőrzését 
kivették a szövetkezeti központ hatásköre alól. Aa 
ellenóraéat eaentul maga a fóldmlveléaügyi  miniszté-
rium fogja  gyakorolni. A köz birtokosa ágok körében aa 
elienóraéanek a földmivelósügyi  minisztériumra való 
átruházása érthető örömet keltett, mert eddigi tapaBS-
talatalk révén annyi jóindulatot tapasztaltak a minisz-
térium rÓBzérői, bogy aa uj törvóny életbelép éaével 
egy nyugodtabb, csendeaebb óa a munkálkodásra alkal-
masabb korszak kezdetét remélik. 

A í M e n i ( o e r o H i i U ó s i ) 
A gyergyói hegyekben lamét forrik  valami. Bajok 

vannak aa erdő, a legeló elosztása körül s e bajokat 
orvosolni erőszakkal nem lehet. A tavasszal megemlé-
keatünk trról, hogy Bicaa (Gyergyóbéká1) község lakói 
a gheorghenl (gyergyóazentmiklóBl) közhirtokoBság tu-
lajdonát képező „Lapoa" nevü részen 440 hold legelőt 
egyaaerüen birtokba vettek éa azon legeltetni kudtek. 
Ugyanakkor a Valea-S.ramba (gyergyéteketópataki) 
koabrtokosság .Csutakoa" nevü részén elvettek 409 
hold legelőt. A jogtalan legelő foglaláaoknBk  a békésiek 
rónáéról egyetlen lndokoláaa an, bogy nekik nlnca le-
gelő birtokuk óa állatalkat legeltetni akarják. H» pedig 
az állam nem ad nekik, ekkor elveazik azt, amelyik 
legközelebb esik hozzájuk. Az Uletékea fórumok  aa 
ügyet ugy látszik nem kezelték kellő eréllyel, mert a 
vérszemet kapott békáslak pár héttel ezelőtt birtokba 
vették a „Lapoz" mellett elterülő „Súgó" nevü tízéves 
ültetvényt éa aat ia legeltetni kesdték. Miután a fiatal 
ültetvényekben a legeltetés óriási és pótolhatatlan 
károkat okoahat és az törvényileg la szigorúan tiltva 
van, az érdekelt gyergyóazentmiklcsl közbirtokosság 
átiratot küldött az erdészeti hivatalhoz, melyben a 
tényt feltárja  éa elhárít magától minden felelősséget, 
ami a legeltetés folytán  törtéfó  károsodásból elóill. 

Aa atirat haiaaa alatt az erdészeti hivatal kö-
zegei a helyzzinére kiszálltak ÓB a kárt megállapítva, 
eljáráat indítottak a bákáaiak ellen. Ezael egyidejűleg 
a gyergyói közbirtokosság utasította jogtanácsosát, 
hogy indítson eljárást 60 békási gazda ellen önkényea 
blrtokfoglaláa  miatt éB 120.000 lej kártérltéB megítélését 
kérje. E legelőket a bekásiak as 1929-30- 31. évek-
ben meg egyez r megszállva tartották éa a közbirto-
kosságnak ebből ez ldónől 160 ezer lej kártórltéat éa 
50 ezjr lej perköltséget Ítélt meg a biróaág. A köz-
birtokosság vezetősége akkoriban ugy határozott, hogy 
a jogerős birói Ítéletet nem érvényesíti és a jó szom-
szédi viszony fenntartása  érdekében a kártérítési 
összegről inkább lemond. Most aaonban látva, hogy a 
békáslak e jogerőa bírói itóletet éa a gavalléros elbá-
nást aem reapektálják, utasította jogtanácaoaát, hogv 
az Ítéletet haladéktalanul hajtaa végre. A legelő ügy-
nek ilyen formán  szomorú vóge lesz, mert nagyon sok 
békási gaadánál megaaólal a végrehajtó donja s a 
félrevezetett  emberek caak akkor fogaak  Igazán rá-
eszmélni arrî  hogy a törvény egyformán  kötelező 
Békáson óa GyergyÓEzmlmlkióson. A legeló ügynek a 
megoldására, ped.g más ut keresendő, amely nem veset 
erőszakoskodáshoz. 

. . T közbirtokosságok figyelmébe.  A közbir-
tokosságok Utal végeztetett napszámos munkák kiadá-
sai elszámolásához szükséges .Lista de plata" a leg-
a t b Su r "S? t l k ' 2 i , ? k , , e k m 9 8 f e l 8 l «  öaeasállitásban el-késsttlt és kapható a Vákár Ufl'etben.. 

CS  I K I 
Ciuc—Csikmegye  idegenforgalma. 

Hit tattúnk eddig ós mit kellene még tennünk 
an Idegenforgalom  fejlesztése  érdekében. 

Apróbb újságcikkekben évek éta foglalkozunk  n 
Calkl Lapok hasábjain, alka'om szerint megyénk ter-
mészeti azépségelnek, turiatahelyelnek, fürdőinek  és 
ezzel kapcsolatosan as Idegenforgalomnak  kérdéseivel. 
Többször hangsúlyoztuk ennek a munkának lényegét 
és fontosságát,  amellyel foglalkozol  minden vezető 
állásban levő embernek, akinek megyénk érdeke azlvén 
fekszik,  nemes köteleasége. Mwt a calkl hegyek nagy 
értéke nemcaak a rajtuk növő, de egyre fogyó  erdő-
Bégekben és a begyekben levő természeti kincsekben 
van, hanem azoknak FZépségében és elfolyó  borvizel-
beu la. Csak megközelítőkké kall tegyük jó ÓB jelzett 
turiBta utak ÓB menedékházak révén e szép hegyeket, 
továbbá egy kis propagandával fel  kell hívjuk a figyel 
met ez értékeinkre s akkor ez Idegenforgalom  nem-
csak megélhetést, de meggazdagodást, kul'urális fej 
lődést és megerősödést IB fog  nekünk biztosítani. 

Htbár eaek köziudomásu és vitathatatlan tények, 
azaz jövőbeli lehetőségek, mégis kevés ember van. 
aki a csiki idegenforgalom  nagyobb fokú  fej'ődéaében 
hinni ia tud. Pedig amikor nagy városok vagy kttlfildl 
államok Blkeres Idegenforgalmi  moz {almairól halluak, 
azt nagy tisztelettel éa elismeréssel fogadjuk,  sót élénk 
fiiyelmmel  éa blaonyoa fokú  lrlgykedésael kísérjük; 
bát akkor a még kezdő csíki Idagenforgalml  kísérlete-
ket miért moaolyogjuk le, miért tekintjük ezeket csu-
pán egyes emberek minden rea'it*at nélkülöző, elér 
hetetlen, eazminyl .akarásának", mozgolódásának ? 
Miért nem támogatjuk tehát eat aaját magunk éa népünk 
érdekében, miért nem használjuk kl est a „konjuktu-
rW, hisz ki tuija meddig IOBZ a termÓBaet aseretetnek 
és természetjárásnak ez a .divatja" olyan nagy töm i-
»eket megmoagató szükséglete an embereknek ? Ki 
tudja, mit veBzltünk azzal, ha más vidék 10—20 évvel 
megelőz bennünket a szervező munkában B később 
már hiába hlrdelnők szépségeinket ÓB érdekességeinket, 
mert máa vidék ügyesebb volt, mint mi. 

Pedig ba valamely vld:k predesztinálva van arra, 
hogy Idegeneket vonzzon éa nekik szépet éa különle-
geset nyújtva, azokat évről-évre ldecjábitaa, akkor 
Ctik éa Gyergyó százszorosan alkalmas erre. A jó 
Iiten megáldott és megajándékozott Itt bennünket ren-
geteg szépséggel, változatosságeal, néprajzi éa egyház-
mű vészit! érdekességekkel ÓB természeti kinccsel, de 
ezek caak u;y válhatnak Itt lakó népünknek kulturális 
és anyagi javára, ha ennek értékesítéséért, hoiz Mér-
hetővé tételéért ml la minden áldeaatot meghozu k B 
nem várjuk, hogy érett gyümölc ként minden az ölünkhe 
hu1 íjon. 

Egy kis csoportnak lelkes munkája képezte ez 
Irányban az elaó kezdeményezéseket a a kitar'.ó munka 
el ő eredményei pár év elteltével már mutatt őznek. • • 

* 

Ha viaBzatérünk az eimult évtizedekre, meg kell 
állapítsuk, bogy elődeink igen keveset tettek Idrgen 
forgalmunk  érdekében. Tilán ntm is tekintették az 
egészet fontolnak  sem gazdasági, aem kulturálté szem-
pontból, pedig már az akkori nagymérvű kirándulás 
megyénkbe rá kellett volna vezetőinket kényszerítse 
arra, hogy Uy módon ia kínyérhez jnttaaaa éa ez lthon' 
röghöz kösse megyénk nópfölöalegét,  ame'yet e föld 
a régi ősfoglalkoaáaok  mellett nem tudott már eltartani. 

Turiata-ólei éa turlsta-azervezkedéa nem vo'.t me-
gyénkben a hihoru előtt, amely emlltéBre érdemea 
lenn*. (Sikertelen kezdeményezések voltak csupán, mint 
aa E K. E caikmegyel osztályának 1908 ban való meg-
alakítása ) 

Ha tebát aa itt lakó nép nem Igen járta a hegye-
ket, ér;kető, bogy idegenek Bem Igen jöttek erre felé, 
mert nem volt, aki őket vezesse, Í6lkeatae. Aat a 
néhány url embert, atiiet a vadászszenvedély vitt a 
hegyek közé, nem vehetjük tekintetbe, mert ezeket a 
vad Inkább érdekelte, mint a termÓBaet szépsége éa 
csak bizonyos vidékeket, vadászterületeket kerestek 
fel.  — Menedékház, uijálzéa, ismeretlen fogalom  volt 
nálunk a hsb.ru előtti Időkben. Idegenforgalmi  aajtó-
propagaedt eem volt. DJ ezt talán nem la akarták, 
mert ebben a jó .patriarchalls* Időben nem igsn 
szerették az ifogent,  még ha aok pénzt la hagyott 
vo'na i.t Sit czidőkhan még a híres magyar vendég-
látás kötelességén ik tiklntették aat, hogy aa Idegent 
tejbe vijba füröasaók.  Tihát az akkori Időkben csak 
költséget jelentett BZ idegen forgalom,  nem jövedelmet. 

Mégis el kell Ismerni, hogy fürdőhelyeink  egy-
némelylke, ha azok kellő magántőke kezelése alá ke-
rültek, aránylag rohamosan fej  ódtek mág t z akkori 
viszonyok mellett la, sót hírük meBszl Idegenből, Buda-
pestről, Moldvából ÓH Munténiából ia aot vendéget 
vonaottak. Ezzel szemben azok a fürdők,  amelyek 
községeink vezetése alatt maradtak, bizony kicsinyek 
és primitív berendezésűek voltak és csak BZ Igényte-
lenebb megyebeli kezinsóg látogatta őket. 

Cslkmegyel fürdőinken  ősidőkben aa élet egy-
sierü, c«»k polgári Igényeket kielégítő volt, de éppen 
mivel kisibb méretűek voltak s mert mondhatni minden 
nyáron ugyanaz a törzs-társaság volt ott, kedélyes, 
családi JB hangulat uralkodott, ahol szinte mindenki jól 
iBmerte egymáat. A szórakozást 1* ea a kedves társa-
ságbeli együttlét nyújtotta Időközönként társas kiráadu 
Iátokat rendeztek a szomszédos látnivalókhoz, am^ye-
k?n természetesen a sok jó étel és ital volt a főcéL 
Fürdőink vendégelnek asórakozáaát pedig a friss  leve-
gőn való Bétákon klvűl as újságolvasás, kártya-partik, 
a polltlaálgatás éa a aaombat esü .bálok' kép- zték. 

Már a háború előtt nagy fürdők  voltak Tuuád 
éi Btraw—Birsaékfdrdő,  ahol nagyobb méretű, eme-

letes fa-  és kőépUletek, parkiroaások. sétányok és ka-
szinó-szerű táraalgék la voltak. Síjnos aa épületek e 
kor divatja tzwlntí Idegen stllu-u tákolmányok voltak 
s n székelyes stílust ép caak ott találjuk msg, ahol a 
helybeli mesteremberre bízták, hogy ml'yen faragásoa 
díszt adjon annak a deez*avágáan»k, vagy tornác osz-
lopnak. 

Általában Igen sok kicsi fürdőnk  volt és van ma 
Is, amelyek *t talán csak az Illető község lakéi vagy 
rokoni ÖBBzeköttetéaek révén néhány idegen látogatott 
éa haaznált. 

A cslcsól Hargita-fürdő  már 60 évvel ezelőtt szép 
fejlődésnek  indu l Bhoa képest, bogy milyen neheaen 
megközelíthető helyen fekszik.  Már akkor felépültek 
azok a nsgy (4 drb.) hámbárszerü faépületek,  amelyek 
mág ma la ott diaztelenkednek, Bokaknak boaaaanko-
dáaára és csodálkozására, mert sem nem szépek, sem 
nem kielégítők kényelem és csend ssempontjából. 

Igen aok embernek adta viarzz egész légét, élet-
kedvét ez a magaslati fürdő  és üdü.ő hely, (1350 m.) 
ahová főképp  az OJorheiu—udvarhelyiek és c*lkUs 
jártak. A fürdő  az elmúlt 50 év alatt nem tolódott, 
semmit sem ópü t, csupái moit egy-kát éve indult 
meg az építkezés, mivel erra magánembereknek ls en-
gedélyt adtak. Igy remélni lehet, hogy 10 éven belől 
egy é'ónk forgalmú  fürdőre!  több leaz megyénkben. 

Közvetlenül a háború előtt már Bok újságcikk 
foglalkozott  cíikl és általában Bzókelyfóldi  fürdőink 
ügyével. Szakemberek vegyelem6zték a gyógyvizeket 
s orvosaink la kezd ek szakszerű megfigyelések  révén 
eaeknek gyógyitó hatásaival éa gyógymódjukkal fog-
lalkozni. A hiboru megakasztotta a megkezdeti mun-
kának komoly éa tervaaerü folytatását. 

Komolyabb és célszerűbb munka a háború utáni 
években indult meg. Közbirtokosságok, községi veze-
tők itt-ott jó példával jártak elől. ALicu Risu—Gyil-
koató óa a Szt. Anna tónál az akkori igényeknek na-
gyon la megfelelő  impoaáns emeletes épületet buitak 
a aat bérlőknek kiadván, a rendes idegenforgalmi 
haszontól eltekintve, óvenklnt állandó jövedelemhez 
jutottak. 

A Lacu R )su—gyilkostói menedékhez a tónak éa 
környékének forgalmát  ugy megsokszorozta, hogy a 
fokozódó  forgalom  üzleti kihaeziáiáaára la gondolni 
lehetett. Igy született meg a tókörnyók parcellázásá-
nak ötlete B hogy ez milyen várakoztam felüli  ered-
ményeket hozott, arra fényes  bizonyság az a pompás 
üdülőtelep, mely rövid idő alatt ott létesült s amely 
ma ls folytonos  fejlődésben  van. Az állandó épilkezea 
a munkások százainak nyújt megélhetést a a eirándu 
lók éa üdülni akarók nagy tömegének eilátása, lge-
nyeitník kielégítése órláhi mértékben fokozta  a Baáiió 
éa veedeglő, a fényképészét,  az élelmiszer óa játékáru-
ípar, valam nt a székely ház:ipir lehetőségeit. 

Az iddgecforgalom  emelkedését még nagyban 
elősegítené, ba a tó rendező-bizottsága a tavat kitlaz-
tatná éa a kcrjyekbeli kirátdu.theiyek felé  vezető 
utakat usjelzésekkel látná el éa egyes pontokon ma-
gyarázó tablákat helyezne el. 

Abbén ae időben, vagyis az utóbbi év̂ k alatt 
fejlődött  ki a semmiből a Sintimbru-cjUszeniiami 
Büdös fürdő,  ahol ma már kb. 20 kisebbsztru nyaraló-
ház éa egy vendéglő épüit a kisebb igényű fürdózók 
réaaére. 

Ép amikor ezek éa más kisebb fürdők  a Ezilkség-
let megnövekedésével fejődésnek  indultat, mintegy 
kiegészítéséül e munkának, alakult meg 1930 ban M-
Ciuc— Ciiktzeredán a B. T. E, majd az E. K. E. turista 
egyesület, amely flitalos  erővel látott neki több fontos 
kérdés megoldásának ÓB a turista, a ai, BZ Idegenfor-
galom és Bok ezzel kapcsolatos eszme propagálásához. 

1932 ben építette fel  az egyesület ez Egyeakőnél, 
a .Székely Svájcon" kicsi menedékházát, amelynek 
réven ez a szép mészkő sziklás vidék ma már az egész 
orBzág turista-világában iamert lett, sót sok külföldi 
vendége ia volt. 

A ház a látogatottság növekedésével annyira szűk-
nek bizonyult, hogy az egyeaület ez óvben azt mág 
három helyiséggel Kibővíteni volt kénytelen. 

1933 ban a Xéntua-kápo nánál emlekkövethelye-
zett el nagy ünnepély k<r>tóben, ahol a környékbaii 
köaaégek lakÓBsága feltűnő  nagyszámban jelent meg. 

1934 ben építette fel  a su.ai ti-u r̂óaáncot ÓB kó 
menedékházának egy résaét. Ugyanes évben adta ki 
„Csiki Turiata Kalauz"-át, ameiy általános tájékoatatet 
ad Csíkról, majd ennek mellékleteként egy calkmegyei 
térképet 3 színnyomásban 1:300.000 ea mertekben, keei 
hatz lálatra. 

1935 ben a Sfl.-Gheorghe—sepsiszentgyörgyi  Szé-
kely N 3tnz9:l Muzeummal együtt a delnital—catkdjinel 
XV. azázadhell omladozó Szt. János templom órtékel-
ntk megmentéséhez, reatauráláaához fogott,  amikor Is 
e célra 76.000 lejt bozott össze. 

1937 ben a suta! házra kőből emeletet húzott és 
tető alá hozta, nagy áldozatok éa faradságoa  munka 
árán est a nagy jövőjű bánat. Bevezette ós általánossá 
tette Caikban a Bt-Bportot, évenként ai-veraesyekct 
rendeaett éa Brasov—Brassóban, Oiorhelu—Szikeiy-
udvarhelyt, Gheorghenln—GyergyósatmlklóBon és az 
országos sí versenyeken veraenyaóivel részt vett B jó 
eredményeivel dicBŐ léget saeraett Cjiknak. 

Tcrvebavette egy ciikmegyei turiataháa építő 
aaövetkeaet beaaerveaéaét, amely a megye fürdőhelyein 
a mai kor igényelnek ós as illető fürdő  viazonyalnat 
megfelelő  turiita-háaakat építene, as átutasó turlstáz 
részére. 

A legkülönbözőbb turista-lapokban clkkak, fény-
képek révén lamsrtette n calkl természeti szépségeket, 
fürdőket. 



-ik ám. C S I K I L A P O K -lk oldaL 
Kétféle  reklámbélyeget nyomatott éa terjeaatett, 

•melyeknek célja aalntén Csíknak, mint a turisták 
parad e rominak lamertté tétele B aa Idegen forgalom 
növelése. 

Mindeneket azért soroltam el, mert as as egyesü-
let est a sok tervet a hivatalos helyek támogatása 
nélkül, saját erejéből és köaönségűnk jóakaratú erkölcsi 
és anyagi támogatásával érte el s mindeneket egyúttal 
a jövő szempontjából 1B programul jelölte kl. 

Qheorghenl—OyergyÓBsentmiklőson 1934-ben ala-
kult meg a turista-egyesület (B. K. B), amely szintén 
tlaateletet érdemlő lendülettel indult meg. — Valea-
Strt-mba—Tekerőpatak határában sl-ugrósáncot és me-
legedő hásat épített fából  és turista- és sl-életet te-
remtett. 

Turista-életünk fejlesstésének  még van hivatalos 
Bzervesete Is : a „vármegyei turla tahlvatal", továbbá 
asokban a községekben, ahol fürdő  vagy üdülőhely 
van, helyi turlatahivatal la léteaült a mlnlsalt rium uta-
sítására. Ezeknek előnye, bogy hivatalos ssemélyek a 
tagjai, akik hatalommal birnak a igy sokat tehetnek 
aa Ugy érdekében, viszont mivel elfoglalt  egyének s a 
turistaság Iránt sokssor érsékkel sem birnak, nem lát-
ják meg helyesen B megoldásra váró kérdáseket. Ren-
desen Inkább csak a fürdőhelyek  fejleaatését  tekintik 
munkaprogramjuknak a magával a turiataséggal, a 
turista-egyletekkel B ezzel kapcsolatosan as idegenfor-
galom fejleBstéBével,  azaz propagálásával nem fogl  al-
kossak. Ptd g komoly ós eredményes munkát CBak e 
két szervnek: a turista hivatalnak és a turlsa egylet-
nek együttes munkájával leh«t itt Csíkban elérni. Nam 
volna ssabad aaért mellősnl a turista egyesületet, mert 
aa magyar alakulat, hlBsen Csíkban a lakosság söme az. 

Annyi ssép terv fogant  már meg többeknek agyá-
ban, annyi önsetlen munka, amelyek gyakorlati célt 
is ssolgálnak, hogy ba hivatalos helyről blaslommil 
ÓB megértéssel kezelnék és támogatnák eseket, ngy 
rövid Idő alatt tisssereBére lehetne emelni a csiki 
idegenforgalmat. 

Több évre ssóló tervet kellene kldolgosnl, amely 
a legkülönböiőbb lehetőségeket foglalná  magában, igy: 

1. A fürdőhelyekhez  és üdülőhelyekhez vezető 
utaknak jókarbBn tartása. 

2. Természeti szépségeinkhez, kilátó helyekhez, 
barlangokhoz ÉB egyéb nevezetességekhez vezető utek, 
turista-ösvények készítése. 

3. U ijelző tábláV, szlnjelzések elhelyezése, bogy 
az Idegen kérdeiőaködés ÉB kalauzolás nélkül Is elta-
láljon esekhes. 

4. Kilátóhelyeken kilátótornyok épItÓBO. 
5. A fürdőhelyek  rendezés?, a mai kor igényel-

nek megfelelően  : Bétányok, parkok, kösös ssórakosó-
h;iyek, épületek egyazerü ós ÍZIÓBSS megvalósítása. 

6. TurlBlahásak építése, nemcsak a kiránduló-
helyekre. hanem az összes fürdőkre  IB, as á.uttzi 
turisták részére, hogy azok ne le gyen t-k kénytelenek 
azért as egy éjszakáért drága „penziódba menni, vagy 
ha erre nem telik, fenyőbojttal  bélelt csűrben éjszakázni. 

7. Menedékházaknál, fürdő  épületeknél éa magán-
villáknál lgyekessünk olyan Btllusban épitkeani, amely 
a kor modern formáit  és gyakorlati eredményeit össze-
egyezteti a székely népi BtlluBBa), hogy esáltal ia as 
Idegeneknek helyi jellegű, lzü környezetet hangulatot 
varázsoljunk, ne pedig nemsetkösiséget, amit máBhol 
is magtalálhatnak. Eat nem aaabad demonatráclósaerüen 
cselekedni, vlssont román réasről ia est természetesnek 
éa a müvésal Ízlés követelményének kellene tekinteni. 

8. Barlangok feltárási),  mert azok sok embert 
érdekeinek ÓB vonzanak. Bzép példát adott a tekeró-
pataki közbirtokosság, amely a Súgó-barlangot rése-
ben feltárta  és melléje menedékházat IB akar épitenl. 

9. Forrás foglalások. 
10. Történelmi nevesetesaégü helyeknek megjelö-

lése emlékoszloppal, táblával 
11. R4gl váraknak romjait olyan állapotba hozni, 

hogy aaok tovább ne romoljanak, aőt érdekességük 
fokozódjék.  E váraknál eBetleg egy-egy kilátótornyot 
is építeni tetővel, eső elleni védakeaéBÜl stb. 

12. Műemlékekkel bíró épületek, temlomok, fres-
kók és egyházművészeti tárgyak restaurálása és köa 
kinccsé tevése, tétele. 

13. Muieuin létesítése, amely a megye lakossá-
gának régi és mai élet megnyilvánulását, kulturáját és 
történelmét áttekintő formában  bemutatná TurméBaeti 
kincsek ösasegyUjtése és rendsseras, oktató formában 
való bemutatása. 

14. Egyes fürdők  Ismertetése, leírása, rövid pros-
pektusok, esetleg monografikus  könyvek formájában. 
(Lásd Dr. Csiby Andornak a Gyllkostóról és Birosék 
fürdőről  irt könyve, vagy Tuanádfdrdő  Islóses pros-
pektusa ) 

16. Megyei prospektus kiadása BS össseB fürdők 
ről, kiránduló helyekről éa egyéb érdekességekről ÓB 
annak ingyenes ssétküldáse. 

16, Részletes tnrlsta-térképek k'nyomatása, for-
galomba hozatala. 

17. Plakátok, reklámbélyegek klnyomatásv, ame-
lyek Csíkot a turisták és a gyógyfürdők  paradicsomá-
nak hirdetik. 

Igen, a turisták paradicsomává lehetne tenni Csi-
kót ÓB Qyergyót, ba ennek fontosságát  és hatását a 
vezető rétegek városon ÉB falun  megértenék s ha hinni 
tudnának abban, hogy eaen as uton hsladva, as itt élő 
lakosság anyagi jóléthee és a velejáró clvlllaáclóhos, 
sót ku turáltsághoB ls honaájutna. 

Minden évben csak néhány eser lejt saáajanak 
rá egy-egy fontosabb  tnrlsta-ut jelzéséhez és utmutató 
táblák elhelyeaéséhes, tiz éven bslül az u'jelsések 
egésa hálésata fonná  be a megyét H* ea meg van s 
hossá kellő propaganda, turista la j>n elég. 

Ugyanígy, ha a menedékhásak és turlstaházak 
láncszemei legalább félnapi  Járóföldre  lennének egy-
mástól, beleértve a fürdőkön  lévőket is, akkor szíve-
sen jönnének ide több napos tnrákra a terméBset kedve-
lők. Éhes azonban hozzátartoslk a 9-lk pontban jelz itt 
forrás  foglalás  1B, mert sségyenünkre válik, hogy hány 
kitűnő ivóvls forrásunk  (borvizeB is) gondozatlan s 
pocaolyaBserü állapotban van. A községeknek ez igaz in 
nem lenne költséges mnnka B amellett ők magu'r is 
használnák a leggyakrabban kassáláB vagv erdőlés 
Idején. 

Vsgül meg kell emlékeznem még egy körülmény-
ről : a fürdótnlajdonosaink  vagy bérlőink ahelyett, 
hogy örülnének annak ÓB anyagilag támogatnák turista-
egyesületeinket abban a törekvésükben, hogy a fdrdők 
területén menhásakat akarnak építeni, féltékenyen  né-
slk abbeli ssándikukat. Aszal B9m pótolhatják a dolgot, 
bogy ők, a fürdótnlajdonosok  építenek turista-házat, 
mert egéssen más a várbeli turisták, egyeaületrk által 
épített éa berendeaett házaknak hangulata és praktiku-
sabb a beosatáaa, mint az üzleti ssámitásból építetteké 
Ahol turista-egyletek építenek hásat, ott a hás környé-
kén turista alkotások: utjelzések, sétányok, padok atb. 
Jelslk, hogy terméssotrajongók tanyáznak a vidéken. 

Lshet, hogy as elBorolt tervek, teendők munka-
programként hirtelen soknak tűnnek, talán megváló 
Blthatatlannak a mai körülményeink a anyagi viszo-
nyaink mellett, de remélnünk kell azt, hogy aa eddijl 
jól bevált klaérletek megmozgatjuk az arra illetékesek 
szivét és a tókóaek pénaét, a a politikamentes kor-
mánysat Idején pedig a hivatalos ssemélyek jóindulatu 
támogatására Is Inkább Bsámithatunk majd Addigra is 
Igyekezzék minden község ÓB közbirtokosság a maga 
területén ilyen Irányban valamelyes tevékenységet ki-
fejteni,  hisz már erre is van több örvendetes és bevált 
keademényeséB. Vámezer Géz  a. 

Szórakozva tanuljunk. 
Rovatvezető : Véoaey Gyula. 

Miért hat az időjárás változás a közérzetünkre? 
Ugy hiszem nem kell különösképpen megmagyarázni 

kedves olvasóinknak azt, bogy az időjárás változás tény-
legesen hat a közérzetre. HiBzen ezt mindenki saját magán 
tapasztalhatta. Természetesen a változás kellemetlen hatá-
sait elkönyveltük és unott hangulatunkat azzal magyaráztuk, 
hogy nyomasztó hfiBég,  fojtott  levegő okozója mindennek. 

Nézzük caak meg közelebbről, hogy milyen hatást 
gyakorolhat az időjárás változás közérzetünkre ? 

Először természetesen magával az időjárás változás-
aal kell bővebb ismeretséget szerezni, akkor aztán bele kap-
osolódbatunk mi is közérzetünk megváltozása okainak ki-
vizagáláaába. 

Mindenki tudja azt, hogy energia-augárzás formájában 
a Naptól tetemes hőenergiát is kapunk többek közt. Ez a 
sugárzó hőenergia a Föld szilárd alkatrészeit ugy felmele-
giti, hogy máaodlagoa sugárzással a légkörnek az elnyelt 
hőenergiából Bokát átad. Igy a levegő a talaj minőségétől 
iüggően többé-kevésbé telmelegszik és kiterjed a felmelege-
dés miatt. Igy egy köbméter levegő aolya kisebb lesz, mint 
hideg állapotban. Tudjuk azt, hogy a meleg, könnyebb 
levegő a szobában ia a mennyezethez közelebb helyezkedik 
el, szóval felemelkedik  és helyébe hideg levegő tódul. Igy 
történik ez a természetben is. A felmelegedett  levegőtöme-
gek (elemelkednek nagy magasságokba. A levegőben rend-
szerint vizpára ia van, amely bizonyos mennyiséget képvisel 
attól függően,  hogy a tenger felett  van-e az a bizonyos 
vizsgált légréteg, vagy a Szahara-Bivatag tölött, esetleg még 
a sarkvidék légtömegeit ia erősen kell figyelembe  venni, 
mert az a hőfok  szabályozó az idöjáráa kialakulására. 

Amikor a légtömegek emelkednek, az ritkán történik 
marőlegeaen, hanem rendazerint ferde  pályán történik a lég-
tömegek kicserélődéae. A meleg levegő felfelé  mozog, köz-
ben a helyébe hideg légtömegek áramlanak. A föitelé  mozgó 
levegő bizonyos magasságban vizpára tartalmát a lehűlés 
miatt kicnapja felhővé,  az alsó tömeg pedig kezd felmele-
gedni.^— A légtömegek mozgáaát szélnek nevezzük ; tapasz-
talatból tudjak, hogy ez a sebesség különböző lehet. Azt 
is figyelembe  kell venni, hogy milyen iránya a légáramlás, 
mert rendazerint ettől függ  az idöjáráa kialakuláaa ia. 

Eddig rendben volna, de moat már az a kérdés, hogy 
tulajdonképpen ez a légtömeg kioaerélődés hogyan hat köz-
érzetünkre. Tudományos néven az egéaz változást, amig a 
légtömegek kioaerélődnek, írontváltozásnak nevezzük. A fel-
felé  áramló meleglevegő és a leszálló hideg levegő súrló-
dási határfelületét  fronttelületnek  nevezzük. Ez a frontielü-
lat ferdeiikként  vonni át falattünk  éa annak a aiknak hely-

változását frontfelület  mozgásnak nevezzük. Igy agy ilyen 
átvonuló front  megkezdi mozgását egyik országban éa több 
országon átvonulva, az időjárás megváltozása következik 
be. Aztán hogy lesz-e eső vagy hó egy ilyen átvonnláa 
után, az a meteorologaaokat éa a gazdákat érdakii elaőaor-
ban. Minket most az érdekeljen, hogy egy ilyen átvonuló 
front  milyen hatást gyakorol idegrendazerünkre, ezáltal köz-
érzetünkre ? 

Talán jobban felfedi  a tényleges hatáat egy következő 
álomkép, amely bizonyára több változatban mindenki álmá-
ban már szerepelt. 

Bizonyára már sokan küzdöttek kedvea olvasóim sötét 
álomképekkel, azörnyetegekkel álmákban éa minél közelebb 
jött a szörnyeteg, annál inkább a földbe  gyökerezett a 
lábuk, nem tudtak mozdulni éa haláltélelmükben kiáltozni 
kezdtek, mire hozzátartozójuk jól oldalba kellett üsse, hogy 
ébredjen fel.  Még azt is mondták később, hogy bizonyára 
Bok hust ettek, vagy a szivükre feküdtek  és ez volt az 
oka. Ilyen ÍB lehet, de rendszerint egyazon időben oly sok-
nál jelentkezik ez az álomkép, hogy előbb mondott okra 
nem vezethető vissza. Ilyenkor aztán többen ngy véleked-
tek, hogy bizonyára rossz a gyomrak és sietve hajtót vet-
tek be. 

Aztán éberállapotban is azt tapasztalhatták, hogy 
olyan nyomott a levegő, pedig ninos is nagy meleg, kevés 
szél fújdogál  és még se érzik ugy magukat, mint máskor. 
Altalános lehangoltságérzés vesz erőt ilyenkor az emberen, 
munkakedve nincs és ólomként húzza minden végtagja. 
Ilyenkor semmi gondolat nem akar gyökeret verni bennünk, 
érzéketlenek leszünk, fejünk  fáj.  Ha véletlenül ilyen roasz 
hangulattal és tájdalomcsillapitóval leíekazünk, akkor na-
gyon is fárasztó  álomba merülünk. Ébredéskor ilyenkor nem 
érzünk pihent érzést, hanem teljes nyomasztó fáradság-érzést. 

Egyszer azonban kezd minden elmúlni, könnyebbek 
leszünk és a munka mindjárt jól megy, étvágyunk megnő 
és mintha semmi sem történt volna, tovább végezzük teen-
dőinket vigan, tütyörészve. 

Milyen okra vezethető ez vissza ? Mindez a front-
változással van kapcsolatban. A legújabb kutatások szerint 
az egész kellemetlen érzést bizonyos vegyi anyagok kelet-
kezése okozza, a irontváltozáBkor. Még nincs felhősödés, 
még nincs semmi jele az időjárás változásnak, de abban a 
pillanatban, mihelyt a légtömegek megmozdulnak, oly nitro-
gén vegyületek keletkeznek, amelyek csak frontváltozáakor 
mutathatók ki éa ezek a belélegzés folytán  a vérbe kerülve, 
kifejtik  a fent  emiitett hatásokat 

Már pedig köztudomásu, hogy a különböző vegyi 
anyagoknak a vérbe juttatása, milyen különféle  hatásokat 
eredményez. A különböző altatószerek, fájdalomcsillapító 
készítmények mind agy hatnak, hogy a vérbe jatva a vér-
árammal eljutuak az idegközpontba, ahol különféle  bénitó 
hatásokat fejtenek  ki és igy a tudat abból a bizonyos mér-
gezett területből hamis képet kap. 

Ilyen torma hat&st gyakorol a frontváltozás  által kel-
tett vegyület is az idegrendezerre. A rendellenesnél jobban 
kezdenek dolgozni az idegek az izgató szerek miatt, amelyet 
a levegőből szívunk be és bizonyos fokú  bénitó hatásuknál 
fogva^az  alvásközben szövődd álomképeket ijesztő képekkel 
tarkítják a mozgási készség lecsökkentése miatt.; 

Abban a pillanatban, mihelyt a trontátvonulás meg-
történt, ilyen vegyi anyagok képződése is megszűnik és 
rövidesen helyre áll a normális állapot, az alvás mélyebb 
és pihentető lesz. Eber állapotban a fokozódó  munkakedv 
jellemző a fronthatás  megszűnésére. 

Már most az a kérdés, hogy ez a hatás mindenkinél 
egyformán  jelentkezik-e ? Nem, mert a frontérzékenység 
egyénenként különböző. Gyenge idegzetüek sokkal hamarább 
reagálnak a frontváltozásra,  mint az erős idegzetüek. Meg-
támadott, vagy túlfejlesztett  idegmunkával igénybevett ideg-
rendszer sokkal érzékenyebb a frontátvonulásra,  mint máa 
rendes idegrends er. 

A művészek között rendszerint az indiazponált álla-
potot a frontváltozás  okozza, ilyenkor bizonytalanná válik 
a hegedűs játéka, az énekes hamisan énekel és művészi 
teljesitménynyujtására ilyenkorképtelen a írontérzékeny egyén. 

De nemcsak a müvész-hajlamuak ilyen érzékenyek, 
hanem az idegbetegek is, ilyen irontváltozás esetén inger-
lékenyebbek és búskomorság tünetei mutatkoznak rajtuk. 
Aki ilyen frontérzékeny  természetű, az rendazerint tejfájás 
és idegcsillapitókat szed, ez bizonyos mértékig kikapCBolja 
a frontváltozás  miatt igénybevett idegrendszer működését 
és az izmok feszült  állapotát pihenésbe viszi át, igy az 
átmeneti időre némileg mentesül a kellemetlen következmé-
nyektől. 

Természetesen a front  érzékenység nemcsak az embe-
rebnél van meg, hanem az állatoknál is. Akik sz állatokat 
fokozott  figyelemmel  vizsgálják, azok tudják, hogy időjárás-
változás előtt, a frontváltozás  ideje alatt milyen furcaa 
viselkedést mutatnak az állatok. 

„Öreg diák visszanéz"... 
„Amott látszik a torony, 
Épp olyan, mint régen volt..." 

(Iglól diákok). 
A jó újságíró minden Idegszálával, gondolatával 

hivatásának él. Társaságban, szórakozásai kösepette, 
tanulmányai és munkája kösben nem feledi  el, hogy 
nemmindennapi hivatáabell kötelessége tanítani, oktatni, 
becsületesen informálti  éa nem utolsó sorban: ssóra-
koatatnl olvasóit. Uy és Ilyen alkalmakkor jegyestem 
fel  néhány rendki-ül bájos, Jellemző, kedveB apró tör-
ténetkét as élet napos oldaláról. Sslnes ceruza forgá-
csoknál nem egyebek a régi kedélyea diákéletből, as 
egyszerű Baékely néplélek jellemső, ősslnto mélységei-
ből, eredetiségükben, hangulatkeltésükben azonban 
nagyon alkalmasak néhány derűs pillanat szerzésére. 

K é t K u b a - a i l v a r . 
Karácsony Jizief,  a Bumu'eu (cslksomlyól) rém. 

kath. tanltóképaő volt tudós paptanár-'gaagatója, aki 



0 lk oldal. 
• Piaeall-dî-joB (Káízaaaltlai) temetőben alussea békés 
álmát, nagyon saeretta a .bőrszlvar'-at. Rendesen 
Kuba-salvart azlvott és állandiao kellemes, férfias, 
url* jéillalu dohányasag terjengett körülötte. Köz-

tudom iau volt as ls róla, hogy nagyon gyorabeBzédü 
volt. Erősen meg kellett Bsoknl szavajárását, hogy 
első hallásra meg leheBsen érteni, amit mond. 

Egy alkalommal szünet Idején kiszólt a tanári-
szoba ajtajából: 

— Jöjjön csak Ide Soholsski — mondotta az 
egyik éppen arra járó tanítójelöltnek — itt van ea a 
pénz és bozson nekem gyorsan két Kuba-sslvart. 

— Igen ls, Igazgató ur, — vette a pénst Ss-
holBzkl B már ssaladt is Nátbánhoz, as öreg boltoshoz. 

Karácsony Igazgató, mikor meglátta a visszatérő 
tanítójelöltet, annyira erőt vett rajta és rázta a neve-
tés, hogy ssóhoz sem tudott jutni, könnyel valósággal 
potyogtak, hogyne, mikor az állandóan a gyomrára 
gondoló Soholsski kalapjában átnyújtott neki — két 
kupa asllvát... Beszterceit... 

.Madarat fogtam*... 
Éppen szenvedélyes dohányos volta miatt nem 

lépett fel  Bslgoruan a cigarettázó és különben ÍB ldő-
Bebb, bajusfloa  növendékekkel szemben. Elég büntetés-
nek tartotta, ha megijeszthette őzet. 

Egy tízperces szünet alkalmával feltűnt  neki, 
bogy igen aok diák saorong a folyóaó  egyik végében. 
A követkeaó helyiségben már javában folyt  a titkos 
cigarettázá). Kézról-kézre, „ajakról-ajakra" járt a közös 
költseggel vásárolt vaatag cigaretta: a „Jenige". A 
pénztelenek, a klaebbek, akik nem voltak tagjai a 
„pipa-társaság'-nak, türelmetlenül vártak a„Bamu"-ra, 
vagy „mukuj"-ra, melyek tolvaj nyelven cigaretta-
véget jelentettek, még mielőtt a kellő vétzjelt le lehe-
tett volna adni, Karácsosy igazgató végig robogott a 
folyósón,  hirtelen ssélvéssssorüiéggel kivágta as ajtót 
tetten érte a kővé meredt, füstölő  társaság tagjait. 

— Madarat  fogtam  — ragadta meg jobb kesé-
vel annak a diáknak a fülét,  akt éppen kéjesen ssip-
pantott hosszan éa mélyen a közös vagyonból, fám, 
lám  madarat fogtam  — Ismételgette kiélezve a diákok 
kínos beiyaetét, mert mást nem tehetett: balkezében 
neki is ott  füstölt  az elmaradhatatlan  — bőrszivar. 

Kutyavonítás nem hallsaik fel 
a menyoraaágba. 

Nem tudom mindenütt ugy volt-e, ahol tanító-
képzősöknek a bennlakása volt, de a Bumuleu t(calk-
somlyói) tanitókepaő internátuaában, a tanulási idő 
után, oiyan „heged i-koncartek"-et csaptak a tanító-
jelölt növendékek, hogy majdnem mindennapi volt a 
szomszédok részéről » következő párbsaaédü panaas: 

— Kérem, Igazgató ur, Bŝ pan kérem, inténked-
jék, hogy a tanítójelölt urak csukott ablakok mellett 
végesaett hegedű-gyakorlataikat. 

— Miért kérőm ? 
— Kutyáink olyan éktelen vonltást visziek vég-

hez ilyenkor, különösen moat, amikor néhány „mttvéss" 
ur mar as é húron cincogja a „Sárga csikó, Bárga 
csikó, selyem nyereg..,'- cimü nótát, hogy nem bírunk 
velük, láncot elsaakitanak, kötelet elrágnak éB usdi, a 
Kissomiyó oldalának veszik utjokat... Ml Bem merünk 
erre fölé  sétálni a nagy hangzavar miatt. 

Egyedül Dr. Fodor Antal köajegyző nem pana-
Bzolt. Pedig sz ő kúriája volt a legközelebb. Amikor 
a tanítójelöltek értesültek a „súlyos" panaszokról, még 
annál nagyobb buzgósággal gyakoroltak. Ha a már 
Ismert szomszédolt véletlenül arra vetődtek, a nyitott 
ablakokból caak ugy harsogott a fülbosssantó  nóta: 

— „Kis kutya, n3gy kutya, ne ugass hiába..." 
Az ilyen kösjátékok ellenére, ebből az Intézetből 

kerültek kl a legjobb és legképzettebb kántorok. 
Fesaaiet a nyári esőben. 

Hogy Samuién (Calksomlyót) maradjunk, a nem-
régen elhalt és a Szent Pjter egyházmegye temetőjé-
ben eihanioli Bálint Lajos prépoBt-főesperessal  kap-
csolatosan ls elmondok egy Bzlvdwitő, pompáa kia 
esetet. 

Nékai jó Billnt prépost-főoBperest  fiatal  korában 
érte sz a megtisztelő kitüntetés, hogy a cslksom'yói 
Smnt Péter egyházmegye plébánosává vá'asztotta. AB 
nj, fiatal,  tetterős pbbinoa mindenek előtt a plébánia 
gazdaságát, gazdálkodását igyekezett rendbs ssednl. 
Saját tervei Bzerlnt gazdasági épülőtöket emelt s ami-
kor ezzel végzett, nem kerülte ei a figyelmét  az Bem, 
hogy a község határában, utak ment án fölállított  kereszt-
fák  1b korhaduk éa javításra szorulnak. A piebána 
kapujában ia hatalmas tölgyfí  kereszt állott. AB Üd-
vözítő aranyozott fámteste  fölé  húzott korhadt fafede-
let az uj pap levétette ÓB Ízléses, tartós bádogtetővel 
akarta pó:o!nl. Mig a bádogtető készült, addig nem 
védte semmi födél  az Ur Jézus testét a keresztfán, 
ugy, hogy nyári Idő lévén, bizony az eaő több rendben 
alaposan megverte. Végtelen kedves, Igazi mély hitből 
fakadó,  csodálatoB sserjtetről, tlasteletról tanúskodó, 
sajnálkozó, féltő  megjegyzést tett ekkor fzslid  aaemre 
hányással aa egyik Bzékely atyafi: 

— Ifiosoda  pap lehet  ez a mi uj plébánosunk  ? 1 
Jézust  .vereti" az esővel  és  niocz gondja  rá, bogv 
vedve  legyen... 

Hová való a .boldogfalva!"  saekely? 
Ciuc (Cilk)-megye egyik nagyközségének külön-

álló, egyik ,.«sas"-ót magyar világban „Boldogfalvá"-
nak nevezték. A kis telep magyar lakósal nevükhöa 

«""y1®* boldogan, megelégedetten, békésen 
éldegéltek, mig nem egyik esstendőbn a szárazság 
miatt olyan nyomorúság uakadt a vidékre, hogy i 
lakésság jó réaao kénytelen volt vándorbotot vnni 

a keaébe, hogy mis vidéken keress s msg batevő-
falatját.  , , v . 

Mihály litván IB vándorbottal a kezében csende-
sen poroszkált aa orsaáguton. A járó-kelők megtil-
tották. 

— Hová, hová jó ember ? 
— Éa bizony munkát keresek. 
— Astán hová valósi ? 
— Éa-e? Eddig boldog  falvi  voltam,  most pedig 

boldogtalanfalvi 
Ennél találóbban, csattanósabban még senki sem 

adott válasst Baját helysetéról, állapotáról, hovávaló-
Bágáról — lgaa azonban, hogy ehes tényleg boldog-
falvinak  kellett leanie aa illetőnek... 

Albert  István. 

S e k l á M U t á a . 
28 fok,  fűtetlen  ssoba 
B diákélet. 
As utcán könnyfakasstó  Bsél, 
dérvirágoa feher  akác-sor, 
Jégvirágos tünde képek 
as ablakon, 
Parlzsl-körut 25, 
hatodik éve már 
én itt lakom. 

Szombaton orvos-doktor lessek, 
felavatnak, 
elhangsik aa eskü ajkamon, 
kézét fognak  velem 
sorban 
a Rektor a Dékán urak: 
doktorrá fogadom, 
doktorrá fogadom. 
As első sorban ott ül majd 
örömrepeBŐ salvvel 
as édesanyám, 
— két húgom csokorral kiaérte — 
s én büazke mellemre ölelem 
ezüstös, ssép fejét, 
édesanyám, ugy-e, hogy megérte: 
Orvos lett a fia 
s csókolgatom kesét 
Bzttntelen rebegve: 
nem kell dolgoznia, 
most már ne Blrasson, 
nem kell soha többé 
hoBBsu éjszakákon át 
én értem vlrrassson. 
Keddtől csütörtökig rohantak 
a napok. 
Még semmi hir nincs. Nem baj, 
pénteken érkesnek, 
szombaton avatnak. 
Jártam aa uccákat sugárzó 
két szemmel, 
olyan boldog voltam: 
jön aa édesanyám, két húgom, 
Gsombaton avatnak l 
Pénteken kora hajnaltájban 
gyoralramu sséllel, 
egy kékborliétu levéllel 
aörgetett a postás. 
J innék, kiáltottam, jönnek I 
B utolsó félpengősöm  ls 
odaadtam as örömnek. 

Néhány knsza sor volt. Hugóm irta: 
Flrtos váralja vállán 
fehér  hópaláBt van, 
farkaaordltó  nagy a hideg, 
Rohasem volt még ilyen telünk. 
Van útlevelünk, visum rajta, 
a nagy útra késsen vagyunk, 
örvendünk és Bírunk, 
da . . . nem megyünk.. > 

Itt ösBsefutottak  a Borok, 
ö:elkezni kezdtek az Alfölddel 
a Fehér Hegyek, 
B a végtelen által 
lengett, lengett kesemben, 
mint hófehér  szemfedél, 
Bztán lassan földre  hullott 
a szétfutott  levél. 
S délben hozták a még Bsomorubb, 
a könyörtelen, 
a vigasztalan táviratot: 
„hasa várt, téged siratott"... 

Szombaton orvoB-doktor lettem, 
s mint annyi máat, 
a tudományok jutalmául felavattak. 
Elhangzott as eskü ls ajkamon, 
kezet fogtak  velem sorban 
a Riktor s Dékán urak: 
doktorrá fogadom, 
doktorrá fogadom  . . . 

Szőos  Pál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megőrült • viharban. Lökény István 18 éven 

Ciucanl—csekefalvl  legényke egyedül volt fent  a hava-
son heteken keresstül. A gyenge idegzetű legényke a 
« D ^karban átélt félelemtől  megőrült, Beuállltották 
• Slblu—nagyssebenl elmegyógyjatéaotlie. 

_ ui maximális á ak. Folyó évi jullus 26-től 
kosdve a városi tanács a következő maximális árakat 
i4„i.I?« Ailtha LlBstárak: 0-ás llsst nincs maximálva, 
îPe Lt fi  W, e oí llszt 10 lej. Kenyér 4-es llsst-
bőVlO íej, 6 os lisztből 9 lej, fekete  kenyér T e . 
1 osst marhahús 24 lej, II osst. marhahús 18 lej, 
Lpós'bwju 80 lej, disznóhús 30 lej, nyers s.alonna 
32 lel sBlr 40 lel háj 34 lej, borjú comb 32 lej, 
dfsznóoIdaías  32 iej klir.-klnt.' T*j literje 4 lg Kocsi 
ÓB autóárak: Kocsival negyedórá É város to^teWn 
2 ssemélylyel 20 lej, félóra  40 lej, egy óra 60 lej, 
állomástól városba 2 BBomólyig 20 iej minden szoméiy 
után még 10 lej. Autótaxival a városban egy ut bár-
hová 20 lej, egy órai varakozásaal 70 lej. HiLw.g-
fdrdőlg  50 lej, Zaögödfdrdóig  60 lej, Somlyóig 60 lej, 
mlndasen helyekre egy órai varakozaaaal 100 lej. Ugy 
a koca), mint aa autótax, ár,»k csak nappal ervényeBek, 
reggel 6 órától este 9-lg. EjSBakai utakért 30 ssása-
lékkal több ssámltandó. A maximálta árak be nem tar-
tása a spekulatörvény értelmében 30 eaer lejjel bün-
tettetik. 

— Méressük ki a kenyeret. A városi tanács 
legutóbbi maxlmá'ásl rendeletével kapcBolatoaan elren-
delte, hogy minden péküaletben feliratokat  akasszanak 
ki látható helyen, amelyeken a köaönaeget figyelmez-
tessék, hogy követelje a kenyér pontos kimérését. A 
feliratok  román nyelvűek éB a követkeső szövegük 
van: Cereti cantarlrea painel (Kérjétek a kenyér le-
mérését). 

— Elfogtak  a madaraai templom harmadik 
tolvaját. Nem rágibsn történt, hogy három bukovinai 
ssármaaásu lamunkáa a Marosvölgye felő.  Csíkba jőve, 
a madaraai rém. kath. templomot feltörte  éB onnan 
egy esüst kelyhet ellopott. A tolvajok a kelyhet Fenke 
Ferenc helybeli éksserésznél próbálták értóKesitenl, dj 
rajtavesztettek, mert a gyabui fogó  ékszerész a rendőr-
séget értesítette, mely a toivajok közül kettőt elfogott, 
mig a harmadiknak sikerült elszöknie. Most órteBitéa 
érkezett a helyi rendóraéghea Zarneati (ZirnyeBtrói), 
hogy a harmadik templom rablót, Stefanciuc  IOÍU 
carllbabai Illetőségű munkást ott elfogták. 

— Megölte a vi l lám. A nyári viharok bor-
zászló sok áldozatot követelnek az Idén. Ugyssolva 
minden héten akad egy pár szerencsétlenség a me-
gyében, melyet a vlilám okozott. Folyó hó 22 én 
Gheorghenl (Gyergyóazentmiklós) határában tonull 
végig az Ítélet idő. György Ferenc gazda feleaégevei, 
18 éves fiával  és 14 éves Anna nevü leányával a 
mezőn dolgosott. A vihar kl törésekor az egéss család 
behúzódott egy közelben levő, hatalmas fenyőfa  ala. 
A lecsspó villám a 14 éves György Annát azonnal 
megölte, mig György Fi-rencné emlékező tehetséget 
vesztette el a villámcsapástól. György Ferenc és fia 
könnyebb Bérülésekkel usstak meg a szörnyű Bseren-
csétlenBéget. 

— Eljárás a Suseni — gyorgyóujfalvl  pap 
ellen. Su»eni község elöljárósága községházat ÓB áiiami 
Iskolát akar épiteni. A kösség vezetősége ugy határo-
zott, hogy as építkezéshez Bsükségss pánzt erdő ela-
dásból teremti elő s e célból mintegy 20 eaer köb-
méter fát  tartalmazó erdőre árverést is hirdettek. Mi-
után a fa  Igen jó mlnŐBégtt ÓB o.yan helyen van, hogy 
könnyen Bsallitható, számos érdeklődő kereskedő vonu:t 
fel  as árverésre. Mielőtt asonban as árverést megkezd-
ték volna, megjelent az összegyűltek eiótt Rácz Vicc a 
róm. kath. plébános ÓB bejelentette, hogy az árveresre 
kiirt erdő egyötöde a rém. kath. egyházközség tu.ajdo-
nát képtzl s annak eladáBára senki aB egyháztól enge-
délyt nem kárt a as eladáshoz ő, mint az egyházköz-
ség vezetője, nem járul hozzá semmi körülmények 
kösött. Rica plébános ezen kijelentésére aa árverezőit 
nagyróBse visszavonult, miután vitás erdőra árveretni 
senki nem kivánt s igy tz árverést oi fceihtt  napolni. 
A kösség elöljárósága Rica Vince plébános ellen izga-
tás cimén feljelentest  tett a csendőrségen, mely a 
plébánost kihallgatva, megindította ellene az eljáráBt, 

— Saélhamoaságért körözik. Bíró Lajoa Ist-
váné Sindomlnlc—caikazontdomokoal 30 éves legény 
többektől 3—4 napra kölcsönöket vett fel,  majd eltűnt. 
A becsapott hitelezők feljelentették  a szélhámost, kit 
moat a caendőraég köröz. 

— Pusstito vihar. Folyó hó 19 én irztózatos 
vihar dühöngött Tusnád éB Bicsadui-Oit köaótti réBaen. 
A lehulló hatalmas víztömeg olyan erővel zudult a 
vasuii töltésre, hogy azt megrongálta B a vonatok 
csak két órai késéssel tudlak közlekedni. Blcsadon 
lakóházakat, gazdasági épületeket és háziállatokat sodort 
el a rohanó vlzáradat, BŐt emberi élet ls eBett áldoza-
tul. Ugyancsak ezen időben as orsaáguton, as 53-aa 
kilométerkő kezéében, Bilié-Tusnád BB Tusnád közaég 
között a bidat elvitte. As államépltészatl hivatal elren-
delte az ut kijavítását. 

— Tolvaj vasúti őr. Massler Károly Lunca-
de-Joa—gylmesközéplokl fakereskedő  feljelentést  test 
a csendőrségen, hogy raktárát éjjelente ismeretlen tettes 
dézsmálja. A lesben álió csendőrség hamarosan rájött, 
hogy Jonescu Gheorghe vasúti őr a tettes, kl éjjen 
saoigálata idején a kösall raktárból haaahordta, ami 
könnyen elemelhető. Az udvarára klssáiló csendőrség 
talált Is nála külömböző méretű faragoitfát  és 160 drb. 
desskát Eljárás Indult ellene. 

— Kiskorú tolvaj. B. J. Lunca-de-mljloc—gyl-
moBköséplokl kiskorú gyermek Rekettyésen a ezsnt-
tamáal legelőről Márk János szenttamási gazda két 
tinóját elhajtotta A csendőrségl nyomosás során a 
gyermek-tolvajt tettenórték, mikor a lopott tinókat 
valami palánkai gazdának elakarta adni. A kiskornak 
blréaága elé kerti. 



uáa. C S I K I L A P O K -lk olaL 

Népi érdek és sajtószolgálat.3") 
A transzlvániai irodalomnak sajti u'jin való 

hatékonyabbá tétele érdekében elhangzo'.t vélemények, 
mint korszerű követelmény, idejében jött s b»nne sz 
eszmék, célok éz törtetéset', ha csirájában 1b, d > élnek 
a mint népűnk létérdekel, népszarvezés és közszellem 
megteremtése kell, hogy klbontakoizék. 

A fiatal  íróknak ezelőtt egy évvel történt javas-
lata, miszerint nemcsak napilapjaink, de a vidéki heti-
lapok Is térjenek át a Iransziivánlal l r lk írásainak, 
regényeinek, novelláinak s más cü k »lnek közlésére, 
alig érezteti hatását s még csak szórványosan sem 
látunk eredményt. Pedig ugy vett» k elérhetónek azt 
a célt, mellyel a népi olvaBÓ tömegek nemcsak meg-
ismerhetik a fi  ital Írók nevelni akaró törekvéseit, de 
írásaikon keresztül várták aat a kritikát, melyben fej-
lődhetnének. Ebben a törekvőiben látták helyrehozni 
az elrontott vagy ftrde  irányban nevelt olvasó tömi 
getnek ea irodalom Iránt való érdeklődését, Azonban 
B .támogató'  szellem  kialakulása,  a népisajtó  nagy-
fontosságú  feladatainak  teljesítése  még  mindég 
hiányzik.  A népi érdekek Bzolgálatába való bekapcso-
lódás erőtlen, elhibázott, egyének sz»rlnt különböző 
és káros. Aa elgondolásokon a célt érdekek vezérlik 
s a mpgoldás természetesen — fél  munka. 

F. Nigy Mihály „Cnrpat posta" elmü „Bucureşti 
Magyar Sajtó'udósltó" jának 4—5 színia mély átér-
zéssel, éleslátással körvonalazza a romániai Időszaki 
magyar s»jtó u' hivatásának megfelelő  feladatait,  Rá-
mutat mindazokra a tennivalókra, melyekkel az Idő-
szaki sajtó, főként  vid»ki lapjaink, széleskörű olvasó-
közönségének szolgálná BZ eBzmeterjesztéBt. majd gya-
korlatban való a'kalmazását, 

A IGlömbözS olvasórétegek Igy kapott helyzet-
isaa^ete szinte magával hozza aztán az eszközt és 
lehetőségeket, B Bájté célszerű kihasználása éB irányi-
tábát illetőleg. 

Egy vidéki hetilap munkája nem képzelhető el 
másként, mint egy-egy baráti munkatárai kör megszer-
vezésével, amely kör alkalmas erre, hogy társadalmi-
lag megteremtse as illető vidék népérdekeintk munka-
szolgálatát, annak szellemét. Minden kla város érteimi-
R4ge közt van a mai Időkben Is olyan kör, amely 
fokozottabb  mértékben érdeklődhetnék és foglalkozhatna 
népMehű k^d^sekkel Fontos aronban, hogy minden-
kit Fz;kott érdeklődési területén foglalkoztassunk. 

Népérdekeink  valódi  sajtószolgálata  éppen 
vidéki  lapjainknak  a feladata  és  kötelessége. 

Vannak emberek, akik eat meglulják érteni, akik 
minden próbálkozást, mely a szellem révén, a szélit m 
i siVözeivel jön, teBtvéri egyaéggel fogadnak.  Vannak 
embtrek aronban, akik a vidéki betilrpokat n u n ve-
szik komolyan. Az evvel foglalkozó  Fgyeneket komoly-
talan, felelőtlen  elemeknek tartják éa akik elgáncsolni 
Igyekeziek mkdeu becaűletea akarást, tudni vágyáat 
éa jÓEzándékot. 

Pedig  a vidéki  lapoknak  a létérdek,  szolgálat-
ban rendkívül  fontos  rendel te tésük van. Épp 'n ezért 
nemcsak a vidéki társadalomnak, hanem egátz sajtó-
Fz<rvez-tütk és társadéitól központi intézményeink 
(isryaime ia fokozott  mértéiben kell hogy vidéki Baj-
tónt fülé  forduljon,  erkölcsi és .anyagi támogatásban 
rósrositse. 

Csak... igen es a .caak" ne volna közben, rzofc 
HS apró cserprő fonákBígek,  melyek lehetetlenné teBZ-
nek minden szép elgondolást, 

„Tegyünk  bármily  sokat és  hasznosat vidé-
ken, egyházaink  és  más társadalmi  intézményeink 
körül,  mégis  keveset tettünk,  ha elmulasztottuk  a 
gyenge, tehetetlen  sajtóról  gondoskodni!.,. 

Q or. dtfkodnl,  hogy sajtónk Ezé'.es körben, főként 
népi rétegekben uj olvaaó tábort sseratz n. Ezen kWOl 
egyik legfontoaabb  a létérdekű rovatok beállitéaa, hogy 
miedeo rovatnak meglegyen a maga érdekvllága. Bár-
milyen nehézségek is vannak, meg kell teremteni a 
lap BÍ-ját szellemét, me'y vonzó erejével haBaon. 

Aa lfju  értelmiségi erők bevonásával, a bálás 
kérdések eglsz tömege tárulna a aajtó felé.  KűlönB-
Ben népűnk érzés világa, anyagi helyzete, szellemi, tár-
sadalmi és Bok-Bok máa kérdés feltárásával  mondaná-
nak ujat. 

Ezzel n beállítással aztán fölöslegessé  válnék a 
BzerkesatéB géplts, gyakorlott munkája s nemcsak a 
szokott és már máahonnan lemert kűl- éB belföldi  napi 
szenzációkat olvathainók. Vannak nekünk, saját éle-
tünknek, mély éa nagy problémái, m e l y é n e k elslráaa, 
ta á'gatápe, feacegetéBe  éppen elég fájó  ós gond, bogy 
ezek beállítását tartruk szem előtt. — Nincs szűkség 
.kiküldött tudósitók'-ra, aem külön körutezésokra, 
melyeknek eredményt ként a futó  benyomáeok rend-
szerint megbízhatatlanok. 

A kis vidéki lapok, a maguk körében ls ép ugy 
meg tudják mozgatni a társadalmat éa kiterjeszthetik 
olvasóközönségüket, mint a nagyobb napilapok a ma-
gukét. Ebben a szolgálatban azonban a mt>i nehéz 
népfeladatok  és erőfessitéaek  kényaaere kell, hogy 
rátérltse as életrevaló népeket az uj utre, uj meglá-
tásokra, hogy n sajté aatán, a jelenlegi helyaet és 
adottságok kösött — eszmei ssempontokból ls — uj 
vérkeringést indítson. 

Csiby  Lajos. 

•) Eidélyl Szemle folyó  év 7—d zzáma. 

â y ţ r g y o i ( l e t 
A kisebbségekre vonatkozó minisztertanácsi 

határozatok. 
A folyó  év augusztus 4-én kelt, 178. azámu hivata-

los lap a kisebbségekre vonatkozó minisztertanácsi naplót 
közli, melyet teljes egészében itt viaazaadunk: 

A minisztertanács 1938 augusztus 1-i ülésén a kül-
ügy-, belügy-, nemzetnevelésügy- éa kultuszminiszterek véle-
ményét meghallgatva, az érvényben levS törvények alapj&n 
irányelveket állapit meg, melyek kalauzolni lógják az összes 
minisztériumokat, hatóságokat és közhivatalokat az illám 
keretein belül a kisebbségek életét érintő kérdésekben éa 
amely irányelvek a kisebbségi államtitkárságnak is útmuta-
tásul fognak  azolgálni. 

1. cikk. A román állampolgároknak nyelvi, faji  és 
valiisi különbség nélkül joguk van — az illám felügyelete 
alatt — iskolákat ég kulturális intézményeket létesíteni, 
vezetni és adminisztrilni, az iiletO kisebbnég nyelvének 
használatával, az 1925 évi,, a magánoktatás szervezéséről 
szóló törvény feltételei  mellett. 

2. cikk. Az állam költségvetésén belül könnyítéseket 
ad ezen iskolik fenntartóinak. 

3. cikk. Kisebbségi magániskoláknak a községi adó-
ból 14°/o illetmény adandó. 

4. cikk. megvizsgiltatnak és elintéztetnek, az érvény-
ben levó törvények alapján, mindazon, a nyilvánossági jogra 
vonatkozó kérések, melyek még uem volninak elintézve. 

5. cikk. A gyermek neveléséért törvényileg feleifis 
személyek (apa, anya, vagy gyám) egyedül jogosultak meg-
határozni a gyermek etnikai hovatartozandóságát és beirat-
hntjik akár a felekezeti,  akár az állami, vagy bármely más 
felekezet  iskolijába. 

6. cikk. A. kisebbségi vasárnapi iskoláknak és mind-
két nembeli ifjusigi  egyesületeknek a törvényes rendelke-
zések értelmében, az illetékes hatóságok jóváhagyása után 
működési jognk van. 

7. cikk. A kisebbségi telekezetek középiskolai vallás-
tanirainak a jövőben ia elismertetik a kinevezéshez és 
véglegesítéshez való joga, felekezetük  teologiáján elnyert 
diploma alapján, anélkül, hogy más vizsgának alivetnék 
magukat, a képesítési vizsga kivételével, mely iltalinos. 

8. cikk. Az érettségi vizsgálatokhoz a kisebbségi 
tanulók anyanyelvét iamerO tanárok neveztetnek ki, hogy 
azokat az anyanyelvükön tanult tantárgyakból anyanyelvü-
kön vizsgiztathassik. 

9° cikk. A közigazgatási közegek kötelesek a történeti 
kisebbségek vallási képviselőinek vallási jogait tiszteletben 
tartani, hogy szervezeti Bzsbilyzatuk alc.pjin — amennyi-
ben ez az illám törvényeivel nem ellenkezik — autonom 
módon vezessék és intézzék összes egyházi, pénzügyi és 
alapitvinyi ügyeiket. 

10. cikk. Közigazgatisi közegeknek tilos valiisi szol-
gilattal kapcsolatos kérdésekbe beleavatkozni. 

11. cikk. A papok dijazisa — ami az államsegélyt 
illeti — a kultusztörvény értelmében felekezeti  különbség 
nélkül, ugyanazon mérték azerint történik. 

12. cikk. Egy román illampolgir etnikai eredete, tele-
kezeti vagy nyelvi külöubaége nem képez akadályt az illami, 
megyei vagy közaégi állások elnyerésénél. 

13. cikk. Községi tanicsok ülésén a tanács bármely 
kisebbségi tagja anyanyelvén beszélhet. — Ezen ülések 
jegyzökönyve román nyelven vezetendő. 

14. cikk. Az illám nyelvét még nem biró kisebbségi 
polgirok a községhez anyanyelvükön ia adhatnak be ké-
réseket. 

Ezen esetben a kéréshez hiteles romin fordítás  csolandó. 
15. cikk. Hivatalos levelezés az állam nyelvén történik. 
IG. cikk. Kiaebbaégi községekben levó tisztviselők 

az illető kiaebbaég nyelvét kell ismerjék. 
17. cikk. Azon községekben ahol megtelelő szám-

arányú etnikai, nyelvi vagy valliai kisebbség lakik, a pol-
gármester vagy helyettese az illető kisebbségekből nevez-
tetik ki. 

18. cikk. Ujaigok, folyóiratok,  hirdetési lapok atb. 
cimzéaében a helységnevek, ahol e lapok megjelennek, az 
illető kisebbség nyelvén is megjelölhetők. Ezen lapok bel-
sejében azonban a he lységnevek csak a k iaebbaég i 
nyelven h a s z n i l a n d ó k . 

19. cikk. A csalidnevek mindig eredeti formijukban 
írandók. 

20. cikk. AZ illami éa községi tisztviselők a romin 
nyelvvizsga alól mentesítve vannak, ha romin illami iskolik 
által kiállított diplomákkal rendelkeznek. Ugyancsak men-
tesitva vannak a nyelvvizsga alól azok, akik mia alkalom-
mal e vizsgát sikerrel letették. 

21. cikk. Kisebbségi tisztviselők, az elemi éa közép-
iskolai tantestület tagjai, ha állami iskoliknil teljesítenek 
szolgálatot, 60 azizalékoa vasúti kedvezményre jogosultak. 

22. cikk. A bíróságoknál a kisebbségi állampolgárok-
nak könnyítések tétetnek, amennyiben ezek érdekeiket anya-
nyelvükön védhetik, ha nincs ügyvédi segédletük. 

Altaliban megtétetnek a szükséges lépések, hogy a 
hatósigoknak megfelelő  tolmácsok álljanak rendekezésre. 

23. cikk. A történeti kisebbségekhez tartozó romin 
állampolgárok az illető tartományokban képviaeltetve lehetnek: 

a) a kereskedelmi éa iparkamarákban, 
b) a mezőgazdasági kamarákban éa 
o) a mnnkakamarákban. 
24. oikk. A kiaebbaégi bankok és szövetkezetek teljes 

szabadságban ia haaonló romin vállalatokkal azonos felté-
telek mellett fejlődhetnek. 

25. oikk. Kereskedelmi oégtiblák 'romin nyelvűek. 
Kisebbségiek anyanyelvükön is kiírhatják, ex eaetben azon-
ban egyforma  betűtípust éz térközt kell alkalmazniok. 

26. cikk. Romániában caak a romin állam színei 
viselő zászlók tűzhetők ki. A korminy azonban felhatal-
mazhat egyes egyesületeket, hogy némely helyen megkülön-
böztető jeleiket, jelvényeiket viselhessék. 

27. cikk. Az Erdélyi Huzeumegyesület, a sepsiszent-
györgyi Széaely Muzeum éa a marosvásárhelyi Teleki könyv-
tár helyzete az alapító okmányok rendelkezéseinek figye-
lembe vételével, egyenlően oldatik meg. 

28. cikk. Az Erdélyi Magyar Gazdaaigi Egyesület 
működése alapszabályainak alapján éa azok korlátain belül 
biztosíttatik. 

Kelt 1938 augusztus elsején. 
(A miniszterek aláírásai következnek). 

H Í R E K . 
— Hitelesíteni  kell  a osépligépeket.  A belügy-

minisztérium rendelete értelmében aa ÖBBzea cséplő-
gépeket lamét hitelesíteni, illetve igazolni kell. 

— Uj  viteldijak  a vasút i autóbuszokon.  Az 
államvasutak vasúti vezérigazgatósága a közieked* 
autóbuszokon a következőképpen mérsékelte a vitel-
dijakat: Brasof—Sft.-Ghsorghe  45 lel. Sft.-Obeorghe 
Mercurea-Ciuc 85 lel. 

— Községi  biró és  jegyző  nem adha t utasí-
tásokat  a osendőrségnek.  CaHnescu belügyminlsater 
rendelete értelmében a köszégi bírók és jegyzők csu-
pán közaégi rendéBaetl célra kérhetik a csendőrség 
segítségét. Utasítást aaonban caak megyefőnök  éB 
ssolgabiró adhat. A lakÓBság panaszát az Illetékes 
caendőrazer vekhez kell átlenni, honnan a nyomozás be-
fejesése  után közvetlenül a felsőbb  parancanoksághoB 
terjeBztlk az iratokat. 

— Ujabb  törmelékeket  találtak  az örmény-
katolikus  templomból  ellopott  szentségtartóból.  Né-
hány nappal ezelőtt a Bekóny patakban a fürdőzők 
arany ÓB ezüst törmelékeket találtak, melyekről meg-
állapították, hogy aa ellopott azeataégtarté részei. Ké-
sőbb a sporttelep rendesése közben ÍB akadtak Ilyen 
törmelékekre. Ugy látszik a betörők csak a drágaköve-
ket tartották meg, mig a nehezebb fémróaseket  eldobták. 

— Semmittőszéki  határozatok,  melyeket  nem 
árt,  ha tudjuk.  FuvBroa nem köteleaő tagja a mun-
káfiblztoaltásnak.  A fuvaros  nem fiaetést,  de fuvardíjat 
kap, Így nem lehet a fizetett  alkalmazottak oaatályába 
sorozni. (C. III. 287/1938.) — Ügyvédi meghatalmazás 
a perben bármily jogorvoslat beadására faljogoait.  (C. 
I. 752/937) — A vizsgálóbíró megBBÜntető határozata 
(recolutia de clasare) ellen nem lehet a táblai vádta-
oácshoz felebbeznl.  (P. II 2599/937.) — Tisatvtaelői 
előléptetés kérdésében nlnca helye kontencioa pernek, 
csupén nyugdíjazást lehet ilyen perrel megtámadni. 
(C. IU, 640/938,) — Kegyelmi rendelkezést a felül-
vizsgálati biróaág helyesen alkalmaz a jogorvoslat vlsssa-
vonáaa esetén. (P. II. 517/938) — Jelzáloggal terhelt 
Ingatlan vásárlása nem jelenti a konverziós törvényben 
irt kedvezmény meg; z érzését, mert a vásárló nem köte-
lezett fél,  sam nem kezes, csupán magánjogi nton felel, 
mint a jelzáloggal terhelt ingatlan tulajdonosa. (C. I. 
412/938) — A nyugdljkövetelés 5 év nlatt elévül, ha 
az Igényjogosult Illetményének felvételét  elmulaBatja. — 
Kirtéritésl karesetet nem lehet elutaBltanl azon a elmen, 
hogv a kár mennyiségét felperes  kellően nem Igazolta. 
A jogcím ig zolása után ugyanla a kár msnnyiaégének 
megállapítása a biróaág hatáskörébe tartozik. (C. I. 
947/1938) 

— A. példa ragadós. Az alabbl esetek Blcaa 
(Qyergyóbékár) köaaégben történtek. As erősaakoa fog-
lalások hazájában Hensuriu Nlcolae békási lakós fel-
jelentette Gavrll Dumitrut hogy az 1935-ben szabály-
szerű adás-vételi saerződéssel eladott kaazálóját moat 
viEBSBvette. 

— Ugyancsak Mlncioru Gheorghe ia haBonló ügy-
ben tett feljelentéBt  Farcaaeanu Ide ellen, aki egy 
régebben eladott földjót  moat egyszerűen vlauavette 
azon a elmen, bogy neki arra szüksége van. A békási 
foglalások  példája, amint látszik veezedelmesen ragadós. 

— Feljelentések. Galna Gheorghe feljelentést 
tett Butunol Dumitru éa feleaége  ellen, akik valami 
kerltéa ügyben keletkezett nézeteltérés miatt ugy meg-
verték, bogy 30 napon tul gyógyulnak sebei. 

— Plntea György békási erdőőr feljelentette  Bu-
tunol Dumitru-t juhlopás miatt. 

— Bartalla Ignác» Clumanl (csomafalvl)  lakós fel-
jelentette Király Károly éa feleaégét,  hogy lekaszálták 
egyik földjük  termését. 

— Csáki Albert Mih illeni (cslkszentmlkályi) lakós 
ugyanezen ok miatt feljelentette  Tatár Imrét. 

Vargyas Albert SuBenl (gyergyóujfalvi)  lakós tő-
nomszédjáoak és rokonának, Vargyas Györgynek há-
záról a cserepeket leverte, mert valami miatt ÖSBBO-
vesztek. Eljárás Indult ellene. 

— Molnár Jóaaef  éa Puskás Imre hódosai lakó-
sok a korcsmában ittak. Az ital a fejükbe  saáUL Mol-
nár megverte Puskást. 

— Verekedés miatt. Varga János és Kondor 
Fdrenc Tulghes—Gyergyétölgyea egyik uccáján doron-
gokkal felfegyverkezve  megtámadták Bartos Jánost s 
ugy fejbeverték,  bogy 8 nap múlva belehalt a sérü-
léseibe. A törvényuék halált okosé aulyos testlaértés 
bűntettében találta bűnösnek a vádlottakat B 1—1 évi 
fogház  éa 5—5 eser le] pénzbírságra Ítélte. 

Condor Joan Tulghes--tölgyesi lakós megverte 
Simon Ágostont A bíróság 2 hónapi elzárásra éa 2000 
lej pénBblraágra Ítélte. 
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— Egyházközségi közgyüléz. A helybeli róm. 
kath. egyházközség 1988 évi auguezim 7-én, vuárnep 
d n. 4 értkor tartja évi rendes közgyűlését, a köz-
birtokosság székházában, a kövelkeió tárgysorosattal: 
1. Aa eiősó gyűlés jegyrőkgn;vének felolvasása.  2. éz 
1938 évi költségvetés. 3. éz 1938 évi kepekivetós. 
4. Ai 1937 évi aaámad4?ok telülvizsgálása éa jóvá-
hagyása 5 As&kriatyéa lat ái ügye. 6 Jelentés a kepe-
hátrálékok Ugvérő. 7. J lentéB a templom éa ijkola 
fdtéaéról.  8 Nyáii hónapokra temetóór fogadása.  9 
Indítványok. Erre a gyűlésre as egyház vezetősége 
tisztelettel meghívja iz egyhézközaég tagjait éa kéri 
éket, bogy minél azámoaabbBn megjelenni aziveaked-
jenek. Amennyiben ez a gyüléa nem lenne határozat-
képes, akkor ugyanazon a helyen, euguaztus hó 14-én 
d. u. 4 órakor leaz a kővetkező közgyűlés, mely B 
tagok íz imára való tekintet nélkttl határoz. 

— Herepel Janoa lett a Saékely Nemaeti 
Museum igazgatója. A SFT.-Gheorghe (nepaUzmt-
györgyi Székely Nemzeti Muzeumnak Csutak Vi moB 
halála folytén  megüresedett Igazgatói széke mostanáig 
betöltetlenül állott. A muzrum Igazgató válaaatmánya 
folyó  év jullua 28-án megtartott ülésén Hsrepel Jánost, 
a kiváló régészt választotta meg Igazgatónak. Itt em-
lítjük meg, hogy a muz'um vezetőségének átazerve-
zéaónél körünkből való embert la ért megtiszteltetés, 
amennyiben ugyanesen ülésen Vámaaer Gézát, a hely-
beli róm. kath. főgimnázium  tanárát, az igazgató 
választmány tagjává bevá'aBatották. 

— AB első aggkori nyugdíjaztatás a betog-
aegélyaö réaaérfll.  A társadalombiztosító pár évvel 
ezelőtt történt átszervezése Blkalmával az Iparosok 
részére ls kötelezővé tették a baleseti éB öregségi 
nyugdíjbiztosítást. A törvény akkoriban az s'aő nyug-
díjaztatási korosztály Bzámára 200 heti befizetést  irt 
elő, amelynek eltelte után orvosilag Igaaolandó a 
munkaképtelenség. Mint érteaölünk, a helyi betegae-
gélyző pórz árnál az első nyugdíjaztatási eBetet most 
hagyta jóvá a társadalombiztosító bukaresti központja. 
Ez Lázár Jénos belybell kerekesmester, kinek 208 heti 
beiizetéBl után havi 602 lej nyugdijat állapított meg 
eugujzlus elsejétől a betegsegélyző, miután as orvoBi 
vélemény a biztosítottat százszázalékosan munkakép-
telennek nyilvánította. 

— Megkezdik a kontáriparoaok elienűraé-
Sét. A munkakamara helyi fiókjától  nyert értesülés 
Bzeriot a Brasov (brassói) munkaügyi felügyelőség  vá-
munkban egy munktellenőrl hivatalt létesített. As uj 
hivatalt e hé elsején állították fel  a annak veseté-
aével Jone»cu ellenőrt bízták meg. Az ellenőr a muaka 
kamara éa betegaegélyaő közegeivel karöltve a kontár 
Ipar letörését éa a munkaszerződéseiről EZ Hó törvény 
azigoru betartaaát fogj  i ellenőrizni, hiuton la felhívjuk 
vármegyénk ipiroatáraadalmát, hogy az Ipártörvény 
előírásainak minden tekintetben igyekezzen eleget tenni, 
mert az ellenőraáa megindulásával igen su'yoa büotft-
téaeknek néznek eléte mindazon Iparosok, kik ipar-
engedély nélkül dolgoznak vagy tanoncok ssegődteté-
sét elhanyagolják. 

— A oaendöraég ujabb eradményoa főgáza. 
A cslkmegyei csendőrség a mult h*tea ismét eredmé-
nyen fogást  ejtett. A bároukutl hegyekben elfogta 
Mitrea Ştefan  Bodestl, Râmnicul Rirat-megyei illető-
ségű flut,  aki a Cin) (tolozavár) javító Intézetből szö-
kött meg, ahová kiskorában elkövetett emberölésért 
6 évre volt beutalva. 

— Leállt a Gál malom. A belybell Gál Ferenc 
éa T r̂sa cég bejelentete malomüzemének megszünte-
tését, m'uián a malmot a mai viszonyok között fenn-
tartani nem tudja. A Gil-realom kálváriája olyan ügy, 
amelyre szükségesnek látjuk klBsé hosszasabban kitérni 
a arra e helyen felhívjuk  a Prefektus  ur figyelmét  Is. 
A malom annak idején vám-malomnak épült a mint 
ilyen dolgozott egy ideig, de közben átminősítették 
kereskedelmi malomnak, feltekintve  ettél, hogy a malom 
berendezése a kereskedelmi malmok követelményeinek 
nem felel  meg, ar átmlnfa'téaael  a vidék gsrdatáraa-
dalmát is óriást korosodás érte, mort őrletni való gafco 
Diját a sokkal távolabb eaő vidéki malmokba vinni 
kénytelen. A malom tulajdonoBal hosetu ideig próbál-
koztak a visszaminősítés elérésivel, de m'utén ered-
ményt elérni nem tud ak, elhatározták az ütem bezá-
rását. Igy egy Ipari üzemünkkel kehesebb lett a az 
olt alkalmazott munkáskezek az uccéra kerülnek, ami 
pad'g nagy hátránnyal jár a vároa további fejlődéaére. 
A malom fennmaradása  tehát közérdek, amelyet bármi 
módon biztosítani kell. 

— A Ref.  Nőszövetség fagylalt  délutánja. 
A belybell Rformáus  Nőszövetség folyó  óvl au^usz-
tus 14 ón, a H;l.\v g fürdőn  rendezi meg jótékouycé u 
fagylalt  délutánját, melyra tzu'on hivja meg vároBunk 
ós vidéke közönségéi A Református  Nőszövetség jóté-
konycé'.u tevékenysége közlsmer- éa köaönaágünk azt 
minden alkalommal megértő szeretettel 1B támogatta. 
Kérjük, hogy aa augusz UJ 14 ikl fagylalt  délutánt Is 
fogadja  Bsiveaen. 

— HIRDETMÉNY.  Felhívjuk  ismételten  a 
tanulmányi halasztást  kéri  katonaköteles  ifjak 
Sg veimét  lapunk  1938 julius  24 i számiban meg 
jelent  hivatalos  hirdetményre,  amely julius  30 
illetve  augusztus  16 ig kőtelezővé  teszi  a tanul-
mányi halasztás  iránti  kérvényeknek  az illetékes 
hadkiegészítőhöz  való benyújtását. 

— Tüzvesa a uavőlgyl faüsemnól.  A Com-
pania Romana de Lemne Valea-Uzulul — uavőlgyl 
faüaeménél  hatalmas tűzvész pusztított. As üaemgép-
héz t éa anyagraktára teljeaen elpusztult. A tüzvéss a 
kovácsműhely ben keletkezett s a gondatlanság meg-
állapítására vizsgálat Indult. A másfélmillió  lejt kitevő 
kár biztositáa utján megtérül. 

— Aa állampolgársági rovialó eredménye. 
A cslkmegyei zsidó lakósok állampolgárságának revl-
zlóját a hslyl járáabiróaág a napokbtu befejezte.  A 
bíróság klmutatáaa aaerint 214 Igazolásra kötelezett 
•áldó állampo'gár közül 120 nak fZ  állairpilgáraágát 
a benyújtott Iratok alapján azonnal e Ismertek, mig 93 
kéróat felebbezésl  joggal e u-aaltottak. Ezek Irataik ki-
egészítése után fz  ál'arcpo'gárságot megkaphatják. tA 
megye területén egy asldó állampolgár ntm adott be 
kérést állampolgárságának felülvizsgálására. 

— Akasztott embert találtak. A GalmeBfaget 
( ylmesbükki) Cigány-patak mellett egy fán  akasztott 
embert találtak. A csendőrség m?gállapitáaa azerlnt az 
akasztott ember Dandu Gheorghe 60 évea odavaló 
lat ósaal azonos. Az lngyilkoBaág körű ményelnek tisz-
táz isára folyik  a nyomozás. 

— Tlaévea találkozó. Ezúton la felhívjuk  a 
helybeli főgimnáz  un 1928 ban VIU lk osztályt végzett 
barátaink figyelmét  az augusz'ut 21-én, vasárnap tar-
tandó 10 éves találkozóra. Aki eaetlegeaen akadályozva 
less a megjelenésben, egy lapon közölje a Vákár 
nyomdtval, Rtméljűk azonban, bogy a régi osztály-
társ! szeretet ÓB összetartás mlrdoyájatokat elhoz. 
Találkahely éa Idő : tugusztus 21. d. e. 10 óra a glm 
náziumban. 2—2 

— Köazőnet nyilvánítás. Hálás azlvvel mondunk kö-
szönetet mindazon Ismeréseinknek, jóbarátalnknak, akik drága 
jó férjem  és édesapánk hirtelen haiá'ával ért mérhetetlen táj-
dalmunkban annyi sok szeretetei és részvéttel velünk érez-
tek. Ezúton köszönjük meg a helybeli Dal- is Zeneegyesület-
nek azt a meleg együttérzését, amely olyan Impozáns módon 
nyilatkozott meg drága halottunkkal szemben. 
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— Kőaaönet nyllvénitéa. Alulírott szivem egéai mele-
gével mondok hálás köszönetet mindazon pártfogóimnak  és 
jóbarátaimnak, aktk drága kiost fiam  temetése alkalmával 
részvitflknek  bármi módon kifejezést  adtak. Különösen pedig 
mélységéé hálámnak adok kifejezést  azéit az emberséges párt-
fogásért,  amellyel nehéz betegségemben aegltségemre voltak. 

6 M'oal Mihály. 
— Hadblrőaág elölt. A moBtanl kivételes álla-

potban nagyon veazadalnna dolog a po itizáláa. Korcs 
mában, lt: ott elezí'ja az ember magát a pár vigyá-
aatlan szóért Igen kellemetlen helyzetbe kerül. Mait 
viBárn̂ p Csedő Imre Topllta-Ciuc—calktaplocal lakós 
valami legelő Aggyal kapcsolatban a községi közigaz-
gatási hatósígok ténykedését bírálgatta a állítólag azok 
ellen Izgatott. Feljelentés folytán  a csendőrség letar-
tóztatta és a Braiov—Brassói hadbíróság elé küid;e. 

— D:ul«a Petru és Popa I ian muokáaek az egy k 
hargitai kőbányában dolgoztak. Meg nem engedett 
köszönési mód és államrend elleni nyilatkozatok miatt 
jelentették f  *l őket B most mindketten a hadbíróság 
börtönében várják Borsuk jobbraforduláaát. 

— Lakatos Ágoston és R tvasz Gábor Saccaienl 
(cslksasntklrâlyl) katonai alőképzős fiukat,  Pop V.«l!e 
tartalékra brdiagv parBnccnot uk f  ijalentette a nem 
eetl zászióval sar mbeni linzteletlen magattr ása miatt. 
A fiurat  a Brasov (braBBÓi) hadblrÓBÓg elé álli>o<ották 

— Elütötte a voaat. Szógyör Mire illa M hsl-
lenl—ca k̂ ẑ ntmlbályi asszony ittas állapotban Ajned 
ról Sz >ntmihály felé  a vasutmentén tántorogva, a *inefc 
közé lefeküdt  ÓB ela'udt. Aa arra haladó tehervonat 
halálra gázolta. 

— Vesztegetni próbált. Tőke Dinea J godlol 
(nögöd) útmester ellenőrző körútja slkalmával kihágá-
son érte Kováci Jiooa Armwenl—mensBági jubászt. 
A juhász kérl-lol k'adtj, hogy ne vegyen fel  jegyző-
könyvet m 400 lejt adott n'-ki, hogy aa ügyet eih «II 
ga-sa. TÓKB a pénzt elvette, mnjd a juhárat átadta a 
cietdórségnek, vesategetéal klBÓrlet címén eljárást In-
díttatott ellene. 

— Házasság. Hillích Antal a bálványosi állami 
tüdŐ3zanatór uTi alkalmazottia, vasárnep, e hó 7 én 
ve a ette oltárhoz Páter Jattá"., a Páter Elek éa néhai 
neje leányát. 

— Verekedés. Ridu'y József  caikcs'cíói laió^ 
orvosi bhonyltvánnyal alátámasztott feljelentósben  azt 
panaszolja a Siculeri (caikmadófalvl  cgundőraágnek, 
hogy Szabó B«nlamln Sindoré éB Tamás F.-lix madó 
falvi  legények nyilt uccán megtámadták éa csúnyán 
összeverték. Aa eljáráa megindult. 

— Könbirtoboaaágok figyelmébe.  A közblr-
toltosságok által vagezte eit napnê moa muakák kiadá 
sal eUdá-AOlásához sẑ ŝéĝ a .L^t-t de p'wtü" a leg-
újabb raade'kezéiekaak migfele  ő öauaáilltázb«u el-
készült ós kapha ó a Víkár üz'etben.. 

„CSIKI L A P O K " 
Politikai, köagaadaaégl éa saéplrodalmi lap 

Eléfizetéal  á r : 
Példányonkénti ára 6 Lel. Itegjelerlk két hetenklnt 
Bgeaa «VI* Lik I6u - Félévre . , 8ü -
Negyedévre . 40 - KflllBldie  egy évre , 8 6 4 -

Magyarországra 12 Pengé. 
Hirdetési dijak a lagjloaóbban aiimlttataak. 

Kázliatok nam adatnak vlsesa. 
Nyílttéri kBilaméaytk dl)a aoronklnt Lel 28.— 

Kiadóhivatal: Meroorea-Clao. Strada I. O. Bratlanu 50 

KIADÓ  szip, uj lakás  szeptember  1-től.  Helyisi-
gek: 3 szoba (egy  JrflMn  bejáratú),  konyha, 
kamra, pince, nyári konyha és  nyiri  ebédlő, 
virigos  és  veteményes  kert,  kettős  fiskamra 
óllal.  Cim  a kiádóban. 

Elköltözés miatt különféle  bútorokat, fürdő-
kádat, vízmelegítőt eladok. Cim B kiadó-
hivatalban. '-2 

Nagyon olcsó árért 
vállalok munkálatokat: 

vftsesztergálást,  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 
meohanikai üzeme Uerourea Ciuo. 

A Toplita-Ciuo  (ciiktaploozai)  batárbw 3 darab 
kaszálló  eladó.  — Ugvanott  egy téglaprés  ii 
olosón eladó.  Értekezni  Pototzky  Kristófnál 
Merourea-Ciuo-ban. 

1666 

România. 
Ministerul Instruc(iunci 

Gimnaziul de Băieţi, »Pctru-Rareş« 
Miercurea-Ciucului. 

A róm. kath. gimnâiiuminal szemben 2 szoba, 
1 konyha kiadó szeptember 1-töl. Érdek-
lődni Sióeniiél. 

26. VII. 1938. 
Anunţ. 

Înscrierile şi reînscrierile la Gimnaziul »Pelru-
Rareş« din Miercurea-Ciuc se fac  până la 31 August 
a. c. Pentru înscrierca în cl. 1. sunt necesarc urmă-
toarele acte fără  de cari nu se va face  înscrierea. 

1. Extrasul de naştere. 
2. Actul de botez. 
3. Buletinul de vaccin. 
4. Certificatul  de naţionalitate. 
5. Certificatul  de absolvire a 4 cl. primare. Exa-

menul de admitere în cl. I. va avea loc în ziua de 
1 Septemvrie a. c. ora 9 dim. 

Taxa şcolară este de Lei 2250,— 
Taxa de internat pentru solvenţi este de 7500 Lei 

şi pentru semisolvetiţi 3900 Lei. 
Director, 

Sp. TUDOR. 
Secretară, 

V. SPOREA. 

! i 
Ha olcsó, jó, l ü n zöldséget akar enni, 

vásárol jon. 

UőRON ÁKOS KERTÉSZETÉBŐL 4 
minden heti- és országos vásáron 

Bflercurea-Oiuc,  Qheorgheni és 
Csikmrgye minden nagyobb községében. 

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

I 
Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
GYERMEK KOCSIK 

nagy választékban • 
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. • 

Egy modern fazonú  massziv diófa  komp -
Iekt háló berendezés és egyéb bútor 
darabok eladók. Cim a kiadóhivatalban. 
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MODELL KALAPOK S 
tla napomként gj formák  olosó 8 
árban, m a f t a l d a t l i a t d k  ţ ţ 

VENCZBLTANÁRNÉNÁL X 
Ugyanott késaftlBok  mbaden-

£ nemű nfll  kalapok elsőrendű 
I anyag kosaáadáaával. Kalapak 

átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 
Mercursa-Cluc, I. 0. Bratlann (Olmmá-
Blum)-tiooa Ui. sn., a Bftrháa  köaolében. 
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Raktárhelyiségek és pinoe a központba 
kiadó. Oim & kiadóhivatalban, s-s 

IlMufctt  Vikái 




