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Retiaa'or rcarousah'l: 
V I C T O R R É S Z E G H 

Az Dj körimatási reformtörvény  szentesítése 
és a tartományi helytartót eskütétele. 

Őfelsége  II. Károly király 
a modern Bománla megteremtője 

Miután Öfe l s^ga  folyó  é v a u g u 3 z í u s 13 án 
ü n n e p é l y e s k e r e t b e n szen f eBÍ te t i e ,  é l e t b e l e p e t t 
az u j k ö z i g a z g a t á s i re for  T . tö rvény s ezze l e g y -
i d e j ű l e g roegiőríént a tiz t a r t o m á n y i kerOie í 
üióre k i n e v e z e t t k i rá ly i h e l y t a r t ó óa v e z é r t i t k á r 
o a k ü t é : e l e ia E n n e k az a k t u s n a k az e r e d m é n y e -
k é p p e n az o r s s á g k ö z i g a z g a t á s a m o s t a n t ó l 
Kezdve t e l j e s e n u j a l a p o k o n t ö r t é n i k . A köz 
i ' í t tzgatáui refora i  feietbe  l e p : - t é s é v e l meg i to ro -
názódo t t az a g y ö k e r e s á t s z e r v e z d n u n k » , 
a m e l y e t C a l i n e s c u b e l ü g y m i n i s z t e r fi  t a v a s z ót» 
bxivóa o d a a d á s s a l 

Amint ismeretes, a reformtörvény  legfőbb 
jellegzetessége az, hogy decentralizálja a 
közigazgatást a tiz tartomány létesítésével. 
Eían u' nem kell minden ügyben a fővárosba 
utazni 8 ezáltal nemcsak a minisztériumok 
tehermentesítődnek, hanem mindenek előtt az 
ügyes-bajos polgár. Amint az újonnan kíné 
vezeit királyi helytartóknak egymagában a 
személye is mutatja, hatáskörük olyan széles 
lesz, hogy nagy közéleti tapasztalatukkal 
valóban nagy mértékben megfogják  könoyi-
teni éa gyorsítani a közigazgatás eddigi ne-
hézkes, mert túlságosan központosított mene-
tét. A tartomíayok ügykezelésének élér* 
csupa elsőrangúin bevált közigazgatási szak-
ember került, akik bizonyára üdvösen érvé-
nyesitik majd azt a rengeteg ismeretet, amelyet 
mint közigazgatási vezórfelügyelők  ea köz-
igazgatási táblai bírák sok esztendőn át sze-
reztek. Ezek szerint minden előfeltétel  meg-
teremtettek látszik ahoz, hogy ae uj köz 
igazgatási reform  az á lam és polgárai javára 
már rövidesen beváljon. 

• • 
őfelsége  a Király, a kormány tagjai, vala-

mint Tátárescu és Bilif  tábornok, királyi 
tanácsosok jelenlétében szombaton déli fél  1 
órakor a királyi palotában lefolyt  az uj köz-
igazgatási reformtörvény  szentesítésének és 
a tíz királyi tartományi helytartó eskütéte-
lének ünnepsége. Az ünnepség a trónterem-
ben folyt  le. A trón jobb oldatán a kormány 
tagjai és a két királyi tanácsoa, baloldalán 
pedig a királyi udvar méltóságai helyezked-
tek el. Résstvettek az ünnepségen annak a 
bizottságnak a tagjai is, amely a közigaz-
gatási reform  tervezetét készítette : Rarínesou 
és Mierlescu egyetemi tanárok és Vantu be-
lügyi főtisztviselő. 

Pontban déli fél  1 órakor a szertartásmes-
ter jelezte őfelsége  a Király érkezését. Belé-
pése utáa a fehér  nyári ruhába öltözött 
Uralkodó meghajlással köszöntötte a jelen-
levőket, majd h9lyet foglalt  a trónon. 

Ezután Calinescu Armand belügyminiszter 
felolvasta  a köaigasgatási törvény kihirdeté-

s é r e v o n a t k o z ó k i r á ly i d e k r é t u m o t , m i r e 
ő f e l s é g e  l e l é p e t t a ír-inról é s a l á i r t a a köz 
i g a z g a t á s i r e fo rm  s z e n t e s í t é s é r ő l ezóló dek-
r é i U ü o t . 

A tartományi királyi 
helytartók eskütétele. 

A k ő v e t k e z ő k b e n C t i n - e c u be 'Uryiuiuiez-
tor f e l o l v r s t a  a iz t a r l ó m ' n y i k i rá ly i h e l y t a r t ó 
6 é v r e v a l ó k i n e v e z é s é ; ci JZÓÍÓ k i rá ly i d e k r é -
tumot K ' U t á n m i n d e g y i k k i rá ly i h e l y t a r t ó le-
t e t t e az eiöiriiBOB esi-11'. ő "nJa^-g^ a K ' r á i y é s 
<"gy l e ikész elő*/, mp.jd a irAiyi dekré lUTiot 
e i l ep jegy t -zse d r . C r i s i e a M a ó n p á t r i á r k a - m i n i t z -
l e r e l u ö k é s Caiiaeficu  A r m a n d b e l ü g y m i n i s z t e r . 

N é h á n y p i l l ana t t a l k é s ő b b az U r a l k o d ó 
o d a l é p e t t a? u j k i rá ly i h e l y t a r t ó k h o z , g r a t u l á l t 
<>s e r e d m é n y e s m u n k á t k í v á n t « j i i i k . Miu'i ín 
ŐfelBi  •ga m é g e g y ide ig e l b e s z é l g e t e t t a j e l e n -
l e v ő k k e l , v i s s z a v o n u l t a t r ón to r embő! . 
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és vezértitkárok névsora. 
íme a kinevezett tartományi királyi hely-

tartók nóvaora: 
Szaraos-tarromány — Han?u Alexandru fc&rt. 

hadtestparancsnok. 
GyuWifehérvAr-far 'ocár jy  — P u p p D a n ü u 

n y u g a l m a z o t t a l t á b o r u a g y . 
O t tartomány — Scpriaoreo1 u Romul nyu 

galmazott altábornagy. 
Bucsecs-tartomány — Gin-? Alexandru a 

törvényvéleményező tanícs elnöke. 
Temes tartomány — Marta Alexandru, a 

temesvári ítélő tábla volt elnök. 
Prut tartomány — Negruzzi Mihail tart 

tábornok. 
Tenger-tartomány — Ottescu N'colaa. 
Duna tartomány — Csdere Victor. 
Dnyeszttr-taríomány — Simian Dinu volt 

alminiszter. 
Suce&va-tarlomóny — Aiexisnu Gheorghe, 

cernăuţi egyetemi tanár. 
Ugyancsak királyi dekrélummel a Mrátyi 

helytartók mellé a tarlományok élére eíry-egy 
vezértitkárt is kineveztek, akiknek névsora ez: 

Goma Pau' jelenlegi közigazgatási vezér-
feíügyelő  a Bucaeca-tartományba. 

Hodor Victor jelenlegi közigazgatási vezér-
felügyelő  a SaamoB-tartományba. 

Rsscanu Constantin jelenlegi közigazgatási 
vezérfelügyelő  a Piui-tartományba. 

R-iduleecu Dorogean N'colae jelenlegi köz-
igazgatási vezérfolügyelő  a Tenger-tartományba. 

Ganescu IMe jelenlegi közigazgatási vezér-
felügyelő  az Olt tartományhoz. 

Roska Petre jelenlegi közigazgatási vezér-
felQgyelő  • Gyulafehérvár  tartományhoa. 

M l o t e a n u Mih. i ! , a b u k a r e s t i he ly i köz íga s -
gatát-i t á b ' a («nícsb i r f í j? ,  a . D u n a - t a a r t o r a á n y h o z . 

C i u p e G h e o r g h ^ , » t e m e s v á r i k ö z i g a z g a t á s i 
t áb l a tnnácsb i f ' i j a ,  a Temes - t a r tomÁnyuo* . 

C o r r a v t c h i E uano.'l, n c e m n u ţ i köz igazga -
á>i t á b l a t n n f t c s b i r á j a , »  8 u c a a v a - i a r t o m á n y h o 7 . 

G od Ghaorghe, az igazeágflgyniiaisztériuui 
j e l o n ' e í i vosérfo. 'ügy  : lő je , a Di iyöBzter- íar to-
'sián*. hoz. 

Bíybé:-».8.« k 1938 nvi r . u . a ^ u! hó 14-fi-, 
rnuh v-.s^r,ap tation» (fel  rendw k?z :vüi*s<5t, r- H z -
'iriokos-I^ FLZVKÜÁÍIBI)-!, Biri FWHIC !6o*p«.» p-ob%-
n.ia olui>k;-"3 alhtt. J i l -n volsaif:  C-íibi KVr-jly gord-
ac<t, dr. Pi 'ner Arp.'td ö j e í s z , Dsmokoi S iud i r pónz-
:iroe, A b rt Viioos, P i l I jaúc, Ktfácsoav  J i no í 

f>ivuasf^:u'C  !HOF a köbb.-n az «gyh^sV^K-.^f  taţj.-.i 
közai. A« 1938 Wi KS iséíTnÜH, eţvh^zi adó, a *)isdoti 
kí-t fil»bb?t:»'i,  a mu:i ávl azém dáaok Isi^r^y^láaa 
us?.a a gordvio? ismertette a krpubátrálékok jiwnlegl 
.iUsáv 1936 tói 1937 ré^él« a b'itrálék 8ass.«%a kltDít 
337.473 i-i». Eb 'ó 1937 jnalus»ó! msl nap!" hefo'vt 
204.455 LM, m^r id 133 018 L«i. 

Mi  or lesz kűlmlgvetáa  hátralék  nélkül? 
A iáir '.'^Vr.'t mi»d-;ri évben üapirr-nd"n í:i\ó 

d- sébea A:bi«rt V^mosfóilmaáíinul  tsaár azóiojj h.-síá 
r. ííi.t ' i €ü. K-rsgi>dott i'gy két xd:-<tot a r ! ; a tn-

61. B-'fk  s-rls.t uz rg'.háslaVnak í-t i -nHdii i^ .k 1936 
é : 1937-re 40 500 :e||«= tertneunb. Bdhcz j r î r k . z 
1988 m- ií cr.m fiz  t- í! tewtg**  — micő>': 
áh. 5—6 róo ri f i - F  d -zn i a ze t fn .  RS u éb t l i -
Sat > ? 1938 r.vi "gyri'-i -d; ; d.- r- bű. fi-y-n'i  ur- ini 
-•*•:» ui.bd'g <•'• kot, u«v, bo;y » j-.-cn 
fii  i bâ-tâ.: i-i!tiU»; • ••ra sţv » jövő v.-e — i- igy 
v.(ţ- io-'Hí.-it n«mér««, -ívról evr? hareo'ód.k a h4t-aia-
"f-k  rvr.m'-:ai»tó t - r f c - -  Ha » kíjltn--?? -t ~b« f--ií-tt 
iOlOOO L ? h.v r : f  j -n ic i p i7 -i •*--it;, 1939 
maro u ^ b-viy c e i ; . ! ho/.yp.:; —Lg-fs-f^)  m- tj/.a. -
-•-dti-:.:.n ii-:gó fa  s a ^ v a . K t ' . s rdós<^i>áinxiói. Id-J 
âîonii-irî a (.Rt. ijs<ud*tnsk, a kUteUissógtelj^itésnc^., 
az áldoz^fi  i zságnek mas»?a^b foka  rattkségcB. E i*-
«• QíBlljsn tg-'-kót feif.m*ió,  "OÖZÍ pildára hi^atkozoir. 
Franc rtorsz-ig'ían niuc^ ?(rvb4-i sd^. A hiv<& Urtja& 
f-na  c'nV ri-íí -.d-njíFiyxlik l a p!ul;/rniát, a templo-
mot, a virágzó, k <rf>n;e  k^raB-í*. t a t . Iskoltkn.'^ ngóss 

líözil k fóiskoláka*,  e g y e t e m i é t is. D.-> n^m-
ciak fcantartj&r,  hsn."m ípi f-nsk  Is ujakat. P«rU küi-
varoiafbtin  — az utéfcbi  20 í v alcit — fcb.  60 piebánl.» 
í usyananuyi templom ípüit — mird t-püftoil  lelkű 
p po'5*<k buzgÖHágábói s az Éjjiekru nOzó hivő leíkek-
ctík adományából. 

A b t millió labóeu Hillandia protestáns; Vf.t 
millió l a fcolHusa  V!:», kikrek seám^ ejryr? nó. Vi-
r&gstá  tcrnplom, p'ehi'toia, fctib.  BÜJ'-Ó — t i r rgró h.ieiet 
aa f.;-;.ÍBíi  voaslou. Mntegv 30 fe&*hoiU>us  avw-jp vau. 
A «io ' b vaürrSr, a M<.satod<>, nrmrA».''n sajtO-
proporandát rrrd(Z>tt. a a ÎBÓ m«>moEdniéf:ra  80 f ier 
uj »-!6fiso*4  K>leBtfc{s-:t.  Efct  u--vi zbttjiik ks;h. ön^uda-
..'••k. — K uck ári >« i z outud^r, fu  a hithi s?g B ez 
B5Z!Tlrt Vftió  élőt? S íDí i i ík . K-nak ha zoál ? Mindenki-
n»k. M rt vl í.poa lá t^nsl , rendületlen oj^ggyősődási>el 
a;l cz pmbsrl lélek űrök értékelnek szolgálatába. 

Atl látja, hosv — ki ' á ' t n pjalniban — sz óei 
altneh ós ő?l kuit rán^uak két föpiliére  i ppea a 
f  .E'p'oni és iskola — an a két forrás,  smei jh í l a 
nemz t fruntartó  rs n mz •! tpitő mnnka ls a sgtiksé-
T-s if-'ifai  ás Pz.iilc n>i er ík i! loginVénb mnrith»ti — 8« 
s a h a r a fogja  e'mnlassíaai uz egyik fő  ós f>zont  Mta-
l -sbége!: fz  cgybáM -dónsk pontos mr^Hsetír-C-t Bok-.n 
a^on^is n^m iá-jík r-.t. Éppen ezért e ü t Litézméey 
re^dkiíUll feun'.őságái  ö?.pa->fog!a'ta  e^y iövíd felvilá-
fí-Thó  iratbnu s ae. r.Kétoüetotta a julwrlévőlc közölt; 
a közgy'i'í'B élénk h<ţ:y»8!<W«88l j irnl t hozzá n Javas-
lathoz. bogv ez ' z irat e'-uison a io tho / is, r-kls nem 
voltak jaleo. Ha  az egyházközség  minden  tagja 
megfontolja  az ott írtakat  és azok ezerint cse-
lekszik  : 

akkor  lesz bátrilék  nélküli  költség-
vetésünk,  virágzó iskolánk,  buzgó hívek-
kel  teli  szép nj templomunk  — virágzó 
kulturális  es hitéletünk. 

Fel  kell  építenünk  az uj templomot! 
Ae elnSfelő  íőasperes nagy nyomatókkal hivts M 

a h«<y?yUk!B fl:ve'mót,  bojty a tnmplom t'plHs rági 
ţondo'-iti1; uj ?rőveí karoljuk fel,  tegyük Fzlv-«gyUnkkp, 
m-irt el r-.ezeSS ez idő, bogy elhatározó lépéseket te-
gyü-'i- a gondolatok, tervek m?gvalósítása érdekében. 
Az 1758 ban "pilit rógl tomplom ma már cem elég a 
bivnk befogndáaéra  K'vVt nagy üninpekuu sokan kl-
Buorulaak belö'3. — Éja il Bzükségg^ vált nagţobb 
templom építése. B^jaieml, bogy aa ideiglenes terv-
ás költségvetés nemsokára elkósaül • raméll: a fBha-
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tóaág s az egvhásköztág mlrdin ogyts tudnak iiaaza 
fogó  áldozatkóMBége 5 -6 év alatt lehetővé tesai, hogy 
városunkban, a kath. Citkvánnog™ központjában, aaép, 
uj te-np'om fogja  hirdetni Isten dicsőaégót éa azolgálnl 
a lelkek üdvét. 

A köagyüléa aa Egyházmegyei Tanácsba az egy-
házközség kópv'Relőjének a következő 6 évre la dr. 
Buzáa Márton orvost választotta mag. 

Az Ur katonája. 
R»gyogó nyári reggel sslkráeó napfényében  Ö3aze-

cengó-fcongó  barangezóra, reggeli miséje végzősére 
Indu : a katholikus pap. Mér a templom ajtó ki-
lincsén a keze, amikor futólépésben  közeledik hozná 
vgy csendőr altiszt. , 

— Főespsraa ur, PőeBperes ur — kiáltja már 
messziről. Arci elszánt, hangja erélyes. 

— Mi a baj kérem ? 
— Aíonnal tessék jönni velem, Rdoisbcu őrnagy 

ur hivatja. 
A főrBperes  egyán hirtelen átcikázik az aggoda-

lom : ml lehet aa ok, araiért ilyen Rzokatlan időben és 
ilyen bQrgőaen „hivatja" a cseodőrőrn»gy, a vármegye 
ezldőazerlntl rendészeti éa közbiztonsági főparancsnoké. 

— Mort ebbKn a pillaua'.ban kívánja az őrnagy 
ur, hogy felkereBsam,  amikor a szentmisére már be-
harangoztak és a híveim várnak? 

— Moat kérem, Főepperes ur, mert mlndsn perc 
t s só lőhet: halálán van az őrnagy ur fiz  a el kellene 
látni a hilotti szentségekkel. 

— Aatán milyen vbllá&u az őrnagy ur fla? 
Katholikus? 

— Nam kérem, görög keleti. 
— Akior kirnm görög bel li p iphoz kell for-

dulni, mart nekem nem szabad kiszolgáltatnom máB 
vallásunknak a szentségeket. 

— E ősüör őt kerestük, d> n>m találtuk meg. 
— Akkor kereaai-k msg »>s hivjác el a görlî  

fraiito!ifc«is  lek isz?, a misir: ittinif'i  agy ház p apját. 
— K rodiii, de őt H»m talá'tuk meg aa egésr 

városban. Az Irten szereimére, teaaék már jönni, meg-
örül az őrnagy ur B fájdalomtól  ós közben pap nélkül 
megh«lh<tt a flu  ia 

— Mondottam, végtelen Hajns'ara a do'got, da nem 
tehetem. „Istennek inkább be!1 eoĝ dolmeHk-dnl, mint 
az embereinek". Ctak abbiu az esetben lehetném, 
ha a haldokló tet tanú előtt kijelentené, hogy a róm. 
kath. hitben akar meghalni. Ell-nVúző esetben még 
lólekhslá^ással H megvádolb;t-á"ifc.  Vegtelenül jói 
esik 83 őrnagy ur btalma é* megtisztelő ia rím níavr 
és a ttut ii naífvoi  sajoá om, dí enn̂ k eUí-n̂ ra Hant 
lehtíca:, hogy fe'oldozzam  és u haldoklók iz.ntdégé-
vei elUassm, mert tiltji egyhnznm törvi-nye. 

— Akkor tesaék eljönni fg  IegVább imádmni & 
ha'doklé fia  nwlk'it, fogta  konyörgásre a fcóióat  az 
aitisit. 

A ka'.holllru' pnp: BZ Ur katonái», altin^ e rö-
vid párbeszéd alatt ls nagy harcot bellntt vívnia em-
bert, érző önmugával és vall4>a nrgvúIiozhstetUn 
intsd parmcsaival, megkonayablihen, jolepőun fiflţyelt 
âz egysaerii aiilfl«t  szavaira: „Li^alább taád'ozaék a 
h »ldoii6 molett I" Ezt lgenl EÍ már ?z irgr. másság 
lelki cwl'-kedetel kozí tartozl!-: Krl?zíu<i parscc?! 

— NJ, jöjjön megyek magával — és m?Et BZ U-
katonája, raver-rdiien, uíy, ahogyan volt ée  eezvl 
u:$Ha temes, elégelő, emberi vifmlkfdéBi  tanúsítóit 
m^Mil^u avenvedő HB haldokló embertársával H«em-
ooa, melyre csak a szeretet vallásának iateni felkentjei 
kopeseí... 

Si'irkr. kess&rnyaFserO épület emeleti fra-'í-ep, 
tompán elreír,líí-'.t saobAjába vezette ss altiszt. Kint 
a harmato =s ruggeiban mos; indult s fri.  .-J, eleven ola», 
itt b' ni pedig Bőiét fátylak  gyávz towpu'la igában ugyan 
ibbac HZ Időben elpattant készült eţy fiatul  14lek. A 
kórágyon fia)  fiu  exbtr roncm, i>z olőre ( n M o t t 
időrész j üicgz' t'jíf  tüneteivel: » tizenklUcc tots R ••• 
du'.escu V.ctor O.id'u, akit szülői éveken át nsgy 
íouddal éj töitsésgí<l gyógyí to t ta* ós gyógyíttatlak, 
n . IIC Ba-'-mal-L-r.) ' i f  _ i 

A baicó szobákból ae édesapa, édasaayn Idegtépő, foly-
-.OBOS jajga>s«ai, fAjdalm%a  kitérését SEür?mien'-k át 
F k te trsgfdla  sötét madara íehegtttl Bzírnyait a 
zcbébV!, vaiühol tagoltan iiíüi fered  egy óra: jókor 

j'iit az h'.en szo:gájal 
F -ijajdu'.ó, szaggatott mo'd-i'.okbf.n  l öazöctl hálás 

iézBznronga'ások^xi ós aaavakVMl a Iolfcipá^ort  a 
m-jglsr;, siró-zoVugó firőj  ka:o3i i ii  N?m bírja eotáig 
a Bzo'oa nynmaez.í, közeli haia.t Jtbuilő légkörét- m«>g-
vörten távoz i . 

A p a p é a D r . Adler Miklós orvcs ketten msr dn^k. 
A hsrmidu a haldoSiió fia  volr.a, ha már számliana 
H .lott halováuy arca, tegyea á'la, k eyult véet-gisi, 
uaiáivoritekea homloka mer n;6jelr;i unnak, hogy fél-
laba airban van. A pap V.tórdsl >s Imidkorea o lez 
gyónást: a Cosfi:eort...  A mely m-ghajláaaal hallgató 
orvoa lelkét la láthatólag megülik a végzetes percek 
Birboz futó  pillanatai. Az üres zslbbadáe, knmor hérn't-
ság rideg ca-ndjáben ujabb: a halotti k Imájába nmül 
l ^?1 T08". h°K? 8 'ólig nyitott ajtó 
hasadékán könnyeit vlr.sza fojtva,  éleBen firyel  a szo-
bába BZ őrnagy... Az édesapa... 

Aatán fel  áll a pap. A haldokló ifjú  kezébe adja 
az égő gyertyát brr* a flu  egy pillanat» felnyitja 
szemét aa életösatón utolsó parazsa lateel feUéngolá-
sávaL - Szemeiből a hálás köuönat, aa é S való 

könnysa bucau, aa utolsó lelki vlgaaa iu vllági oromé 
csillog a p»p faló  a végaaüksigh-n feltételezetten  en 
godélyezett Jelkl ieloldozáeert.. R mécysóg ea vtgBBS-
talás könnyaa BBavaival rohan feleaégobez  az őrnagy, 
a nyitott ajtóból... 

Aztán, aztán ismét lrcaukódnak a flu  Ezimsl. 
Kezéből lasBan, mint bulié égő tuipán virágszirma, 
kihull a gy-rtya... Az orvoa bólint: Ridulnacu Victor, 
19 éves, Hörög keleti vallású, líceumi hallgató, türe-
lemmel viselt hoBszas és eu yos Bzanvedan után, eltá-
vozott az élők hónából... 

A pap, semmi irtózástól fertőzáatől  való rettegés 
nélkül lefogja  a flu  két szemé*, mlközbun utolsó kát 
könnycsepp préselődik ki a szemhéjak alól. Mejd fel-
köti a halott flu  állát. 

As őrnagyot moat már végleg hatalmába kerítette 
a ezivettépő fajdalom.  Folyton azt hajtogatja: 

— Elhagytál, Bohaaem látunk többé, édos egyat-
len fiunk. 

— Csak a viszontlátásig távozott el, őrnagy ur, 
nyugodjék meg — rátaa féifUsan,  mog nem renddlten, 
csodálatos lelkierővel aa őrnagy kezét r<i<sztvevóen: a 
pap. Sióval szu;ge9zíiv erőről vlgasztilólag hullana!; 
az édesapa meggyötört uzivórs... 

— Hol van a flim?  Az egyetlen fluu,  ha! van? 
— rahin be a halottas szobába félörlilieu  a fájdalom-
tól as édesanya. 

— A ml Urunknál, ha Iíten is ugy akarja, — 
enyhíti az édes anyai szív mérnetetlan fájdalmát  jóté-
kony eeó erejével httó szavaival: a pap-

Amikor a fóesperea  elhagyta a gyátzházat, lólek-
fájdltóan  szólalt meg a lélekharang - M ŝaee, a kéklő 
magasságok felé  emelte tekintetét, hogy eltörpüljenek 
a földi  szomorúságok, fájdalmak,  Kinok, szenvedések 
*a a fekete  halál. 

Aatán kemény lépteikül indult a templomba... 
Az Ur katonája. 

Vorbuchner Adolf  gyulafehérvári  róm. kath. püspök 
Őfelsége  előtt letette a hűségesküt. 

A Majláth Gusztáv Károly grúf  erdélyi róm. katholikus 
püspök érsekké történt kinevezésével kapcsolatban a Szent-
szék által gyulafehérvári  püspökké kinevezett dr. Vorbuchner 
Adolf  eddigi helyettea püspök szombaton délelőtt tette le 
az esküt Őfelsége  II. Károly kir&ly előtt, AZ eskütételnél 
jelen volt dr. Kászonyi Alajos gyulatehérvári kanonok, pá-
pai prelátus éa Schubert Józset bukaresti kanonok, a fővá-
rosi Szent József  székesegyház paróchusa is. 

Vorbuchner püspök az Uralkodó előtt a következő 
eskü-formát  olvasta fel: 

„Isten és a szeut evangéliumok előtt hűséget eskü-
szöm és Ígérek öteisége Uomáuia királyinak, valamiut 
utódainak, bogy amint egf  püspökhöz illik, tiszteletben 
tartom és híveimmel tiszteletben tartatom a király iránti 
hűséggel együtt az alkotmányt és az ország törvényeit. 
Emellett nem fogok  tenni semmi olyan természetű dolgot, 
ami aértené az állam közrendjét és integritását. Isten 
engem ugy segéljen I" 

Vorbuchner püspök ezután kővetkező beszédet mondta: 
— Sire, mély alattvaldi alázattal és hódolottal jelen-

tem meg Felséged előtt, hogy letegyem az előiráaos hűség-
esküt, jogilag is átvéve a gyulafehérvári  római katholikus 
egyházmegye vezetéaét. Kérem azonban Felséged magas 
engedelmét, hogy ezt az eskütételt ne csak tisztán hiva-
talos aktusnak tekintsem, hanem jelképnek is, amely azt 
mondja nekem, bogy szívvel-lélekkel részt kell vennem 
Felséged nagyszerű terveiben és hatalmas munkájában. 

— MoBt két éve volt szerencsém első izben megjelenni 
Felséged előtt. A helyzet már abban az időben zavaros 
volt az eszmék terén. Azóta a káosz még súlyosbodott 
ugy, hogy már a testvér sem értette meg B testvért, ami-
kor Felséged erélyes és határozott közbelépéssel rendet 
teremtett, vissza adva a szavak pontos értelmét a ilykép 
belyre állítva a rendet, nyugalmat és békét. 

— Jól tudom, hogy csak igen kicsi és jelentéktelen 
tényező vagyok az ország életében. Azt szeretném azon-
ban, hogy Bzivvel és lélekkel részt vegyek Felséged ma-
gasztos életmunkájában, mert erős a meggyőződésem, hogy 
ezt téve, a legméltóbb módon fogom  szolgálni egyházam, 
a római katholikus egyház ügyét is, mert hiszen nem 
létezhetik a világon szebb és nemesebb, mint Krisztus 
uralmát szolgálni, amely az egyetértés, a béke és a sze-
retet uralma. 

— Ebben az értelemben kérem Fdlségeil jóindulatát 
és támogatását egyházmegyém, hiveim éa szerény szemé-
lyem számára. Inten adja áldását és égi kegyét Felséged 
magas személyére, hogy Felséged sikeresen végezhesse 
magasztos kötelességeit s erős szivvel elviselhesse a 
most szenvedett súlyos megpróbáltatást és nagy veszte-
séget. Kérem Isten áldását az országra, hogy Felséged 
bölcs vezetése alatt boldoguljon, erősödjék és virágozzék. 

őfelsége  a király ezekkel a szavakkal válaszolt Vor-
buchner püspöknek: 

— Szivből köszönöm Szentségednek azokat a szép 
szavakat, amelyekkel megerődítette ma letett esküjét. 
Számomra mindig öröm látni, hogy orazágom lakosságá-
nak szellemi vezetői megértik, hogy szerepük békitö sze-
rep. a z egyház szerepe, Krisztus igéjének hirdetése, az 
a szerep, amelyről teljea hittel mondtam, hogy a békét 
fogom  hozni a románok és békét a testvérek között. 
Gratulálok Szentségednek, hogy ma ezen az uton indul el 
teljea hittel és teljes energiával. Kérem a Mindenhatót, 
hogy áldja meg az Önre bizott küldetést. 

a g é r a s é m r i k®«i®»®ay®k. 
Dr. Tincu Valeriu városi tiszti orvos a most folyó 

egészségügyi kampánnyal kapcBolatosan ismerteti a külön-
böző országoknak a legsűrűbben előforduló  társadalmi beteg-
ségek ellen foganatosított  egéazségügyi intézkedéseit. Miután 
az orvosi szakfolyóiratok  közleményeinek e kivonatos ismer-
tetése általános érdeklődésre tarthat számot, azokat az alá-
biakban adjuk: 

Franciaorszag: 
A rákbetegség elleni küzdelem franciaországi  szövet-

sége egy füzetecskét  adott ki, melyet az ország minden 
városában éa falujában  terjeszteni tognak. A tüzetecske nép-
szerű módon leirja a rákbetegség kilejlődését és terjedését 
és hathatósan feíhivja  a közönség ügyeimét a betegség kellő 
időben való felismerésének  szükségességére. 

A közönség tájékoztatva van a rossz indulatu daga-
natok gyakoriságáról, a rákbetegség okairól, a rákot meg-
előző állapotról, a személyi tisztaság fontosságáról  és az 
előzetes óvintézkedésekről. A füzetben  képes mellékletek 
vannak felületi  rákbetegségek kezelés előtti és utáni állapo-
táról. Külön fejezetben  felsorolja  Franciaország és a gyar-
matok mindazon központjait, hol rákelleni küzdelem folyik 
és ahol mindenkinek tanácsokat adnak a betegség megálla-
pítására vonatkozólag. Mindenek előtt kihangsúlyozza a iüzet, 
hogy a rák g y ó g y í t h a t ó betegség és ennek bizonyítására 
felsorolja  azokat a gyógyulási eseteket, melyeket a rossz-
indulatú daganatok kifejlődésének  első szakában elértek. 

Anglia: 
A „British Empire Concer Compaigne" évi közgyűlé-

sén, melyet ld37 novemberben a gloncesteri herceg elnök-
lete alatt Londonban tartottak meg, a társaság évi jelenté-
sét ismertették. Az évi jelentés 250 oldalon közli az utolsó 
év tudományos munkáit 20 angol megyéből és 7 gyarmati 
körzetből. A viták tárgyát mindenek elölt a rákképző anya-
gok képezték, továbbá a Rádium kezelés, a Choul-féle  suga-
ra» kezelés, a rákesetek földrajzi  terjedése Angliában és a 
gyarmatokon. Az elnök rámutatott a véleménycserék fontos-
ságára mindazok között, kik érdekelve vauuak a rákprobléma 
megoldásában. A mult évben a társaság (37000 font  sterling 
(közel 75 millió lej) adományt kapott s ebből az állami 
klinikáknak B4000 iont Bterlinget adhatott a iákbetegaég 
elleni küzdelemre és 11000 font  sterlinget a vidéki küzde-
lemre fordíthatott.  A jövő évre azintéu S40UO font  sterling 
van előirányozva a rákbetegség elleni küzdelemre. 

Németország: 
A régi Németország 58 nagy városának 1937-ben 

29703.000 lakós* volt. E lakŐBBág közül szívbajban meg-
halt 34(578, rákkban 33000, agyvérzésben 222U2, végelgyen-
gülésben 12411. liákbetegségbeu elhalt 10,000 lakós közül 
15.11 személy. E betegség halálozási arányszáma állandó 
növekedésben vau s a haláltokozó betegségek között első 
helyet foglalja  el. 

(Züítschrift  für  Krebsbekámpíung, München, i 

Székntj&n épúló házamat befejezéshez 
szükBéges pénzért bérbe adnám. Er 
deklódoi a Vák&r üzletben. 

Sportvonat Budapestre 
útlevél- és vizum-nélkül 

A W A G O N S - L I T S O O O K 
u t a z á s i i r o d a r e n d e z é s é b e n . 

ladu ft.i  Cáikazercdiiból: 
S j e p t e m b t T 6 án éjjel. 

V sazítiudulás Budapestről: 
S z e p t e m b e r h ó 13-án. 

Utolsó jelentkezés szeptemberi én. 
Költség Csíkszeredáról  Budapestre 

és vissza Lei 2020.— 
Jelent'; eztú leho-.: 

Lörincz J. sorsjenyirodában M.-Cmc (Csíkszereda). 
România. 

Primăria comunei Ghimeşfăget,  Judeţul Ciuc. 
Nr. 2772—1938. 
1938 August 16. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua de 

10 Septemvrie 1938, orele 11 dlm., se va (ine licitaţie 
publică, în localul Primăriei Ghimeşfăget,  jud. Ciuc, 
pentru furnizarea  unui pod basculă pentru cântărirea 
mărfei. 

Licitaţia se va finea  în conformitate  cu dispozi-
ţiunile art. 77—110 inclusiv din Legea Contabilităţii 
Publice. 

Garanţia este de 5°/, din valoarea furniturii 
oferite. 

Conditiunile de licitaţie pot fi  văzute în fiecare 
zi de lucru, în localul Primăriei Ghimeşfăget. 

In caz de nereuşită a licitaţiei fixată  pe ziua de 
mai sus, licitaţia se va ţinea în ziua de 17 Septem-
vrie 1938, orele 10 dim., în localul indicat de mai sus. 

Primar, Notar, 
Petru Gârbea. Z. Radu. 

Ffoni  udó mindenest keresek Mvrosvásárhttlyre 
öc piettibör l-re. Cim a kiadóhivatalban. 

Két darab vasredőny, hozzávaló tokosat és ajtó 
eladó Cim a kiadóhivatalban. 

Tanonoaak felvessek  egy jó és szorgalmas fiút, 
Barkeoxi Árpid bádogoameater, Caiksiereda. 
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A villanytelep ügye 
vagy karácsonykor vájjon petróleum-

lámpával világitunk-e ? 
I r t» : Véoaey Qyula ok i elektroteohnlkui. 

Jelen pillanatban azon gondolkoztam, hogy 
hívatlanul beleavatkoiaam-e a villanytelep ügyé-
be, de feltétlenül  igennel kellett felelnem  ma-
gamnak a feisorakoió  nyomatékos okok miatt. 

Foglalkozásom teljesen a villanyhoz kötött 
valami és még sokan vannak városunkban, 
akik a villamosáram segítségével keresik 
kenyerüket. 

Asonkivül tessék o?ak elképzelni villany-
világítás nélkül életünket, bizonyára senki sem 
tenne szívesen petróleum-lámpát szobájába vilá-
gítani. Pedig most e> a veszély fenyeget. 

Ugyanis a város tulajdonát képeső villany-
telep gépei már kiöregedtek, már mindegyik 
túlesett azon as aggkori injekciózáson, ami 
még élettartamukat meghosszabbítja ideig-óráig. 
egyBzer CBak a nagyérdemű közönség keid 
bővebben világítani és a gépek maximális ter-
heléssel járva tOnkre mennek. 

Igaz, hogy a telepen ea ellen ugy'udnak 
védekezni, hogy as áramfejlesztő  gépeket nem 
járatják rendeB üzemi feszültséggel,  hanem 
kisebbel és igy aa igénybevétel csökken, de 
az mindjárt a fényerő  rovására megy: szép 
vöröses fényben  iszanak a lámpák. 

Most a mult hetekben olyan nyilatkozatok 
láttak napvilágot, hogy a villanytelepre az uj 
gép beszerzését elejtik, a régiekei még kijavít-
ják és hadd döcögjenek tovább, a pénz pedig 
ami megvan tartalékalapként az uj beszerzendő 
gépre, azt fölhasználják  másra, pl. jó lenne 
a városnak vízvezeték és egy sugárut s más 
hasonló apróságok. 

Kérdem tisztelettel aa alábbiak feltárásá-
val, szabad-e egyáltalán addig uj beruházásokra 
gondolni, amíg a villanytelep Ugye kedvezően 
nem intéződött el? 

Rövid adatokkal figyelmüket  ai alábbiakra 
hívom fel: 

1) Egyáltalán lehet-e ast követelni 25 és 
29 éves motoroktól, hogy azok a most folyto-
nosan növekvő terhelést bírják, amikor azok 
a régi kisebb terhelésre lettek beállítva és 

2) lehat-e húzni, halasztani tovább ezt a 
kérdést arra való tekintettel, hogy előrelátha-
tólag december hó folyamán  a már ujonaan 
bekapcsolt és még bekapcsolandó fogyasztók 
miatt a terhelés annyira megnövekszik, hogy 
a telep a szükségletet fedezni  nem tudja és 
kénytelen lesz as üzemvezetőség arra, hogy 
csökkentett feszültséggel  járassa a gépeket. 
Nagyon kedves lesz pl. Karácsony este az 
ünnepi vacsora, vörösen izzó lámpák mellett. 
Előrelátók, jó lesz, ha sok gyertyát szereznek 
be, ezeket égetve lega'ább hangulatos világí-
tást kapnak. 

A telep üzemtörténetéből közlök egy pár 
dolgot : 

1911 február  10 én adták át üzemképesen 
a telep most is üzemben levő 2 drb. egyen-
kint 40 lóerős Diesel-motrot generátorokkal 
együtt és már 1913 ban a megnővekedett ter 
helés szükségessé tette egy uj nagy gép be-
szerzését. Ez a nagy gép 120 lóerő teljesít-
ményű és 1913 szeptember elsején helyeződött 
üzembe. Ezek a motorok azóta is állandóan 
üzemben vannak, összesen 200 lóerő teljesít-
ményt képviseltek uj korukban, azonban a 
használat folyamán  kb. 15°/. ot veszítettek teher-
bíró képességükből, ez 30 lóerőnek megfelelő 
teljesítmény csökkenés, igy jelen pillanatban 
a gépek kihasználható lóerő-teljesítménye 170 
lóerő. 

Egy lóerő teljesítményből 736 watt villa-
mus energiát lehet előállítani, vagyiB 0.736 kiló-
wattot, igy az elméleti kilowattok számát meg-
kapjuk, ha a 170 lóerőt beszorozzuk 0 73 ) al, 
a végeredményben 125 kilowatt vallamos ener-
giát jelentene egyenáram alakjában. Azonban 
minden nagy üzem és a kisebb üzemek java-
része váltóáramot állítanak elő, mert vezetés 
szempontjából a legelőnyösebb, csak a váltó-
áram egyetlen hátrányával keli számolni és es 
a váltóáramú vesiteség szög, az úgynevezett 
cosinusfl  értékcsökkenéssel. Es röviden annyit 
jelent, hogy a generátorok által előállított 
villamos teljesítmény osak névleges, mert a 

generátor és ai uocákon látható transformátor, 
valamint a villanymotorok tekercsei az áram-
fejlődésre  fékezőleg  hatnak, a kifejlést  késlel-
tetik. Ilyenformán  egy ellenállási tónyeső jOn 
még számításba, amely a tényleges teljesít-
ményt lecsökkenti. Nagyon jó esetekben a 
csökkentő hatás 15°/« körül van, de egész nyu-
godtan lehet' kisebb hálózatoknál 20°/.-ot is 
felvenni.  Es annyit jelent, hogy aa elméleti 
125 kilowatt előállítható energiából csupán 
126X0.8 kw. a tényleg hasanositható villamos 
energia, es kereken 100 kw. ot jelent. Ha csak 
iasólámpák szerepelnek fogyasztóként,  akkor 
vehetjük CBak a veszteséget 15°/, nak. Este, 
amikor motorok nem műkődnek, igy Bem lehet 
többre számítani, mint 106-25 kw.-ra. Ez a 
mostani maximális teherbíró képesség, ezen 
tul menve a gépeket annyira megerőltetnék, 
hogy öreg voltukat tekintve, rohamosan menné-
nek tOnkre. 

Lássuk csak a helyzetet, hogy növeked-
tek a fogyasztók,  a terhelések hogyan alakul-
tak évek folyamán  ? 

1918 ban volt 49 órás és 338 átalány 
fogyasstó  108 kw. maximális beépített fogyasz-
tóval; tényleges fogyasztás  decemberi átlag 
72 kw. — Tekintettel arra, hogy as átal&ny 
fogyasztók  ezután igen nagy égőket kezdtek 
használni, a terhelés ugy megnOvekedett, hogy 
át kellett térni aB órával való fogyasztás-mérésre 
és kényszeríteni kellett a fogyasztó  közönsé-
get óra vételre és ezáltal automatikusan a 
fogyasztás  csökkenés állott elő, mindenki igye-
kezett takarékoskodni, mert a> óra minden 
kis fogyasztást  mutatott. 

As átalányfogyasztás  feltételeit  megszigo-
rítva, a helyzet 1926-ra a következőkép ala-
kult: 397 órás és 153 átalány-fogyasztó  volt 
236 kw. maximális beépített fogyasztóval,  a 
tényleges terhelés 1926 december havi átlag 
105 kw. volt, vagyis 1918-tol 1926 ig a leg-
nagyobb terhelésű hónapra, decemberre már 
33 kw. terhelés növekedést látunk; es már 
akkor elérte a telep maximális teljesítőképes-
ségének határát. 

Már ekkor felmerült  az a terv, hogy a 
telepet bővíteni kellene, de fedeset  erre nem 
lévén, sor a bővítésre nem került. Szerencsére 
a következő években a fogyasztás  nem nőtt, 
csak az órával való fogyasztók  száma gyarapo-
dott az átalány fizetőkkel  szemben, sőt jöttek 
az 1930—32-es rossz gazdasági évek, ekkor 
a fogyasztás  az előbbiekkel szemben csökkent. 
1932 ben volt 610 órás fogyasztó  és 41 átalány-
fogyasztó  286 kw beépített maximális fogyasz-
tási értékkel, de az átlagos decemberi fogyasz-
tás 86 kw volt. Ez már tetemes visszaesést 
jelentett. A helyzet azután fokozatosan  javult, 
ugy, hogy a mult évben már az 1937-es ki-
mutatás Bzerint 825 órás fogyasztó  és 18 áta-
lányos szerepelt, de a decemberi fogyasztás 
átlag maximális értéke 109 kw volt, a beépí-
tett fogyasztók  értéke 350 kw. volt. 

Ebben az évben a fogyasztók  száma ismét 
emelkedett. Jelenleg a helyzet 842 órás fo-
gyasstó és 13 átalányos szerepel a kimutatás-
ban és már 358 kw a beépített felvevő  ké-
pesség. Mi lenne, ha mindenki bekapcsolná 
összes lámpáit éB motorait? A teljesítő képes 
ség 106 kw és a fogyasztó  képesség 358 kw. 
Szerencsére az egyidejű terhelés még a 105 
kw körül mozog. Azonban a telepre nézve 
aggasztó jelenség az, hogy az 1938-as év 
hónapjai középértékben 13Vos fogyasztási 
többletet mutatnak a tavalyi hónapokhoz ké-
pest, ŐBsig még kapcsolnak be uj fogyasztókat, 
és előreláthatólag a rádiók Bzáma is 30 darab-
bal növekedni fog,  ami legkevesebb 3—4 kw. 
uj terhelés növekedést jelent, ha az uj épüle 
teket is beleszámítjuk. 

Ilyen formán  ez év decemberében, ha az 
eddigi 13'/tos terhelés emelkedést és ehez 
hozzáadva még as uj rádiók fogyasztását,  ak-
kor legkevesebb 127 kw. átlag maximális ter-
helésre lehet ssámitani. Tekintettel arra, hogy 
a telep teherbíró képessége tartós terhelésre 
106 kw , kérdés, hogy est a többletet hogyan 
lehet fedezni.  Egyszerűen nem lehet, ellenben 
nincs más megoldás, mint a feszültséget  csök-
kenteni, hogy ne legyen géptulerőltetés. Eonek 
astán ai eredménye ai less, hogy Biép vöröses 
fényben  égnek as égők. Ha nem akarnak lul-

menni a 106 kw. terhelésen, akkor a feszült-
séget ugy kell szabályosni, hogy a fogyasztók-
nál 92 Volt less. 

Mellékesen megjegysem, hogy a telepen 
mindhárom gép egyszerre dolgosik maximáliB 
igénybevétellel és csak egy kisebb gép kell 
valamelyes defektet  kapjon, [akkor a feszült-
séggel még lejjebb kell menni kb. 75 Voltra, 
hinnél a feszültségnél  olyan rossz a 110 Voltos 
égőkkel a világítás, hogy nem ÍB érdemeB be-
kapcsolni a villanyt. — Tessék elképzelni, hogy 
mi történik akkor, ha a nagy gép kap komolyabb 
defektet. 

Ha a dolgok igy állanak, akkor joggal 
kérdezheti akárki, hogy miért nem tOrténik 
gyors lépés a gépvásárlás ügyében, híBzen már 
a 12-ik órában vagyunk. Ha most rOvidesen 
nem történik döntés, akkor az erős terhelés 
idejére nem kéBBttlhet el as uj gép-alap, ahol 
tetemes beton-munka elvégsése szükséges. 
Azon kivül gépszerelés, próba, ideszállítás — 
annyi időt vesz igénybe, hogyha most kezde-
nék meg a munkát, akkor sem lenne meg 
szeptember vége előtt, hátha még sokat tanács-
koznak arról, hogy vájjon kellene-e? 

Nem lehet ast kivánni 29 és 26 éves, 
folyton  üzemben levő gépektől, hogy most is 
olyan üzembiztosak legyenek, mint as ujak és 
csak a teljes szakszerű kezelésnek köszönhető 
ez a ténylegesen hoBBzu élettartam. Ha valaki 
ezekről a gépekről azt merné állítani, hogy 
olyanok, mint az uj gépek, as osak gondoljon 
magára, vájjon 70 éves korában 20 évesnek 
érsi-e majd magát. 

A villanytelep bővítését az üzemvezetőség 
már 1936 tavaszától sürgeti éB 1937 márciuB 
havában sikerült is a városi tanáoscsal elfo-
gadtatni a kibővítést és négyszeri pályázat-
kiírása eredménye képpen a Ganz-cég kapta 
meg a szállítást részletfizetésre,  Paşnicu primár 
ur jóváhagyásával a minisztériumba küldték a 
pályázatot de az nem jOtt még visaza. 

Ugy hiszem, hogy a felsorolt  adatok bir-
tokában mindenki leszűrheti a véleményt és 
teljes joggal kérdezhetjük, hogy est az ügyet 
helyesen intézik-e el ? 

Szó van arról, hogy BucureştibOl kijön 
egy szakértő bizottság azért, hogy felülvizsgálja 
a telepet, vájjon még terhelhetők-e a gépek 
még jobban. 

N igyon kellene csodálkoznom, hogyha azt 
találnák meg dlapitani, hogy egy kis javítással 
még elmehetnek jó ideig a gépek. Hisz tulaj-
donkép nem is arról van szó, hogy még jelen 
pillanatban üzemképeBek-e, nem, egyszerűen 
arról, hogy a megnövekedett terhelést nem 
fogják  birni, mert egy lótól nem lehet kettő 
munkáját elvárni. Igy reményünk lehet arra, 
hogy az eddiginél még vörösebben fognak  égni 
az égők. Ebben nem lesz hibáB aztán Benki 
ugy hiszem, mi az egy kis városban, ha nem 
ép ugy ragyognak az égők, mint máshol ? 

Most már városunk lakosságán van a sor, 
hogy ebbe belenyugszik-e vagy sem ? Kíváncsi 
vagyok hogy ezzel a kérdéssel hogyan birkó-
zik meg városunk társadalma? Mert es köz-
érdek ugyebár? 

Elméleti helyett szakoktatás. 
A Monitorul Oficial  aug. 11-lkl számában meg-

jelent „á közoktatás teljeB reformja',  amely midositja 
a köaoktBtáBÜgy minden ágára, vsgylB az elemi, kösóp 
ós felső  oktatásra vonatkosó törvényeket. 

A közoktatás uj Irányításával ÓB BBervssésévsl 
kapcsolatban Calinescu Armând Ideiglenes közöktat áa-
Ug}l miniszter a sajtó számára a következőket mondta: 

— B minisztériumnál az Intézkedések egésa sorát 
tettem avógből, hogy a közoktatáat beállítsam as uj 
redszer teremtette ritmusba. Persze, a múltban 1B sokat 
dolgoatak Itt. Elődeim nagy tekintéllyel ÓB tapaastalat-
tal biró emberek, a legjelentékenyebb módon hossá-
járnltak a közoktatás fejleBatésének  müvében. Ami 
engem Illet, mindig aslvesen emeltem kl elődeim telje-
sítményeit. 

— Ds természetesen minden korasaknak meg-
vannak a maga problémai. B amit nem engedett meg 
egy pártrendazer, amelyben a Bsemélyl érdek és a 
szűk csoportszellem uralkodott, könnyen megvalósít-
ható ma, amikor Bsabad a kezünk, amikor nagyvonalúan 
ölelhetjük fel  a prob'ómákat és bátran nekiláthatunk 
a megvalósításoknak. 

— Ml as, ami engem foglalkoztatott? 
— Mindenekelőtt megakartam váltoatatni a lég-

kört e minisztérium hivatalaiban. 
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— Kis salrapaaágok keletkeztek itt, amelyek a 
hatósági tekintéllyel visszaéltek óa aat jogtalanul hasz-
nálták fel.  Bz as á'lapot károsan hatott a munkás éa 
érdemes tanteatűlet erkölcseire. As aláirt levelek esrel, 
melyeket as utóbbi Időben kaptam a amelyek as elég-
tétol éa megkBnnyebBléa éraéaét fejealk  ki, blaonyit-
ják est. 

— A második gondom as volt, bogy a közokta-
tást társadalmi gazdasági szempontból haaznoB éB kelló 
Irányba tereljem. 

Nálunk túlteng az elméleti és elégtelen a 
gyakorlati aaakoktatáa. Néhány azám elég ennek rz 
állapotnak a szemléltetésére. Az állami elméleti líceu-
mokban 97 ezer tanulónk van ós caak 60 ezer a szak-
középiskolákban. S ha az előbbiekhez hozzáadjuk a 
magániskolák taiu'óit, mintegy 140 ezer elméleti lakolai 
tanulóhoz jutunk. Bz a megoszlódáz nem egyezik m»g 
az orsság érdekeivel. Bőnek eredménye ugyanis az, 
hogy egyfelől  folyton  erőzbödlk a blvetalnokaág éa 
aaellemi munkanólköliaég iránya» ta, másfelől  meg, 
amikor nacionalizálni akarjuk a kereskedelmet ÓB Ipart, 
nem találunk elegendő elemet. 

Míg kell változtatnunk ezt a megosztást a arra 
kell törekednünk, bogy a gyakorlati oktatás legyen 
fölényben.  Evégből az elméleti Iskolákból csak a szük-
ségest tartottam meg. Ezentúl 230 állami elméleti líceu-
munk és gimnaslumunk lesz, vagyla hozzávetőlegesen 
megyénklnt három Ilyen lakolánk, mig a haboru előtt 
megyénklnt csak egy Ilyen Iskolánk volt. 

A többi elméleti líceum jóróazét azaklskolává 
váltoslatjuk át. Persze átmeneti intézkedéseket tettem 
a megszüntetett le kólák tanárainak és tanulóinak az 
illető helységben való megtartására s azokhoz a líceu-
mokhoz csatoljuk őket, amelyek tovább működnek. 

— llyképpen aa elaő elért pont az Ifjúságnak  a 
gyakorlati oktatáa felé  valé terelése, aminek fcjlódé-
aétől aa orazág gazdasági és társadalmi szükségletei-
nek a kielégítése függ. 

Nyllatkoaata további réaaében Callneacu mln'szter 
kifejtette,  hogv harmadik célja a tanteBtület megfiata-
lítása volt. H ttezer képsBÍtósi vizsgát tett tanító óa 
kéteaer középiskolai tanár vár, réazben már 4 éve 
kinevezésre. Ezek a klábránduU fiatalemberek  könnyen 
a felforgató  áramlatok áldozataivá válhatnak. Ugyan-
akkor a tantestület számottevő réBze elöregedett. Ezért 
a nyugdíjazási korhatárt a miniszter leszállította kb. 
arra a mértékre, amelyre a tábornokok éa magaarangu 
birák korhatárát lesaállltották. I yképpen elhelyezhető 
leaa mintegy 3000 tanlté éa 500 tanár, jól megválogatva. 

— I!y módon — folytatta  Callneecu helyettes 
közoktatásügyi mlnlsztT — kettős munka végződik el: 
jelentékeny izmu uj tanerő elhelyeződik éa fUtalaág 
éa uj kuliura kerül a közoktatásba. 

Kijelentette a miniszter, hogv a felsőiskolal  ifjú 
aág támogatására 2 ezer (havi 1500 lejei) ösztöndíjat 
lótealtet*, amelyet rz érettségi Li.onyitvásy alupján 
adnak kl eltőeorb&n az orcoitan-, állatorvostan-, gyógy-
Baeréaaeli, műegyetemi és mezőgazdasági akadémiai 
ballgatóknak. 

— Elrendeltem végül, bogy a fehő  elemi, vagy 
kíegásaitő oktatást alakítsák át k zárólag gyakorlati 
tanfolyamokká,  amelyeket csak a téli hónapokban fog-
nak tartani, hogy ezáltal a faluéi  lakosság segítséget 
kapjon. 

Helyik középizkoizk maradnak 
meg Erdélybon és a Bánságban? 

Az uj közoktatásügyi reformtörvény  értelmében 
Erdaiy és a Bánság területén fiu  iceumok ezentúl caak 
a következő helységében fognak  működni: 

Gyulafehérvár,  Arad, Belényes, Balézsfa'va,  Brád, 
Braaóban a M ŝota- éa Siguna-llcum, Karánsebes, 
Kolozsvárt a B.ri.lu ÓB a 2. számú flu  lĉ um, vaMmiat 
a pedagógiai azomlnárimi, DOB, Déva, Fogarzs, Over-
gyóazentmiklóa, Lugoa, NaszAd, Biékelyud.arhaly, Ora-
vita, Nagyvárad, Szászváros, Szaímár, Nagyszeben, 
Máramarosszlget, Segesvár, Szilágysomlyó, Marosvásár-
hely, Temesvárt aD. Loga ós a nemet fluhe  um, Torda. 

Leánylici u-n a követkeiő erdélyi éa báoBági hely-
Bégekben maradt m g : 

Gyulafehérvár,  Arid B ;lónyes,B»lázefa!va,Bra8BÓ, 
Kolozsvárt B R gluB Mária éa Principesa I ea»» leány-
liceua. Nagyvárad, Szatmár, Nagyazsben. Marosvásár-
hely, Temesvár, Déva. 

Fiuglmnázlumok .'(négy osztályos középiskolák): 
Abrudbánya, Ared, Nagyenyed, Nagybánya, BJBZ-

terca. Nagykároly. Dicsőazintmfrrton,  8z imosu|vár, Lu-
go.x, Csíksered9, Medgyes, Nagyvárad, O.BOVS, P«tro-
zíény, 8<észrág-n, N gyBzalonia, Szelistye, N.igyazent-
miklós, Sábea, B-p l̂szentgyörgy, Kézdiváaárhíly.Zilah, 
Temesvár, 

Leánygimnáziumok: 
Nagyenyed, Nagybánye, Bjsatenr, KaránaebeP, 

Nagykároly, Dis, Fogaran, Szamotújvár, Lúgos, Sz.-
Udvarh-jly, Nigyvárad, Sits«város, Oravita, Rjaics, 
Bípaldzt-ntgyörgy, Már&maroasalget, Sjgesvár, Temes-
vár, Torda. 

Azok a liccumok éa gimnáziumok, amelyek ebben 
a felsorolásban  nem szerepeltük, a mai nappal meg-
aaünnek müködal. Igy mostantól kérdve caak 97 flu 
éa 47 leány-llceum éa 43 flu-  éa 42 leány gimnázium 
fog  mükodoi aa országban. 

A megszüntetett köaéplskolák közül m'nfegy  20 at 
melyeknek saját épületük van, kereskedelmi, Ipari éa' 
mezőgazdasági Jellegű gyakori stl lBkolákká alakítsák át 

Ami a tanítóképzőket l'ieti, ezek közül Erdélyben 
éa a BánBágban a következők miradnak meg -

AKÍT*' b ? l á m ' » l v l görögk-detl tanítóképző, 
továbbá állami Kirámabusn, Kolouvár!. Siékelyke-

resz uron, Diván, Naszódon, (alsófoku)  görögkeleti és 
íörögkato'ikus Nagyváradon, görögkeleti NagyBzebea-
ben és állami MaroazáBárhelyen óa Temesvárott 

Tanítónőképző: 
Balázsfalva,  Kolozsvár, Bzaamosujvár (felekezeti), 

Lugoa, Nagyvárad és Nagyszeben. 
k fel  nem Borolt tanító- és tanltónőképaők Hin-

tón megssflnnek.  ö tazoaen 44 marad meg. 
Máa fontoa  rendelkezések: 
A reform  fontosabb  rendílkezései esek: Az elemi 

lakolai tanerőket 57. életévük vagy 35. szolgálati évük 
betöltésekor, a középiskolai tanárokat 60. életévük, 
vagy 35. szolgálati évük bat öltésekor hivatalból nyug-
díjazzák. Aa egyetemi és főiskolai  tanárok közül azo-
kat, akik nem tagjai a román akadémiának, 35. szol-
gálati évük betöltésekor, vagy 65. életévükben nyug-
dijazzék, mig a magántanárokat és előadókat 62 évea 
korukban. 

Azokat a diákokat, akik két év alatt nem teszik 
le egy évből a vlzBgát, törlik a hallgatók sorából. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A csikmegyei Mezőgazdasági Kamara felhívása. 

Földmivelők I 
1. A folyó  évi augnsztus hó 1-én kelt 13690. 

Bsimu rendelet felhívja  a gazdaközönség figyelmét  a 
tarlóbuktatás kötelező elvégzésére. Miután lehetséges, 
hogy sokan nincsenek tisztában B tarlóbuktatás óriási 
jeientőaégével, megemlítjük, hogy elvégzésének leg-
alkalmasabb Ideje rögtön aa aratás elvégzésekor van, 
mert akkor a föld  még friss,  könnyű szántás esik 
benne éB a talajnak Ideje van őzzlg a beéredettsóg 
állapotába jutni. 

A tarlófcuttatás  révén a burjánok klpu'z uinak, 
a talaj alkalmassá válik több esővíz befogadására  éa 
tartalekoláaára, ami nem történik meg akkor, ha a 
tarlót legeltetjük, mert letaposott állapotban a nedves-
ség gyorsabban párolog és igy a talajt mélyebb réte-
geiben ls kiazáritja. 

A tarlóbuktatás alkalmával a kipergeti gyom-
magvak Bekélyen beftdatvón,  kényaacrilinek kicsírázni 
éa kikelni, hogy azután a vető.'z tatással vagy pedig 
aa ősítiszáotásaal végkép kiirtaBsanak; ea utóbbi aaác-
táaokkal azt érjük el, hogy az elvetett megvak ked 
vezó feltételek  közé kerülvén gyoraan, egyenletesen 
kelnek éa erőteljea gyökérjetet nevelnek. 

Minden saántást, amit nyáron végaünk eryben el 
ls leli boronálni, aót minden valamire való eső után 
njból kell megboronálni, nehogy a talajnedvesség el 
ludjoa párologni. Természetesen a* őszi vetéu e:őst 
újból kell szántani. Semmit se vaBsünk egy egyetlen 
tzíntáBba; az Ilyen vetés csak Eilany termest adhat, 
aai még a költségeket aem fedezi. 

TÂVS&ZI vetésre Bzánt földjeinket  feltétlenül  móg 
az ősz folyamán  Bzánt»uk fel;  ez-iket a Bzántásokat 
nem Bzabad elboroná'nl, mert Így több nedvességet 
képesek befogadni  B a tél fagya  is jobban átjárhatja. 
Ugy  a tarlóbuktatás,  mint pedig  az Saziazáotás 
kötelező,  akik elmulaeztják  büntetés  alá  esnek. 

A vető- éa őjzlaaántaat mélyen kell eszközölni. 
Meiögaadasagi kiállítás. 

2. El  lett  határozva  egy mezőgazdasági, 
állattenyésrtési,  gyümölosészeti  és  erdészeti 
kiállításnak  az ősz  folyamán  Csíkszeredában 
leendő  megrendezése,  hogy mindezen  ágaza-
tokban a haladas  szemléltető  módon bemutat-
ható legyen. 

Felkerjűk tehát a g&idiközÖDséget, bogy Idejé-
ben állítsák öaaae Illetőleg készítsék elő azt az anya-
got, amftllyel  ezen kiállításon mint kiállítók szerepelni 
óhajtanak. Kiemeljük, hogy ezen kláliitáB anyagaból 
válBBztódik kl ncgy részt az BZ anyag, amellyel a 
varmegye t> tavaszi, Bucureatl-ben megtartandó orszá-
gos klá'litáson Baeri pal ni fog.  Ások, akik gabonát áili-
tannk ki, sz c-rett gabonából egy-egy 20 centi átmérőjű 
kévét kössenek, a kicsépelt magból pedig 3 kllónyl 
mennyiséget hozzanak egy zacskóban. Kenderből és 
•önből la, ezekből még aaöszt és fonalat  1B. Mlnduaeket 
7 nsppal a kiállítás mogkezd 89 előtt kell majd a 
Ksmerábcz bABzolgáltatnl, hogy elégséges idő legyen 
z analízisek meg jlésére és tz  anyag keztsgenkanti 

e rondrz isére. 
A kiálli'.áara vonatkoaó részletes ui&sitáaokat idejé-

ben közölni fogjuk. 

Magdolna-naptól Szentdomokosig. 
Mirla Migdolna napkor egy ezomfzid  közBógbe 

megyek szentmisét mondani. A nagy hltközaég reggelre, 
mint a hangyaboly migmjzdu t. Sokan jönnek fz-ut-
mlsére, mert Mária Magdolna a nép szentje. — Mig 
a zsolozsmát végzem a templom mögött mély, ünnepi 
Áhítattal állnak meg egyenkint a bivek az 1899 iki 
misszió emlékére emelt kereszt előtt és botszan imád-
dóinak ott A m'?Bzló sok éven át viasza caeng a nép 
lelkiben ós ez * kereszt könnyes emlékeket óbreaat 
bennük. Az Ur J zus virrasztó fája  összekapcsolja a 
<r u tat Bjelnonel. A mai napon különös jelentőséget 
kap e kereszt azáltal, hogy imádkozó hívek állják kö 
rül. A keresztény képzőművészet Mária Magdolnát ls 
Igy átrázo'ja, Krlsztm keresztjének elaő míBEaiója .óta 
Ez az áhítat KrÍBztui engeuateléa a bűnök miatt. • * 

« 
Megszólítok egy ünneplő lelket. Kutatom, hogy 

van-e a nép lelkében mélyebb nyoma a Mária Mig-
dolna tUateletnek. A |ó lélektől megtudom, hogy ma 
teggel Miria Migdolna .Vlleno örömét éa kilenc keser-

vét Imádkozta el". A-ról la tud, hogy „Magdolna a 
hetedik égbe ragadtatott". A keresztény legfnda  a 
.nagyrézaás kerteken" keresztül tovább él a lelkekben 
és elevenen foglalkontatla  a nép fantáslát. 

* • 

Szentmiklós egyháza Szent Anna kápolnájának 
bucsu ünnepét tartja. Vidékről jött blveket la látok a 
templom előtt. A piros „ruhécjkába" egy kis „köccség", 
kezükön a rózBafüzér.  Imádkoznék. 

• • 
• 

Ezt a Szent Acnát tisztelő hivő népet megsok-
szorozódva láthattam S enttamás hitközségében. Régi-
ségével ia áhítatott gerjesztő kápolnáját Szent A«.u 
tiszteletére Bzentelték az ősök. A bucsut, az ünnepet 
köve ő vaaárnapon tartják meg. Összegyűlnek Ilyenkor 
a „megyések", a vendégek la a BzomBzéd falvakról. 
A „Keresztekkel'' nem lehet felvoni  Ini a szentmise 
kezdetére, mégla megtöltik a hegycaucao*. Mig Szent 
Anna bárom bo'dogságáról — a csodás gyermek áldás - -
a nemea gyümölcs — az üdvöt hozó Gyermekről — 
hallgatják a szentbeszédet, ugy képzelem, mintha a 
hegyi szent beszéd ujulna meg. S tlnea Fzőtteabea hul-
lámzik a nép éa boldogan ballcatja az Igét. Az Egyház-
község házi történetének 1822-ből való feljegyzéae: 
„mgy áhítattal éa népességgel végzik a Sient Anna 
búcsút, mit pápai Irat erőaltett meg" — ma ls, mint 
elaven valóság él. 

* • 
* 

Mig a közeli borviz-fflrdőre  megyünk az öreg Bze-
keres elmocdja R hármas lakodalmat,  minek emlékére 
Majláth  püspök ur egy áldó letetet küldött n"kl a 
mii mos IB nagy gondossággal őriz. Nagv szeretettel 
és blsonyoi népi büszkeséggel gondol a Püspök úrra, 
„aki nem feledkezett  meg rzUlelnek aranyiakedaimáról, 
az ő és fii  házasság fcötéaérő',  — tehát a hármas 
lakodalomról, melyről BoldogsaBzonyf.ilva,  akkori plé-
bánosa azt mondotta, bogy i:yen esemény, csak száz 
évenként fordul  ele*. 

• • * 

Aa ünnepek során SaentdomokoB bucauján ia részt 
vehe'teis, mit a Bzent üon^pén tartanak. H itköznapri 
esik, da ma Benkl Be dolgozik. A Bzomszéd kőbányá-
ban dolgozó munkások 1B kljelöntették, hogy a tucüu 
napján űunfpilnl  nkarsak. Szent buzgósággal UH meg 
a nép községe védőszanijenek finnepét  és ezért nem 
csodálkozom azon, hogy egy measze vldákről jött jó 
lélek megkér, hogy végszsek ma egy csandea misét 
SzentdomoVoa templomában, hová már olyan régen 
vágyódott. N m csodálkozom a papságnak Bzép Fziraán 
Rrm, k k ma körül álljnk Szentdomokoa oltárát, hogv 
imsdkoezanak a szent örökségének, magasztos életé-
n> k ós tdcltdainik kia'aknlásáért és mcgm'rádáBáért 
a nép életében. Székely LáBzIó. 

Magyar—román barátság a IV. században. 
Irta:  Józsa  János. 

A XV. század második felében  Mvgyarország és 
Moldcva hatalmuk tetőpontján állottak. Ebben az Idő-
ben két hir?a uralkodó ült e két oraaág trónján. M*g«a~-
országoa BZ Igavaágáról biree Mátyás király uralkodott, 
Uo'dovában pfd!g  a kiváló N.-tgy István. 

Mátyás király bölcs uralkodásával negygyá ŝ 
gazdaggá tette Magyarországot. Bükében stlvesen fo-
gadta fécyes  udvarába a tudomány, művészet ÓB iro-
dalom embereit. Minden alattvalóját egyformán  szerette 
ós b elülte. Háborúban bátír és ügyeB fővezére  volt 
annak a b'rea fekete  seregnek, amelyet ő állított fel 
éa szervezett meg. Sok háborút viselt és győztesen 
került kl szolból. Jó Időre lececdeeitette a magyar 
hon n&kori ellenségeit: a cseheket, törököket és osztrá-
kokat. 

Htlála után minden magyar ugy gyászolta és 
siratta mint édsBatyjá*, mert valóban minden magyar-
nak igaz atyja volt. 

N gy litván vajda okos ÓB előrelátó politikájával 
szintén jóléthez ju tatta népét és Moldova határalt ki-
bővítette. Békében ő is népének érdekeiért dolgoiott. 
Azt akarta, hogy népe boldog és gazdag legyen. Kü-
lönbség nélkül szerette minden egyes alattvalóját. A 
mnrófze'et  ÓB Irodalmat ő ls melegen pártfogolta.  Szép 
Ump'omokat emeltetett. M<ga személyesen diktálta 
Íródeákjának a tolláb* BZ ország történetét. Habom-
ban eszes éa vitéz hadvezér volt. Sík caatát vívott 
meg és legtöbbször neki kedvezett a hadiszerencse. 
Megverte a törököt, a havasalföldieket,  tatárokat és 
a Unuye'cket. 

Uralkodása kezditén Má'yás királlyal ls bábomba 
kfcv  red-Ht, de csabhimar belátta, hogy jobb békében 
élni a magyar királlyá', mert mindkettőjüket egy közös 
éa pogány ellenség fenyegette.  Ba pedig a török volt. 

Mályáa király bákéB szándékainak és jóbarátságá-
nak jelét k itszer la megmutatta N«gy Istvánnal szem-
ben. Egyik alkalommal segítő sereget küldött nski a 
török'nk elleni harcban. Más alkalommal pedig Nagy 
látván vajdintk adományozta két erdélyi várát, bogy 
vessély idején legyen hová menekülnie. Bz a két város 
KIshttbBllő völgyében fekvő  Kűkűilővár és a Szamos 
völgyében levő Cslcaé vára voltak. 

Mátyás éa Nagy I;ttái kortársak voltak sgymáa-
a«l. István vajda azonban túlélte Mátyás klrá yt. Mátyás 
u.óda, Ulászló salntén jóbarátaágban élt Nagy litván 
VBjdávnl. 

U ászló magyar király a jószomszédi viszonyt 
Istvánnal szemben nemcsak aaéval, hanem tettel i-i 
megmutatta. Igy egyszer 1000 forintot  küldött István 
vajdának aa erdélyi kincstárból. Miskor meg adómen-
tességet tdott litvánnak arra a kél várra, amit Mátyás-
iéi kapott ajándékképpen. István követelt többször 
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nagy pompával fogadta  éa mindig tele marokkal en-
gedte el királyi udvarából. Uiáaaló király heddal la 
segítette Nagy István vajdát. 

Ugyanla Nagy látván Saaaeveaaett 1497 ben a 
lengyel klrálylya', aki csellel akarta elfoglalni  lioido 
vát. Â lengyel király aat mondotta Istvánnak, hogy 
segítséget boa neki a tűrök ellen. „Igen ám, de milyen 
gegitő társ BI, aki puaa'.it éa rombol aa én oraságom 
bBn ?' llár pedig a lengyel király Így cselekedeti 
amikor Moldovába hatolt aeregével. István eaakhamar 
átlátott a Baltán éa felismerte  aa álarcos ÓB eUenaégea 
Indulata ssövetsógfBét.  Hadat gyűjtött és ugy várta a 
lengyel királyt. 

Ulisaló magyar király látván a Baorult helyaetben 
levő barátját, István vajdát, csakhamar segítségére 
aletett. Megparancsolta Drágfl  Bertalan, erdólyl vajdá-
nak, hogy 12 eaer vitéaael aaonnal Beálljon hadba éa 
menjen Moldovába, látván vajdíhoa. 

Drágfl  Bertalan nemcsak erdólyl vajda, hanem a 
aiókelyek Ispánja és a szászok grófja  la volt. Meg-
kapván a királyi parancsot, tüstént ösfzitoboroata  e 
12 eser harcost és utrakelt Mo'dova felé.  Maga mailé 
vette még vezérül Tarcaal János, Bók maral Ispán 
uramat 1B. A ssássok földjón  vesettók a hadat és ngy 
felfaltak  mindent, hogy a rzásiok panaBssal fordultak 
a királyhos, ILáaslóho?. Moldovába, Suceava váráig 
nyomnltak aa erdólyl aegédhadak, ahol találkoztak 
Nagy István vajdával. 

Drágflnak  nagyon jól vágott aa esse. Mindjárt sz* 
kórdeate István vajdától, akivel állítólag atysfhágban 
is volt, hogy nem aseretne e kibékülni a lengyel ki-
rállyal, hogy es által elkerüljék a további vérontást. 
István vajdának tstssett a nagyszerű gondolat és ha-
bozás nélkül megbízta Drágfll  a béke közvetítésével. 
Drágfl  Bsemélyesen msnt el a lengyel király táborába 
és rávette azt ls, hogy béküljön ki litván vajdával. A 
lengyel király elfogadta  a békeajánlatot. A furfangos 
BBztt Drágfl  aat a kikötést tette a lengyel királynak, 
bogy ugyanazon aa uton térjen VÍBBZS Lengyelországba, 
amelyen jött. litván vajda nagyon mig volt elégedve 
Drágfl  vajda kü'dstéaével ÓB esért nagy lakomát ren-
dezett tiszteletére éa bőkeitien megajándékozván hasa 
küldte Erdélybe. 

A lengyel király nem tartotta meg a szavát. Még 
ha akarta volna ÍP, akkor Bem tudta volna megtartani, 
mert ahol jött, ott már mindent elpusztított és serege 
éhen halhatott volna aa uton. Aaért máa iráry felé 
vette útját éa ott rabolt éa dult. István vajda sem volt 
rest éa amikor hallotta, hogy a lengyel király meg-
szegte a béke feltételeit,  utána eredt éa Ciernowlta 
mellett alaposan elverte a lengyeleket. 

Da ml történt Drágfl  val? Ő sem térhetett hBsa 
Erdélybe ugyanazon aa uton, amelyen Moldovába jött. 

UiáBaló magyar király meghallgatta a azáaiok 
panaszait éa a Moldovából visssatérő Drágfl  B jr tal an-
nak éa Tarcaal Jinoa uramnak megparancsolta, hogy 
a Bzékelyek vagy a nemesek földjein  vésessék haza a 
hadakat. 

Tehát sem a lengyel király, sem Drágfl  nem 
térhettek h za ugyanazon as uton: as eiBŐ kényszerű-
ségből, a másik pedig királyi parancsból. 

Bs a történelmi tény blsonyltja, bogy a régi Mi-
gyarorazág és a Rimán fejedslemtógek  köaött jóbarát-
Bág la állott fenn  éa szükség esetén egymás segítsé-
gére siettek. 

SzereBBÜk és becsüljük meg egymáal moat 1», 
mert CBak békességben élhetiiik boldogan éa dolgos-
hatunk nyugodtarf.  Ne azt keraaaUk, ami elválasst egy 
mádtól, hanem aat, ami köaelebb boa egymáshoz. 

Teremtaük már meg ast a sokat óhajtott román— 
magyar közeledést. Est a közeledést caak erkölcBi ÓB 
kulturális alapon valósíthatjuk meg. 

Őfelsége  Mária királyné végrendelete. 
Nyilránoatágra  hozták  a nagy királyné  uioltó 

akaratát. 
Most tették közzé az elhunyt bnldogemlék'setü 

Mária királynénak levelét, amelyben a felséges  aBszony 
országa és népe mellett tess hitvallást. A sorok kc'zi! 
töretlen fénnyel  bonUkoslk kl a hazaszeretet és hűség 
tzilpsége. — L;het, hogy rólam mindig meg fogtok 
emlékezni, mert sslvem mlcden erejéből Ezsrettelek 
titeket és sseretetem hatalmas volt és teljes. 

Majd: 
„Ei as utam végére értem. Mielőtt asonban vég-

leg elDallgatnék, utoljára áldásra emelem fel  kezeimet. 
Megáldalak téged sseretett Románia, örömeimnek és 
fajdalmaimnak  országa, mely annyira szivemben élt 
és amelynek minden ösvényét Ismertem." 

Nyilvánosságra hosták Mária királyné végrende-
ltét ls, amelyet Tenha Jubav Bilclcban Írt és kelte-
zett saját kesüleg a felséges  asssony. 

Mária királyné ulo'só t karatéban gyermekei és 
környezete Iránti sseretet nyilvánul meg. A balcici, 
tenha-jubaval, mavl-dalgal birtokait a kastéllyal együtt, 
valamint a Stella Maris templomot, amelybe végaka-
rata szerint szivét helyezik el, fiinak,  Károly királynak 
hagyományozza. A cotrocenl és Binalei Pellsor kastélyok 
haszonélvezeti össiegelből a követkeaők kifizetését 
kéri: a Principia M'roaa egyesületnek 500 eser lejt, 
Ellne Karinak 60 eser lejt, Anna Tal«lnek 40 eser lejt 
ÓB kéri, hogy 300 ezer lejt oasssnak szét udvari sse-
mélyaete kőzött. 

Kössönetet mosd Zwiedenek ezredesnek hűséges 
sso'gálataiért és leányának. Mária Zwiedenek klsassaony-
nak 200 eser lejt hagyományos. 

Braaábet leánya, Görögország királynéja, öröksé-
géből a copacanll kastélyt ÓB teljes birtokot kapja. 
Óhaját fdjezl  kl, hogy Mária jugoasláv királynénak és 
fiának,  Miklós hercegnek BB őket megillető résst pénz-
ben adják kl. Ileana osztrák főhercegnőnek  és Románia 
hercegnőjének hagyja a még fennmaradó  rendelkezésre 
álló réBzt és kívánja, hogy részesüljön a branl kaatély 
örökségéből, aaaal a meghagyá-Bil, hogy azt a Keresz-
tény Lányok Siövet&ége hassnálhsBsa mindaddig, amíg 
a román királyi háznak valamely tagja leBz az emlí-
tett szövetség védnöke. Nővérének Vlctória Máltának, 
Oroszország nagyhercegnőjének évi 120 eser fraacla 
frank  évjáradékot hagyományos. 

Bzeretett unokájának, Mihály albaiulial nagyvajdá-
nak a Ferdinánd király által neki ajándékozott gyémán-
tot hagyja. 

— Bokát Bserettem volna hagyni szeretett orszá-
gomnak tántoríthatatlan Bzeretetem jeléül, amelyet ki-
apadhatatlan forrásként  hagyok örököseimnek — fejezte 
be végrendeletét a királyné. — Forró vágyam lett 
volna, hogy egy kis templomot építtessek a hajdani 
oneatil fronton  éa hegy egy nevemről elnevesett egye-
temi diáklány-ottbont létesítsek Iasiban, azoknak a 
nebés napoknak emlékére, amelyeket a nemzet egysé-
gesítéséért vívott nagy háború Idején ottan töltöttünk. 
Szomorúsággal tölt el az, hogy szerény vagyonom, 
amelyet sseretett férjem,  Ferdinánd király nagylelkű 
Bégének köasönhettem éB amelyet még aa utóbbi Idők 
nehézségei 1B csökkentettek, nem ad lehetőséget arra, 
hogy mindazt beteljeBltaem, amit aieretiem volna. 

Magyar missziósok Kínában. 
Kínába, a forrongó  földre, 

a legnjabb világégés kirobbanó ellentételnek e véres 
színpadára a hit ereje, aa embertárs! szeretet, a ke-
resztény vallás minden vaaaélyen falül 

hódit a szeretet vallása, amelynek életerőt sdó 
forrásához  ugy járulnak á sseretetet szomjúhozó lelkek, 
mint hajdan an apostolokhoz a puszták tanácstalan 
pogány népei. A térítés eaer vesaéllyel járó, nehlz 
munkáját mlssalós társaságok végzik a e mlBPz ónok 
köaött Bzép ssámmal akud magyar is. Mind sűrűbben 
jönnek a hírek a kínai földön  működő magyar hittérítő 
testvérektől s ezekből a levelekből lehet igazán való 
képet alkotni arról a végtelen lelkierőt éB áldozat-
késflséret  igénylő munkáról, amit a térítésnek minden 
földi  nyomorúságot megismertető munkája magában 
rejt. Tóbb, mint ssáz magyar Bserzetes működik ma 
a Kína területén levő Jezsuita, ferences,  Bsaléaianus 
ÓB lazarlata kolostorokban s a korházuk, gy?rm?k- éa 
csecsemő otthonok önfeláldozó  ápoló nővérei a ka'ocsal 
Iskolanővérek ÓB aa Irgalmasnő é̂rek soraiból kerülnek 
kl. Caang-kal-sek, a nagy keresztény tábornok végte-
len ellameréBBel adózik a hittérítőknek, a kinal nép 
körében végzett emberfslettl  munkája iránt B est mi 
sem blsonyltja Jobban, mint aa a tény, hogy a ferenc 
randi Pater Gábris Gri ciánt a déli tartományok egéss-
ségűgyi főbiztosává  nevezte kl ÓB érdemei jutalmáu1 

esredesl rangra emelte. 
Ugyancsak magyar BssraeteBek működnek észa-

kon ls, ahol a legnagyobb harcok folynak.  Hu-z Iskolát 
tartottak fenn  a Jéspuiták, ds a nagy árvizek követ-
keztében az épületek legnagyobb része összeomlott. 
Két templomot ugy elöntött aa árvíz, hogy aa oltáron 
annyi saáraa hely aem maradt, ahol egy mlaekönyv 
éa a kehely elfér.  As árvlaet pedig 30 napos földren-
gés követte, amelyről Kereke István jezBuita pater 
levelében Így emlékeslk meg: 

„Teljesen ébren éltem át. Előzőleg csend volt. 
Egysaer caak olyan hang hallatszott, mintha nehés 
kocsi robogott volna el az ablak alatt Utána erő] 
rázkódás következett. Zirögtok a zsindelyek, resa-
ketett a híz, Ingott a föld.  A lakÓBaág éjjeli nyu-
galmából felriasztva  Ijedten ssaladgált as uccikon. 
A kutyák vonltottak, mindenki lármásott ÓB Jajve-
ssékeU"... 

Arvis, földrengés,  éhhalál után pedig Jött astán 
a legrettenesebb megpróbáltatás a Bserencsétlen kinal 
népre, amelynek borsalmalban velük együtt osstoznak 
a mlssalós testvérek, akik kisül egy sem hagyta el 
helyét a legssörnyübb napokban aem. Hó krónikásai 
ók a kinal nép minden ssenvedésének és annak as 
embsrlelen harcmodornak, amellyel a támadó japán 
csapatok mladinfltt  dolgosnak. A kastagl cieeismő 

otthonban például 80 csecsemőt ölt mag a becsapódó 
bomba. B enslenből Riech Feranc pater ievelo érkaaatt, 
aki azt irja, bogy kezdetben még reménykedtek a Japán 
repülők emberleBBégóben. de hiába. Csupán egyetlen 
alkalommal 40 bombát dobtak a városon kívül fekvő 
mlBBzlós telepekre, amiből a magyar missziónak is jntott 
kettő. A bombásások alkalmával terméssetesen csodák 
la történnek. Rsach pater megemlíti, hogy a fraacla 
apácáknál BZ oltár elé esett egy 60 kilós bomba, de 
nem robbant fel.  Pár méternyire a bombától egy apáca 
térdelt áhítaton Imába elmerülve, akinek semmi baja 
nem történt, bs alkalommal a kolostor kBpujn melletti 
portásfülke  la össaedőlt, de a ssornssédos betegkezalésl 
teremben, ahol nagyon Bokán tartóskodtak, egy haja 
ezila sem görbült meg senkinek. 

Banghájból Takács János pater irja, hogy 250 
ezer menekült szorong a városban. Füst, tüz mindenfelé. 
A menekültek nagy réssé as uccákon, tereken tanyá-
zik, mert a házak romokban hevernek. Francia sser-
neteaek Intézik a menekültek ügyét, de a fenyegető 
óhinaéggel aaemben a legnagyobb önfeláldozás  ls te-
hetetlen. 

Igen érdekesek azok a levelek, melyekben a ma-
gyar BserzeteBek Csang-kal-Bekről éB feleségéről  szá-
molnak be. Az egyik levél egy rérz'etet közöl a dik-
tátornak abból a beszédéből, amelyet a nanklngl Ifjú-
sághoz Intézett. Álljon Itt egy réBslet e beszédből, a 
mely minden tekintetben érdemea arra, hogy a kultur-
világ tudomást Bserczzen róla. 

.Akinek ninca vallása, haaonlit a hajóskapitány-
hoz, aki irányi ű nélkül vág neki a tengernek. As 
életnek vallás nélkül nincs célja. Akit nem hevít a 
vallás sseretete, sohasem képea felfogni  az élet igazi 
értelmit ÓB cselekedeteiben hiányosni fog  a lendítő 
erő. ügyedül a vallás adja meg as erőt, hogy a 
mlndannopl élet tülekedésében megálljuk a helyűnket. 

Tudjátok-e, ml a kereszténység? Vallás, amely 
a végcél felé  vizit és a legnemesebb elvekre támass-
kodlk. JJZUS Krisstus, a kereszténység alapítója, 
ujltó volt. Sajátos élet- éa táraadalom saemlóletóvel 
a példájával mutatta meg, hogyan kell berendezni 
aa életet. Nagylelkűen feláldozta  magát a jó diada-
láért és népe üdvéért. 

Lágy etek meggyőződve róla, hogy sem az állam-
nak, sem a társadalomnak hassnos tagjai nem less-
tek, ha életeteket a kereszténység ssellemében: aa 
áldozat szellemében alkotó munkának nem szen-
telitek". 

Ugyancsak megemlítésre érdemes aa alábbi pár 
aor, amit Kína elaő asszonya, a nagy diktátor szintén 
keresztény felesége  intézett egy alkalommal a hittérí-
tőkhöz. íme: 

„Valahánysaor csodálattal adóaom a hithirdetők 
áldozatos lelkületének, akik készek voltak Ilyen 
távoleső és Bsámukra te'jeaen idegen oraBágba el-
lönnl, mindig ast a foleletet  kapom, bogy nekik ea 
kötelességük". 

E nyilatkozatok után nem lehet csodálkosnl, ha 
a kinal kormány nemcsak megtűri, de minden tekin-
tetben támogatja ls a hittérítők munkáját. A kinal nép 
minden rétege pedig hálával és elismeréssel adóslk a 
hittéritőknek azért a minden emberi képzeletet meg-
haladó mu okáért, amellyel az elemi csapások és a 
háborús szenvedések e végnélküll sorosataban segít-
ségére siettek és nyomorúságát a hit teBtet-lelket erő-
sítő, BZ!veket üdítő malasztjával enyhíteni lgyekestek. 
A hála, az elismerés minden embert betöltő érzését 
ml sem bizouyitja fényesebben,  mint Szajkó Jóssef 
magyar hittérítő eseie, aki alig felévi  ott tartóskodása 
ntán kinal rablók kezJbe eBett. A rablóvezér tolmács 
utján értekezett vele B amikor megtudta, hogy magyar-
ral van doiga, ragyogó arccal ölelte keblére a aaerae-
teat B Igy Bzóltl 

„M.órt nem mondta, hogy magyar 1? Hisz' akkor 
rokonok vagyunk, mert a magyar ós a kinal testvér-
nemzetek". 

Sikat, nagyon sokat lehetne még mesélni arról 
a keserves napokról, amelyeket a magyar hittérítők 
Ktnában átélnek, de ahos e lapban ssük a hely. Egy 
kis emlékeztetői leközöltünk hát Itt, hogy legalább 
fogalmuk  legyen teatvérelnknek a kereszt jegyében 
és annak minden fölé  h ily esett szolgálatában elvégzett 
munkájáról. 

Okot katonai  falalat. 
— A tiszt oktatáB kösben megkérdi as egyik 

gyalogostól, hogy mit csinálna, ha tőle Jobbra ellen-
séges gyalogság, balra egy asásad lovasság, szembe 
pedig egy üteg tüzérség támadná meg? 

— A katona Így felelt: 
— Végrendeletet I 

Mai  per. 
— Miért választott olyan fiatal  ügyvédet? 
— Mert nem aaeretném, ha előbb halna msg, 

mint ahogy a par befejeaődikl  — felaU  a gaada. 

Ameddig  lehet... 
A Bach-rendsser alatt egy előkelő német ast kér-

deats De*k Ferenctől: 
— Hát ön lehetetlennek tartja, hogy Magyar-

ország elnémetesedjék? 
— Lehetetlenség éppen nincs benne. 
— Hit akkor miért nem adják meg magukat? 
— Uram, ha as orvos ast mondaná önnek, elél-

het egy darabig, de meghalhat ma is, mit tenne ÖJ ? 
— É'nék, ameddig lehet. 
— No hát, ml ia megpróbáljuk, mint magyarok, 

élni mindaddig, amíg lehet. 
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Papa, miért teremtette a JA Isten utoljára aa 
aauoayt? 

Bölcsességből fiacskám.  Ht előbb teremti meg, 
mindent másképpen kívánt volna. 

Arnbáiak tulajdonosai bessélgetaak: 
Kartárs ur, miért alkalmasnak csupán kancsal 

detektívet? ,„ „ „ . 
Miért Nésse caak, ott áll aa egyik. Meg tndná 

mondani, hogy kit figyel  ? 
Talley  rendtói,  a hlrea francia  államférflutől  tár-

aalgáa köaben megkérdeate egy kancsal hölgy, hogyan 
mennek aa államügyek ? 

Ahogy ön látja Assaonyom — felelte  a mlnlaater 
aiellemeaen. 

Bemard  Shaw angol humorista egyaaer nagyobb 
társaságban volt, ahol éppen Anglia egyik legnagyobb 
iparosának bukásáról beaaélgettek. Az Iparoa tlamlllló 
font  vagyonát elveaatette. 

Nem értem, jegyeste meg valaki, hogyan vosst-
hette el mindaat, amit egóss életén keresetül gyűjtött. 

Éa pedig — ssólt köabe Bemard Sliaw — ast 
nem értam, hogyan gyűjthette össse mlndast, ami 
elveszett. 

Igy aaaaoayom — jelenti örömmel a mészáros — 
ea a comb éppen hat kilót nyom. Becsomagoljam ? 

— Nsm ne tessék I Csak tudni akartam, milyen 
nagy darab bua hat kiló, mert a nyáron ennyit fogytam. 

— Öa aat mondta, hogy es aa óra egéss éle-
temre elég. Ba moat alig három hónap után már nem 
la jár. 

Tatszik tudni, amikor uraságod aa órát vette, 
nagyon rosss bőrben voltl 

Confuoius  kinal bölca már Kr. e. 660 esatendó-
vel a barátságot a napórához hasonlította: mely csak 
a dertts éa tiaata napokon mutatja as Időt, felleges 
éa eaóa időben azonban hasanálbatatlan. 

Spiritiszták  beszélgetnek: 
— Tagnap jelentkezett nálunk Bjethowjn. 
— 8 mit akart? 
— Hjgy a feleségem  ne játsaaa többé a aaonátáit. 
Jagyeaae meg kiaasssony, bogy a vavőnek min-

dig igaza van. 
Igen ám, de moat aat mondte, hogy aaemtelenül 

becsapuk. 
Miért van aa, hogy a legtöbb zeneszerző éjssaka 

dolgozik? 
Talán, mert a legtöbb lopás éjszaka történik. 

Méhészet. 
Méaszürat hajdan éa ma ls. 

A mesterséges cukor (aád- és répa) feltalálása 
elótt aa akkori Idők egyetlen édeaitó szere lévén a 
mói, talán abból aa időből saármaahatlk ama napjaink-
ban IB széltében-hosszában szeműnkbe vágott mondás: 
.méz — més mindegy, egyiket la a méhek gyűjtik, 
másikat Is*. Pedig nincs egyetlen élelmisserünk se, 
melynél annyi követe lat valóval léphetnénk fel,  mint 
éppen a méznél. Oh nsm ez eredet, a kűlönböső virá-
gok nektárt urnából való ssármazáa, szín, BŰrOség, át-
tetszőség, beérettaég, tiaata keaeléa, hanem klaárólag 
abból a szempontból, milyen méhlakáaból volt klvóve 
éa milyen lépépltményből, sejt-cellákból van klöm-
lesatve aa a més, mely legtöbbször Ínyenc csemege-
ként kerül BBatalalnkra. 

Hogy megérthoBBŰk az óriási különbséget tekint-
sünk kissé vissza a múltba, melynek csaknem hú le-
másolása bisony napjainkat ia jellemzi. 

Aa őaasel magnak meghagyott, telelni a tiaata 
aaobába behurcolt, szénával, sarjúval, ócska pokrócok-
kal körttlpatyulált köptt lakói tavaatr* vagy mezmarad-
nak vagy elpusztu'nak. Gyakoribb aa utóbbi. Hí meg 
la maradnak, lépjeik öasae vannak plaakltva belsárral, 
vastag penésaréteg rakodva rájuk. 

A megmaradt törzsek (caekóly aaáaalók) esetleg 
megerősödnek, Inkább elnéptelenednek. A különben 1B 
Baük lakásban aaorongó állatok klrajo»nak, ahányaaor 
nekik tetézik. Minél többet ereaat Oreméék Bzerlnt 
annál jobb. Nem 1b Ismernek a méhtartók máa mérté 
ket, minthogy eresztettek-e vagy nem a méhek. Tőlem 
ls klsárólagoaan csik eziránt érdeklődnek. 

Lakáaul kapnak egyébre basanálhatatlan ócska 
deszkából ösaaeácsolt kéményszerü alkotmányt, leg-
gyakrabban olyan ócska méhlakáat, melyból a méhek 
régen kihallak, évekig apróbb állatok tartóskodási 
helyéül tzolgá't, amiben késő őszig magukra hagyva 
építenek, gyűjtenek vagy éhanhalaak. 

Aa anya lehet teljeaen kivénült, csak herepetéket 
lerakni képes vagy a második rajon tnl egész 
tizedikig repülési képteleneége miatt elpáraanl nem 
tudott éa igy hlmfltsltó  azüi vagy annak elveszése 
miatt dolgoséból előléptetett álanya. K'.edéknek telje-
sen mindegy. (I ikolásott, kellő intelligenciájú, elfog-
laltságától rá is érő komolyabb egyéntől ia halottim: 
„Mit tndom én, hogy milyen korú anyjuk vant*) 

Őrssel, akarom mondani bucsu elótt (qá'unk 
augusztus 4 én, tehát amikor a legtöbb fltgltás  van 
talán) megérkealk a falusi  ssaktokintély valamelyik vén 
asssoay személyéhez, megemelgetik a köpüket 

szentírás ssavalval ellentétben, nem « o k n a k j a j , Mk 
könnyűeknek  talál tat tak. IllatoB büdÖBkő fŰBt  méasá-
rolja la az ártatlanul halálra Ítélteket. 

Istán bá* bíviszi vállán a házba, letessl a fődre, 
neU áll féaalvel,  osztán azéjjel feazltl.  Agnls nón jön 
sorra a mindenre haBBnált nagy kéavel. Bzurja, vágj», 
Itt Bsabja, ott szabbje, hogy klaebb, nagyobb ^ r a b o k -
ban belekerü' jön a mosó- ÓB gyermekfflrösztó  teke-
nyőbe, Itató caeberbe vagy ami éppen közügybe kerül, 
de aaért nó a diaanóválluba még Bem. 

Nem könyökig, hónaljig fürdik  ilyenkor mézben 
minden, a házhoz tartozó vagy „véletlenül" je len levő 
egyén. A kis csemetéknek még a kebele ÓB a bAta 
közepe ls ragadós a méztől. Caámcaogják s a le nem 
nyelhető anyagokkal célba köpnek a hásban és aa 
ndvaron. Nem teBz semmit, legalább nemcBak m*set 
csemegéznek, hlssen fogyasstanak  hossá kenyeret 
(mébkenyér, virágpor) és húst Is (móhkukac fejlődés-
ben levő bák, kifejletlen  méh, mébhulls) . Jó é tvágyat 
kívánunk mlndeaekhes I 

Mindent Összevetve esen torozásból hasson ls 
aaármrzlk, mivel a kesek a követkeső méh-hóhérláslg 
soha sem lesznek olyan ti zák, mintamilyenre nya-
logatja apraja-nagyja egyaránt. 

Aa edénybe került fekete,  vlrágporos, bólsáros 
kukacokkal telített lépdarabkákról időnként lecaurgat-
ják as őssz)gyüll folyékony  méset. Asonban as olyan 
csekély mennyiség, hogy assal nem érdemes néném-
asszonynak szotyorral kezében kapuról-kapura Járva 
házalnia a városban. Tehát megoldódik a pörgetés 
olyan formán,  hogy össse vacakolják a lépdarabokat 
atárcaak a málnát, rlblazkét. — Likanalazzák róla a 
mindenféle  elképselhető anyagot éB mint valódi hásl 
méset kínálgatják és ami a legundoritóbb a dologban 
megazabnl, irányítani látBsanak a mésárakat. Akárcsak 
a kntyaslntér diktálna a ragyogó tlastaságu hentes-
üzletekben. 

Mondhatják olvasóim: erőssakolt nagyítás, hlssen 
napjainkban minden méhtartónak pörgető van birtoká-
ban. Nim Jelent semmit I Mert a pörgetőbe bele kerül 
e virágporos, moly éa egérrágta, bélaárral tele pötyög-
tetett lep mind kivétel nélkül. A kukacokat la kilendíti 
a centrifugális  erő, aaok pedig a felazlnen  úszván, le 
lehet kanalazni a més tetejéről. 

Nem ÍB termelnek máa lépekből mézet a méhé-
ssek, mint kiaárólagoaan a legfeketébb,  a költőfószek-
lő kimustrált, oda kimondottan alkalmatlan lépekből. 
Nem la hibások ók, hUaen a nsakirodalom csaknem 
egyhangúlag ma la tanítja mondhattam parancaolólag, 
hogy azok a lépek, malyok a költóféazekben  tovább 
bár nem haesná'hatók nagyon ]ó Bco'gálatot teeziek 
a móskamrában, hová fiatal  sejtépltményt nem is te-
hetünk, mivel a gyenge lépek nem bírják a pörgetést. 

Bsen állítás megdöntése céljából kérem tessék 
bármikor bárkinek meglátogatni méhgazdaságomat éa 
ünnepélyesen Ígérem meg fogok  mindenkit győzni az 
ellenkeiőjérő1, megmutatva, bogy a legfiatalabb  BZOZ-
r.ejteket éa csnkla azokat pörgetem; mert a belaő bíró 
parancsát követve nemcsak hirdet1 m, hanem vallom is, 
hogy az emberi táplálkozásra csupán as olyan sejtből 
ömlesztett méz való, melyból nem aa egér éa vl.-ss-
moly lakmározott előbb, nem éktelenttette el a kikelő 
méh által hátrahagyott bábburok vagy legalább Is évek 
hOBBzu során át nem volt fitsitáa  céljára hassnálva. 
I,yenek a legalább 40 mmre klhlalalt vastag lépek. 

Általában véve olyan könnyelműek a méhészek, 
hogy kiállításra viszik aaon méhcsaládot, melynek ke-
retein vastag bélsár lerakodás asemlélbető. 

A napokban véletlenül megtekinthet tem egyik 
SBaktekintélynek egy mébcía ládjá t . A keretek tetején 
sűrű Bötétsárga ürülék tömegében gyönyörködhettem 
A kérdésre, bogy miért nem takarí totta le, megkaptam 
a vá lasz t : „Az még a mult évről m a r a d t ' . 

Sieretnóm tudni, évtizedeB propagandám folytán 
elértem-e ast, hogy a költőiérbe alkalmatlan léproncsok 
Bzámüave lőttek a méakamrából ls, hová a legealegszebb 
építmények valók. 

Mikor dől meg hata lmad oh boldog tudat lanság, 
hogy rész>Bel lehessünk h . jna lhasadájodnak oh még 
boldogabb felvllágodottaág  ? 

Btéoessy  Károly. 

Falvaink tisztasága. 
Az kormány gyökeres reformjai  közölt igen uagy 

fontossággal  bir az az intézkedés, mely a népegészségügy 
feljavítását  célozza. Ugyanis általános megmozdulás történt 
azirinyban, hogy az ország összlakósságának egészségügyi 
állapotáról a legrövidebb időn belül pontos adatokat gyűjt-
senek össse. Az adatok a lakdsság körében dúld társadalmi 
betegségek éa a lakóházak éa környéküknek tisztaságára 
vonatkoznak. 

A munka mintegy parancsszóra, országosan megindult 
és abbon az összes kórházi és hatósági orvosok, körorvo-
sok és bábaasszonyok résztvenni kötelesek. Miután pedig a 
falusi  lakósság egészségügyi szükségleteinek ellátására nem 
állott elegendő orvosi szakszemélyzet rendelkezésre és a 
beindított egészségügyi kampány ezeket rendes napi mun-
kájuktól ezeket teljesen elvonta volna, a kormány egészség-
ügyi repülő bizottságokat szervezett, amelyek az egyes vidé-
keken a falvak  egészségügyi adatait tanulmányozzák. 

Pár héttel ezelőtt Csikmegye területén ia megkezdte 
működését egy ilyen egészségügyi repülő bizottság, melynek 
hét orvostagja a városban végzett néhány kísérleti adat-
gyűjtés után a környező ialvak tanulmányozásához látott. 
A bizottság egyik tagja nyilatkozott is a napokban a szé-
kelj talvak egészségi viszonyairól s elismeréssel adózott 
annak a példás rendnek és tisztaságnak, melyet a székely 
ember házatáján látni lehet. Megemlítette, hogy az ország 
különböző vidékein törtint eddigi működésük során Behol 
sem találta azt a gondosságot, mellyel a székely ember testi 
tisztaságára ügyel. A napi mosakodásnak, a fürdésnek  ezt 
a rendszerességét, amit e népnél látott, nem tapasztalta 
mostanáig s ugyancsak megfigyelésre  érdemesnek tartotta azt 
is, hogy a székely háziasszony milyen nagy gondot tordit 
evőeszközeinek, főzőedényeinek  tisztaságára. Ezt tapasztalta 
a háziállatok, majorság és azok lakásai körűi is s örömét 
fejezte  ki atölött, hogy e földön  a népi tisztaság érzetnek 
ilyen szépen kifejlődött  formáit  találja. £ helyen érdemes-
nek tartottuk megemlíteni ezt a véleményt, mint egy vélet-
lenül közénk vetődött egészségügyi szakembernek minden 
tekintetben mértékadó megállapítását. Megemlítettük pedig 
azért, mert örömmel tölt el bennünket a z « körülmény, hogy 
egy tőlünk teljesen idegen, de tárgyilagorian gondolkodni 
tudó megfigyelőnk  az általa végzett megfigyelések  eredmé-
nyét ilyen őszintén tudtunkra adta. Ez a dicséret azonban 
még nem jelenti azt, hogy az egészségügy terén az előirt 
követelményeknek minden tekintetben eleget tettünk. Xem, 
ilyenre mi nem is gondolhatunk. Ua csak ugy magunk kö-
zött körül nézünk, majd minden faluban  ott találjuk a 
borviz-forrást,  mely önként kínálja fel  üdítő vizét egy meleg-
fürdő  céljaira; ez pedig nemcsak a tisztálkodni akarónak 
hozna friaBüléat,  de gyógyulást is adna az arra rászorulónak. 
Idővel pedig, az idegenforgalom  megerősödése esetén, jöve-
delmet, gazdagodást is jelentene a székely falunak.  Mégis 
azt tapasztaljuk, hogy alig pár községben gondoltak erre. 
Példakép állithatnók oda Csikrákos község vezetőségét, mely 
kevés költséggel pár év alatt virágzó lurdőtelepet létesített. 
Ujabban a havasalji községek telől is ilyen örvendetes hirek 
érkeznek s jó volna, ha a megye többi borviz forrással 
rendelkező községeiből is hallanánk hasonló kezdeményezé-
seket. Egy ilyen kis meleg-fürdő  beállítása nem kerül nagy 
költségbe: Kis vízmelegítő tartály, pár fürdőkád  és a leg-
minimálisabb csővezeték kell hozzá csupán ; az istenáldotta, 
üdítő, uj életet adó drága borvizet ingyen adja hozzá a nagy 
természet, csak meg kell becsülni e kegyes ajándékot. — 
Ugyancsak nem kerülne nagy költségbe egy közös zuhany-
türdő beállítása sem, ahol minimális 1 — 2 lejért naponta 
lemoshatná magáról a munka porát, izzadtságát bárki. Egy 
ilyen vállalkozás minden községben tetszéssel találkozna és 
nagy sikerrel is járna, ugy gondoljuk. A népegészségügy 
fejlődése  terén pedig óriási lépéssel haladnánk előre, mert 
a velünk született tisztaságérzet tökéletes kielégülést nyer-
hetne. — A rólunk elhangzott dicséret mindenesetre büsz-
keséggel tölthet el bennünket, de azt nem tudhatjuk be a 
magunk népi kulturája által kitermelt érdemnek. Az csak a 
velünk született tisztaságérzet primitíven kialakult, ösztönös 
tormája, amelynek fokozatosan  kell lejlődnie kulturális fejlő-
désünkkel. Ennek pedig legbiztosabb lehetősége az, ha nem 
várunk lelülröl jövő támogatásokra, hanem a körünkben lá-
tott jó példákon és eredményeken elindulva neki látunk ön-
magunk egészségügyi megszervezésének. Ha ezen az uton 
meg tudunk indulni egyedül, ugy jöhet az állami támogatás 
éa irányítás, mely a téren való további fejlődésünknek  a j 
irányvonalakat nynjtsni hivatva van. 



30. aiim. C S I K I L A P O K T ik oldal 

•••••••••••• 
Pillanatfolvétal  Csík-gyöngye mellől. 

Szomorú jövőt jósolnak a 101 éves 
tündéri szépségű Gyilkos-tónak. 

Nam törődik ssokl a tó tisztántartásával. 
GyergyÓBzentmi'ilÓB, auguiztus 4 

A gyergyóasentmlklóal fennsíkon  a nappali nagy 
hőség ellenére hajnalban hűvös, friss  aa Idő, mintba 
ottóbar közepén volnánk. A mezőkön móg csend van, 
az aratást aem keadtók meg, mert itt mind» 5—6 
hétiel később érik, mint mia helyeken. A cureaznye 
is caak moat piroslik, minden fán  rajta a terméB, mi-
dőn nálnk már a dioye éa a azőló la beératt. 

Qyergyó uccuján egymást követik a rönköket 
szállító szekerek, melyeknek fáradhatatlan  Baékely gaz-
dal kl fadja  mikor Indullak ol a havasokról, hogy 
f.4radalmaa  munkájuk árán aovsny fekete  kenyérre 
valójukat megkereBbeaaék. Szemközt velük pazar IUXUB-
autók vágtatnak kl a Gyilkoaté felé,  mlyaknek utasai 
nem tudják mi a fekete  kenyér. Caak gondatlanul haj-
tanak a tündérkert szépségű tó felé,  mely táj és vidék 
nemcsak Csíknak, de aa egéBB országnak legszebb éa 
legpazarabb panorámája. 

A pazar szépségű  tó szomorú sorsa. 
Bzázegy évvel ezelőtt született meg aGyllkos-tő 

egy kőszikla talpának leceu izáaa nyomán, mely Klsbékás-
patak uiját elzárta a a lefo  yó vlz»t pompás háttérrel 
dUzltett tóvá duzzasztotta fel.  A tónsk ea vidékének 
rengeteg látogatója van, a külföldi  kirándulók is fel-
keresik. Nemrég egy 20 tagu társaság vógzett tudomá-
nyoB kutatásokat a tó környeksn B a vizsgálódások 
eredménye — nsjnoa — azomoiu jövőt jósol a tónak, 
hdt csak k<tliő időben Begitaóg uem érkezik. A 101. 6ves 
Í) súg fogj.-»  megérni a második 101. évet, mart a be-
folyó  patak á<Undósn hordja a törmelékeket és alu.ról 
miad jobban éa jobban tölti, azdklti a tavat. A kifolyás 
padig mslyitl, szélesíti a kifolyó  medret éa a nagy 
\ jmügOen eltűnő viz állandóan apaaztja a tó tartalmát, 
minek következtében a tó sziatje mind lejebb és le-
j«bb Ezéll 

A tó tisztántartásával sem törődik Benkl. A benne 
nazó fak  rothadnak, korhadnak, ami állandó lerakodást 
idoz el". A Bitéleken ÍB állandó növény és moazatkép-
zódmény fejiódiír,  me y a tó területéből ésarevétlenül 
hódítja ie a területeket. Legjellemzőbb az, hogy a tó 
ma már két részre oszlott, ami mind annik a követ-
kezménye, hogy nem réssesitlk kellő éa BsakszérU gon-
dozásban. 

A vároa faladata  volna, hogy a tavat szikazerű-
leg kezeltesse, mart ha ozt elmu asztjs, egy szr.p napon 
tnún;k, mega<-mmlaUl a tó és ezzel Gyergyóazentmiklós 
maga U el fog  tttnni n turlsstlka világából. 

Élőt  a tónál. 
Rengeteg kiránduló látogatja a tüneménye szép-

ségű tavat. Nagyon aokan nyaralnak BB ott épült vllák-
ban ls, kik heteket töltenek a fenséges,  kristálytiszta 
lovsgöj. A természet által pazarolt szépség éa élveze-
tes látványnak ellenkezőjét nyújtják a villák és panziók, 
mert kihasználják a magaslati vidéket, olyan ár<*t Bzá-
rxiit».i!sU, amit csak Igen gszdag emberek biroak el. 
Ejy napi panzió 360—880 lejbe kerül ÓB őrülni kell, 
ha valaki 280-300 lejeB árhoz jut Kis bécsi szelet, 
tevés bor, eper 107 lej. Kla borsos tokány, pohár sör-
rel, kenyérrel 57 lej. Nem „reklám-árak*, aki egyezer 
fiiett?,  másodBzor elkerüli. A magas árak 1B veszedel-
met jelentenek a tóra. 

A gjorgyószentmiklósi  pite. 
A nagy Idegenforgalom  jellgéja alatt termóazete-

sen a vároa piaci árai la magasak, a kofák  és máa 
a kalml kufárok  drágítanak Gyargyészentmlklóaon — hol 
legolcsóbb piaci árak voltak — ma méreg drága min-
den ugy, hogy a lakóaság alig tud megélni. Bat a 
drngiiast a tónál lakók idézik elő. Bármennyi összsget 
megadnak az élelmiszerekért, mert odufenn  ugyla ugy 
ednak tovább mindent a kirándulóknak, ahogy akarják, 
nlnoa rendszabály, mely fékan  tartaná a vendáglőaöket 
s a panzlotulajdonosokat. 

ÓíatoBabban ós nagyobb körültekintéssel kellene 
értékesíteni £s kihasználni e tücdérazép tájat B a kirán-
dulókat ls, mert igy n közönség könnyen elmaradhat. 

(dr. v. e.) 
* 

Fenn ti cikket az „Ellenzék* folyó  hó 177-lk szá-
mából közöljük. Nem mehettünk el hallgatagon mellette 
a djbbenetes ráeazmélóasel állunk meg egy pillanatra, 
mert még csak megcáfolni  sem tndjuk. 

Rég látjuk és tudjuk n cikkben felsorolt  sajnála-
tos dolgokat, amiről eddig szart nem Irtunk, mert nem 
akartunk saját húsúnkba vágni, Da moat, mikor egyik 
legtekintélyesebb napilap foglalkozik  vele, tisztelettel 
kétdezzük vároaubk veaetŐBégét: 

Szabad-e? Megengedhető e, hogy a Gylikoató 
hírnevét — amely alig egy pár éve indult világkörüli 
útjára— egyes lelkiismeretlen emberek veszély ez teaa^k? 

Szabad-e? Lehetséges-e, hogy Idegenforgalmun-
kat, az ebből ssármezó némi gasdaságl előoyöket egye-
sek saját céljaiknak megfelelően  ugy használják kl, 
hogy a kőznek abból caak kára legyen ? (Elsősorban 1B 
a piaciárak.) 

Kinek kötelessége a tó jó karban tartáaárél gon-
doskodni és elkövetni minden lehetőt a turlastika fej-
lesztését Illetőleg ? Gazdasági éa szépészeti szempontok-
ból miért hiányoztak a már uttkaégaaaé vált beruhá-

â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
zások, amelyek vonzóerővel is hatóénak?.. (VI1 i 
lágltá?, kurszalon megépítés"? Sjezsnl sportok, *•lóri-
kozta** előadások, versenyek m grend-ziistb) 

Mi y«a kötelezettségei v/>Dn?k tule.jrtont/pp-n a 
klimatlku i bizottságnak mlndnaokot az eikölcsi és agyagi 
javakat IÜotől?g, amelyekre — mlct kosöa írtttekre, 
neme mi, da egy egész országrész figyel  ?.. 

Hol van a közbirtokosság?... 
Ét mindazok aa emberek, akidet a befektetett 

vagyonúkon kívül valami máa, valami szf  bh ÓB feleme-
lőbb dolgok Is érdekelnének, mondjuk: a közöa emberi 
sorjoa keresztül, egy könnyebb megélhetési lehetőség 
megteremtése? Az élet könnyebbé tétele és amink a 
gazdasági jövőnek megvalósítása, ami ma teljesen ki-
látástalan. 

Jó lesz ezeken gondolkozni, ovatoaabb és nagyobb 
körültekintéssel kozulnl értékesíteni, főleg  felhasználni 
szt a tündéri szép tájit éa kiróadu'ó helyet, ami még 
a miénk, da kl tudja holnap, holnapután lesz-e aki 
megbámulja ? 

Mi is katholikusok vagyunk. 
Levél Gyergyószentmlklósról. 

Vasárnap újra virágdíszbe öltözött a gyértelepi szük-
ség-kápolna. A mező minden tarka-barka virága bevándorolt 
a mázsa caerépfazakakba,  hogy bizonyítsák: a telep lattói 
Bzeretettel várják az Urat. Kedvesen összebújtak jó azoros 
bokrétába. Nem hivalkodtak, mint a városi templom virágai, 
melyeknek minden szála külön érvényesülni akar. Ilyen 
összefolyó  mezei bokrétaként zsúfolódott  a közönség ia. — 
Külön a gyermekek, egy csomóba a nök és elkülönítve a 
férfiak.  Nagy esemény I Krisztust — kenyeret hozó vasárnap 1 
Vájjon melyiknek örvendenek jobban ? A földi  vagy a 
mennyei kenyérnek ? 

Meglepődve néztük a misére váró tömeget. Most az 
egyezer nem megszokot kép. Az egészségtelen külsejű, ron-
gyos, mezítlábas gyerekek mögött, fehér  ruhás leánykák, 
osinoa, városi ruháju fiacskák.  A sáppadt, vinnyadt asszo-
nyok közt, gondozott, jobb módot matató nök. Érthetetlen volt. 

A szent misét is, mintha több megértéssel követnék, 
mint máskor. Az eaperea ur beszéde mintha a megszokott-
nál is mélyebb hatást váltott volna ki. Az eddigi közönség 
is bővült — városi elemekkel.... 

Mise ntán a csomagok kiosztásánál aztán, tisztázódott 
a dolog. A közönség 2 csoportra oszlott. Az egyik, a lisz-
tes és tnrós láda körül tolongott, a másik az esperes urat 
vette körül: Igaz-e — kérdezték — hogy most már min-
denki abba az iskolába irathatja gyermekét, a hová akarja? 
Olvastak, hallottuk a rendeletet... Ugye vihetjük Aket kath. 
iakoliba ? Hiszen mi is katholikusok vagyunk ? 

A plébános nr, miközben a kis Bzöke-barna gyermek 
fejeket  simogatja egy kissé messzi néz, majd lassan, elgon-
dolkozva mondja : 

Igen I A rendelet megvan, reméljük, nem leaz nehézség 
a beiratásoknál. Iskoláink hála Isten, szépek, tiszták és 
tágasok.... 

A tovagördülő kocsiról visszanézve, könnyel telt sze-
meket látunk, amint földbe  gyökerezett lábbal egy helyben 
álltak és gyermekeiket átölelve, egyre azt ismételgették: „Mi 
is katholiknaok vagyunk*... 

Kérdéseik körülöttünk zsonganak. Felelni nem merünk 
rájuk, csak azt vettük éazre, hogy a mi szemeink is át 
nedvesedtek.... —nna. 

SB§y e a r e g y i m i t * . 
Az ejezakéja nem a caeudes 
pihenésnek álma. 
A borán ráköezöctő gondok kába 
élomsnlya nyomja, 
a régen két, forró  férfi  car 
biztos kikötőjében pihent, 
édes álom hajóját... 
Ét robottá változtatta nappalát 
a fáradt  ébredáB. 
AB élet meggyötörte 
Százizor ls a lelkét 
és könnyet hullatott. 
Da CBak küzdeni tanította, 
Mindig uj reményt sugallva 
bánathoz Bzokott ezlvébe, 
ha meglátta örömmel ébredő 
mosolygó gyermekét. 
O ls mosolygott... 
Habár a fogáéról  lecsüngő 
fekete  fátyol  könnyet hirdetett, 
Idézett rég fájó  bánatot, 
ő csak nevetett, ő caak mosolygott, 
B a lelkemélyén a befelé 
bulié könnyek caeppjel 
duzzadtra növelték 
K régi bánat-patakot. 
És ha Imára kulcsolta 
két jéságos anya-kesét, 
nem kért mást as Iitentöl, 
csak, hogy védje meg 
mosolygó napsugár leányát, 
kacagó, drága gyermekét. 
Imája égett, lángolt... 
„Atyám, ne engedd meg, 
hogy megismerje valaha 
az özvegyi fátyolt'. 

Miklós  Fereno. 
1988 julltu hó. 

Bellay  Margit: 

Hazatérés. 
Örg, levendula iliatu szobaóc! indult e:, ogy 

könayt-a s« -mü Öregasszony aggódó csókjaival a hom-
lokán. a jrzz n rozsos ajkak világába. 

Leküzdhetetlen vágy fiitöUa  fiatal  erő?9l űzte a 
kalandvágy, ac ólrl akar.!»a. Rsplilui, rohanni, szágu'.dur.í 
szeretett volna, kiszabadulni a vidéki egyhangúságból. 

Hívta a város, vonzották a tugárzó esti uccftk 
neonfénybl,  a saikráíó tfir.ti.Vofc,  s> ĵ zz ó;li.i ritmusa, 
a vi!i.»mos, az eutó és mindaz, ami a vároü jelentette 
Bzámára. 

Vitte a vonr.t. Ei-elskadó lélö6E»;ttel hejolt ki az 
ablakán éa kutatta a mf  B?a*Kd£(it, sz előtte álló hobszu 
utat, a végtelennek látsz í Hcmcmt, u a yce dóhöti zaka-
tolással fúrta  magát a szágu :di e x p r e s . 

Gnnyoi semmlöevnvésüui hagyták el egyik kis 
állomást a má*ik után. F-JÍ^B fz îadtak  visaznfelé  az 
apró bí-ltterbáaai: ragyogó, pici Rbiakaifck&l,  virá"zó 
kertjeikkel. Falvak maradlak mögoUüE g«gogó liba-
csapattal és pendely î', maszatom ^ycrakeikkei. 

Mág csak néhány megálló... Hogy dobogott a szive... 
Türelmet enUi sutái: a vonut fűlyóeaján,  hlhzen diák-
korának eok-Bok e.m'ékét éa hosszú évek álmait fogja 
moat viszontlátni. 

Már feltünedeztek  a külváros keményei, a füstös 
munkáshézak, itt ÍB, ott ÍR egy váitó, mind iöbb a vá-
gány é"... végre befutottak  az üveggel fiiddtt,  caiitogó, 
tugó, vzernyl h cjtól v!B<zh:-n£ZÓ pályaudvarra. 

E>aksdí a iéletz^ie és mesrk̂ rdezta magáiéi, ho?y 
vájjon csakugyan m-gérkesett ? A hordár pzavr.r.i rez-
zent fól,  mikor s?t i í.rd»rie: ,M?rra psunc o JH uram V 

Tii kö ; tes s s autók, cjliing'.ive sikioíthk lova a 
villamosok ő bo;y beliresse m-^gát ebbe a 
rogyogó, zugé, 'oníbo ó, rohanó valamibe, ami neki se 
é:ei&:. a fe  friasüiéBt  jelentette. 

H igy fuivliianyozódoit,  hogy élt kaiűn-iiiiün óie-
tet ar> agyj, a szeme, a tszája, a lábai, hogy tz vta 
magába ennek a millió ember által azivott levegőnek 
különös Matát. 

0 hánytzor érezte már ezt a füstből,  benzinből, 
parfömbői,  locsolt aszfaltos,  psriok iiiaiábút es emo.ri 
leheletekből össaetett édeBkóE-fanyar  levegőt I 

E* jöttek r,z cattk fényes  lokálokkal, íaagikka', 
pozFgOv.sl és jBZE-iDUZsikávt<i. 

Jitiek a Bzinházík párfümgőzc'a  usiél, Upávíáa-
rokksl, műértők v«gy bozzá n m triók nagyképű 
véleményeivel éa nyugalmazott kegyelmes ur»k resz-
kető, gyürtta ujjal közt ingadozó, BEázsziopadra ír Nyi-
tott m^sszelátóval. 

K nbt ok, ötórai t e t t t s icási eBUlyt-k egjmiiüt 
köv«tiélt ét- amikor egv hiígverseny után hitaatért a 
iukására, fáradt  voit, de num tudott iefekiidni. 

Erezte, hogy szüksége van valakire, szütBége 
van egy egyszerű, meleg lélekre, aki azon ftlül,  hogy 
LÍEZ>, vagy Grleg csodálatos lelkét bámulni tudja, 
magértse azt Is, amit ezeknek a muzsikája lelkéből 
kiváltott. 

E indult a nagyváros lecaendefcídaU  éjszakájába. 
Már itt-ott kialudjak a n^on^ugara^, ^gy-egy «irakat 
Viki tó fénye  bántóan vágott a fzemebe,  ElP^muitsk a 
vilsmosok csengői, egy-egy e késett autó birtu bele 
SülköirBét a késő e !szakaba és sötót kepuaijak vlaaz-
aangozták az éjjeli őr egybaagu, álmos léptéit. 

N^;yon-nsgyon egyedül őrizte magát, távol az 
Istentől, távol a természettől ÓB egy puha, simogató 
kéznek a melegétől. 

H rteien feltekintett,  de azok a máikor szép pala-
ták, most élettelen kőkolotttzuwk, szinte öehzehsjoini 
látszottak és nom engedíók iMni a váróira boruió 
mély, kík, kl nem hunyó csillagaival kirakott, tiszta 
bársonyo i eget. 

Hs menekülni szeretett volna vissza oda, ahol 
nincsen hazugság, aho1 nom hal Igy meg az elet, aaoi 
nem dermednek meg a szivek és nem hunynak ki az 
éjszaka csillagai... 

Vltt9 a vonat, elik'dó léiehzettel h<«joit kl »s 
ablakán, kutatta a messzeséget, az előtte áiló semenit, 
melybe vágyai ozó, türe:naatlen lzg»iommaî furia  Sjumelt. 

.. és égő arccal, könnyes Bzemmekkel látta meg-
csillanni végre, kicsi templomuk napfényben  szikrázó 
kereBztjét és a szőkén ringatózó buzatengert.. 

H I R E K . 
— Eürtőzkaláoa és fagylalt.  A gyergyószent-

miklósl O'̂ áregvlet, a mu't vasárnap f  jşrylitlt dáiutánt 
rendezett. Mivel azonban u havatok aljáa már an^usz-
tus közepén haldoklik a nyár — ezSrt a kevédbá kívá-
natos fagylalt  heiyatt, részben mellette la — szép pi-
rosra HÜlt künős kaláccs il kínálgatták vendégeiket aa 
ügyes Bzókely gazdaszonyob. A frÍ3seu  Bilit fatányéroa 
la jól csuuott éa Így mindenki megelégedett volt. A 
közönség az izletea ételekkel, a rendezőség a közön-
ség nagy Biémával, hajnali 4 óráig tartott a jókedv a 
résztvevők között. A rendezőség öröme parae? tovább 
tartott, mert fáradbágoB  munkájuk nem volt hiábavaló. 
Istenháza lBmót hzépülbet, gyanpodhatik azokkal a 
felszerelésekkel,  melyeket a fagylalt  délután jövedel-
méből pétolhatnak. 

— A vasarnapi m e n e t t é r t i jegyek njból 
érvényesek. Az összes fürdő  óa üdülő helyeken, eddig 
ID érvénybe vo't 50°/0-OB j agy kedvezményeket, a Cfr. 
lgaagatóaágaa újból életbe léptette. Miden Ilyen jegy-
gyei utazó, köteles a B roul da Turlzm,.esetleg a Biroul 
da Informat!un<  (felvilágosító  Irodából) egy lgasolványt 
Ural, amivel jelentkealk a vaautl jegypáaatárnál. 
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Beiratkozás és vizsgák a róm. kat. főgimnáziumban. 
B ir. N A7 IÎSSZ:* O»: A ( I—VBI) 

• Oscilat báimfeoaiR  \l«vpArs »1« I - r w k b s o j u j 
taudök a' l/szg tói '-od ?.=, au ;u *Ui 30-i». K w-
ur>'-a ?z irodib?-:; Vnpiia':'-, !.i V:-i oit->al IH Wy-'ggnl 
(8+1) elivni. 

A j-V Ó viz 1 * • j,» !. i w • fh  •* 1—5 
Ai V 0«U: »•» şr' 0 f  iV'.t-. i riiP»*~. ( X 1»0f 

dí a-.»'riii -.rí-) SBS-T 6 M r-ve-v 8 órn' or k» ?dó 
nise. Ar I oistá'y fo.v.'-xt  viz\?rja aâ pirm f̂tr 
sa Oi-íti 8 érakor vasai L'<td-,;Hi. 4 í-srísbea mull. Ir-
Irrdők: safl'et  fwiy»l-ö«>vi  U vonat, kv-sitl 
ujraoíláM, ailarepo pAT. IM «« e'̂ asi IM;O1»1 hl'.oi-y'ieény 
(lpg&L.->bb a IV. w-SWIYRÍ:)- U'̂ bbK ISÍS-HÍUÍSIH RZ ál.'.vmi 
tanfelügyelő,  ba MWiiÜJssca l lo'-ah - j£r, n !nv u'é; h 
á IEÍ'JSO, fciwor  U t t rwoz- s uero fedi.  Aa 1 OPJ'Ú'V 
f  .vc'ísii l£rrv»i: ro\r .'•!!, »c>9gy»r, sz.ctsn. »6b*l* es 
tr,i<bs;i a IV. elírni c-'.taíy anyae*bál. Bnka-g' 
bogv a j'l ii^i-zói í.ípoi"-a g-a o'ojík » rcns-'r. 
magyar dikfcxdó  lrá»t aa oi--ásást, & ra tiatr.ubó 
bs f.-(lyszere^yet,  a 4 alspmBvR'etot B r IV. cszíáiyot 
izímtani konyvbon lévé p^idskn. 

Az tetorcátusha lehet jNent: esni B̂  jit- m^er 7 lg, 
u?yaa!'kkor vsa ido c íi -vosu1;.*; ;s 

A b-iriíi díj: I—IV. eseKiyb-.» 660 í j. V—VIII. 
0 ẑ nlyo a 600 l«-j, raive! it; 60 --j £ a-rounb d j 01 c-, 
A* I. 0vz' 'ívb<-n Ü tsnd'j 1000 i j. fn-.^riási  d j e.-its-
l-t; a II—VIII. aíz áiybrw a t-°odj 1000 lej, n f  na 
tnrí*8í di{ 2490 lej. m>B'htt (A  f-i  hüakfa  ir:»!"* — 
»\éí;ü évre «610 fttiési  díjba», n bfriruáaior  400 lej 
fiüTt  rdő. A tüc- és fectlt  r̂ C: d. jaktól bironyos hánya-
dot fl.eagsd  az intézet azon Míig-inyzoriu jé ilaMatf 
*s előmeneteli! diákoknak, aki'í azért an 
fertesliŐToI  ís aBe^ny^gi bizonyítvánnyal feis-e-rüit 
kérésbea (<>a Igasgmc á;bos íd(. :^?) falyincdabk. 

Bukóit tacu:ó k>rés« e) se fi-exdiató. 
A kérés bi-adíHl id -je 1938 tz píomb-r 30. 
Kénóhb jótt ^érísekct n::m ve»zaek flgyeiünhe. 
A VII. eg VIII. osztály a k^oűti eitktpzöeök 

c;y'uru-;âjal i.c:er'S vis -ini; *z I. ess ályosok grm 
do.-sodjst-sk « recd * egyttruhir^i. 

B eptemb r 8 á- Dnn.-p Ue-, Vani S tsa • 
m?gnyií....., 9 óu s» e.őad.uok ' îd^s--. 

Aki bővet b tájékozást akar/ fo  du ) a íögi 
nácin» V<Í ;z lot reá'u? is zgi-^sjtáHos, SÍ-FER nzötan, 
akár ir-icb-ut: kászscg^el a l:>na! r<sut! íU-z&ro. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
S z a i a t I s t v á n 

haUlánnk T00 éves érioidaló;i.t aoiiepll ut» a keresztény világ, 
üzent Jstváii az rlaó m gysr király volt. A nagy áil -inépltA 1 
évezctd'Jel ezelőtt nemzetének jSvójéb -Zíil MayitoUa mug, 
bogy 1 ketOEztbuy h'tr9 té t a pápától kapott ko onáv,\! magát 
inegko'Cuá/.ta!.ta éd rem:e:st U. hapc jolti >. iiyugtl! clTilízáo<ó 
foilőiö  iiLeinóbe. A k>i-ndo âsokboz szokoit pogi'i y m"gy :ró-
kát m-gtelep'ti-tte s a koresztony knl-.n-.-a epitő a er>!t:tében 
nemzetebál védőfalat  emslt nyugnt tzámáia. A k^rrs-tény L>t-
ben m.'geiéfcBdött  áion'. latrán népe évszázadokon kurbsztill 
páncéla volt a nyngatl kultarán. k, amu!y védi-ime alatt nya-
godtan fojlődött.  Amtg a m>gyar nemzet k resztény testével 
fogta  ini a pogány kelét rohamait, a m g pnsz'irt éa t l vérzett 
r.yugat kapájában, aidlg az carópai elvi'U&oló nyngalml cs nd-
jébeu megszülethetett n „müvei, nynga'.", a kelottsl szemben 
6;t  áUó keresztény mugyarság véréből. 

Szent István államférfin-1  bfileseaége  tartetta meg a 
magyar nemzetet tz  idők vlharzás&baa, a keresztény hit hatalma 
vértezte fel  ezt a népet azokká! az erényakkol, amolyek átmen-
tették ezer év megpróbáltatásain. 

István kl:ilyt ha ála nláii lOvidesaa azen'té avr.tta az 
Egyház, azokéit az érdtm;-lért, amelyeket a ke?eaztéoység ter-
jesztés? körttl Rjerzjtt. Halálának 900 éves évfordulóján  a 
szentnek k járó tisztelettel Idézzük az Elaö Magyar Kiráiy 
emlékét. 

— Meghalt Bad'ileaou csendőr őrnagy eg7etlan gyer-
meke. Snljos cs»pií érte J . Rsduiescu óra gyot a vármegy;) 
esendőraz&rny parencmakát Aa feleséget,  ek knek cgvetrin 
gyermekük Vikto: Ovr.ilu húszas szonvodós után, 19 ét'e.-> 
kornbau meghalt angasztns hó 13>án A főid  g ott szil ők 
l:áot általános a részvét az egész vármenyében. 

— A Mesőz&vd&sági kamara f  l̂h vja miVr most a gs.z-
•iaiözöiiaég figyelmét  az októ'uor h í ek-jén mtgter.d.?zandd, 
nsgyszabása mezfigazdaségi  k'áU'.lás a. M. zőgazdusági, kvrté-
sz jtL és gyümölcs termék ken kívül, méhészeti é< ház.lfari 
termékek, kcnzeiv^'.t zöldséglaték, befőtt  k, t:jtú;mákt'k, kín-
úcr, len a isldo'gozás kü önbözö fakoz  -tslban, vurrotasok, 
gytpjnból készült azötLesek, fafaragások  kerülnek ez alkalom-
mal kiállításra. — Leez kOlöo vu'Jú£.rtt és erdés:otl osztily 
és k.si lat kiállttá*. A kiállítás hetébfcn  lösz megtartva a 
tei.yészáll*t kiállítás és díjazás ls. 

• * . 
Akik észl baza vetőmagot óhujttnak beszerezni, már most 

jegyeztessék eii szükségletüket akár a községházán, do leg 
hssiycs hben a K»ma ánál egyenesen. — Ugyvnei vonatkozik 
a gyüicfilcsficsíinetékre  I», nme'y knek ó*zl ültetése sokkal 
inká' b bizooya't tredménycsuek. Terméaz ütésen a gűdrokat 80 
tm, körb.u es agyanilytn mély n mée a nyár folyamán  meg 
k»Ii á^ni. Amennyiben f.  kolló^záma előjegyzés mr-gtOrténik, e 
Mezőgizduági Kamara többezor kltünéminőségtt gyüuiülu^fa-
cseme »vel fogja  ellátni kedvezményes áron az ArdskliJAkct. 

— Cslkssereda és Vidéke Hit»l és Oazdasigt Szö-
vetkeaet igszgatós&^a közli, hegy a >zövétkez t hetenkint 
hétfő  és cz.rda nrpókon 9—13 ó-«k közt tait péoztáxuyltáat a 
„Csik* G.zdasági Szövetkezet székházában I. C. Bjatlana nco 
14 szám alatt. 

— A Brassri Ber. 2 éves Női Kereskedelmi Saak-
tanfolyam  annlólt a 4 osztálya gimnáziumi végzettség alap-

> veszi fal.  Általános műveltség és m*? foleló  szakképzettség 
aynitására. a román As német nyelv gyakorlati els»játltásán 
kívül a könyvvitelié, kereskedelmi azimtanra, gynrs- és géc-
Irás bi2t03 begyakorlására és a női , uhasz-bászatva fekteti  a 
fősúlyt.  Célja a kisebbségi leányok harinonlkns kiképzise és 
előkészítése a gvakorlatl életpályákra. A rém' nyelv biztosabb 
elsajátítására külön társalgást órák I Vidéki tanalók a Szere-
t e t ü l Intern&tnsában helyezkedhetnek el. — Felvilágosítást 
nynjt az Igazgatóság Braţov — Calea Vistorlel Mo. 7. 

— A Brassói Bef.  I>sányglmnárinm I -só osztályába 
beiratkozni szándékozó >annlók felviteli  vliscája szeptember 
4-én délelőtt 9 órakor kezdődik. 

— Sandáink figyelmébe  Az Erdélyi Gazdasági Egy Irt 
„Odvos 241" n-ivü nemesüett bnzav<tlim«got boosát a g>zJák 
rendelkezésére. Ara 500 (ötszii) lej mázsánként és • zsák áta. 
Jelentkezni lehet a fenti  ár előzetes lefizetése  mellett, u g a s s -
tus végiig Fodoi Pi l , OsUnomlyó, 

— Bâvld hírek. Magyarországon aagnsztns hó 16-ÍD 
megkezdődtek a Sz<nt latváu jnblloaml ünnepségek, amelyet 
a magyarok második Tllágkongresszcsa vtzetett be. — Hliuka 
pitei a ezlovtk önkormányzatot követelő néppárt vezért 
angnsztna hó 17-én mrgh-lt - A német hadgyakorlatok 
a-gasztns hő 16-in megkezdőitek. 750 ••zoc embert hívtak be 
a hndgysko-lutí'k'B, *m.-ly.-k nagy Idfgesssgot  okoznnk a vi-
lágban — A csch'k különösen kapkodnok a német h*-lfc-ynk?r-
latok miatt. A halár mentén aláaknázzák az összes h drkat, 
hadászati pontokat sőt országutakat Is. — Németország meg-
gyorsítja a frencia  hutádon épülő 'rflileirek  niofkálnteit.  Több 
mint 2C0 rzar n ankás do goz k a Bajna mentén az erő<iök 
építésénél. — Amióta a roman kormány kiküszöbölte a nehéz-
kes bürokratikus rindszcit, néhány hőcap alatt 1 milliárd ée 
200 millió le) ntép:tési munkálatot adott vállalatba. — Dab-
reoen mellett leznhant egy magyar utasszállító repülőgép, 
amelynek 12 utasa szörnyethalt A halottak magyar ujstgirók. 
Ugyanosak salyos repülősiereociétlenség történt Néuu-toiszág 
területén, ahol egy csehszlovák gép znhant le. 12 ntas ezör-
nymhUt. — Angnsztus 22-én Horthy Miklós a magyar államfő 
éa kísérete megkezdi németországi látogatását. Horthy német-
országi utjának a mai helyzetben rendkívüli jelentősége van. 
Egész Németország készül a magyar kormányzó ünnepélyes 
fogadtatására  — Bukovinában pnsztitó irviz ven. Crmpnlung, 
Storoj'net és Badnutl vármegyekb^-n a viz óriási károkat oko-
zott. Magában Csernovitztan Is többszáz ház víz alatt áll. — 
áz orosz-j.pin koifl  kt s ügyében a két töiténelml c-Heníél : 
Oroszors^ás és J-pán f  gyverszüncti táigy.lásokba kezdett 
és tpy lemét eltolódott bizonytalan Időre a nagy W/ámolás 
klrobbitAsr.. — Mossolli I «z «l&sz hadgyakorlatok bcfeji'zéne 
u tá i t oszétet tartott, emb;yon többek között ezt mondt* : 
orü tség lenen ha ibiánd ké|><kft  ke.-gi>tnénk és büu lenne a 
nemzet ellen ha a mai körüiinciyek között nem készülnénk 
fel  a háaorura. — Kaosoh Pongráo örökszép „János Vitéz" 
cimU daljátékát niost megfilmesítik. 

— A B-assói Ber. Fin — Felsőkereskedelmi Iskola, 
mely az orszég rgyetleu ni -gyar t i inylvü fulekizetl  S7ak'S-
ko'ijn kü'öúiia a a ina' válságos íiiőkb n tsnnlói jövőjének 
hiztooltáüa szempontjából a lcg.-.é 9Z0 ilbb és n 1 gtöbb m g-
élhntésl l.iielőségnt nyaitó I kolii ipa;, a falsö  -goz;t I.-ső 
o^ztd'yába fjiresz  feinsezeti  LUlüuibsé.; nélLüt oiyjn annló-
k»t, k k ni gyar any:inyi Ivück, a fiimaáii-ain  IV-'k osztályát 
sike'-r. 1 Tég.-zték és Absolv&'ó bizony t iqoyal r.-n.'o k«vn -k 
EXHE! n (íe ere-t sz .pH'Jii'iür hó 6 ún k iil t»niiíöfc  ,'omán 
ny.thbol. Romá id folJr^izábél,  fracuia  nyelvi öl, s, ámtanból 
és ki::esk i-'iuarelekljíl Az utóbb tói eltekint e a IV-lk osz 
:ály">an t».n'ilt any-gbdl — Felvételi v'zsgári jülontk'z3k 
d;jinen es tanári aiőké z tésb -u réazrsülnsk, ha SZ 'pteni'ier 
elf'  j» előtt jelentkeznik Az iskola az á ' taüaoa műveltség mel-
lett alapos szikkipzőst a-t nSv.nlókninek, k.k a 4 évfolyam 
elvégzéae után álUmVvényas, önkéut^sségi jogot biztosító 
okleveiet nyernek, melynok t lapján &llá<t kaphatnak Ipari és 
kereskedelmi cégeknél, takarékpénz'á aknái, szövetkezeteknél 
b ztositótutézüteknél m sgá-- és köz vállalatoknál, gyáraknál, 
g'Z  laságoknál, üzemt<knél. községi hivataloknál vasatnU, pos-
tánál, építészet' hlv via'okbm, stb., szóval azokon a pályákon 
m ly. k a megélhetést első sorban bizto?itiák. — Végzett nö-
vendékei az iskolában szerzett intelligenciájuknál fogra»övid 
i-lő alatt ki á'ó gyakorlati > mhsrokké, k--rcskeáókké. ipnrosokká 
gyári muuk v zetőkké képezhetik kl mugukat Kereskedelmi 
akolál végzn'.tek e "ár a azövctkf.zoti  éUt megteremtése, mely 

ezreknt juttathat, független,b  ztos megélh !té»hez. Ta-a mányok 
fo  yt&tását líi k'hitővé t azi a kere-kei Imi akadémián, stb. A 
tana ók az 193S—39-1W, Isk. évre ausa^ztus 25-től fet'  dőtfő'.'g 
r^tk-zha'n ik "v- — Éripklö :őknek felvilágosítást  nynjt, v -

dékl t."na'ók>t állandó tanári elUnőriés és felügyelet  alatt 
ál'ó most épü't, modurn lnteruátnsbnn métsékele díjazás mnl-
Utt elhvlyaznl ^z Igizgutóság Br.şov. Otlea Victoriei No. 7. 
Sz'gf'ny=oisi,  jó tanuiók részére az Iskol-. e'őljárósága pá'yá-
natnt h-rl t ngy tandíj, mint benn akási dijri vonitkozólbg 10 
tnlj.S'jn íngy^uos, 10 fMdliai  é t 5 háromnegyeU<jija« he y-e. 
Érdek ődők kérjenek tájék .ztitőt az Iskola irodájától. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás szívvel köszönjük m?g 
ez egyOtté.-zé- ét mindazoknak »z iHmerőüöknek, jókarátoknak, 
akik eirytlnn gy .iiaekünk «.-1. esztésével ért gyászunkban fi-l-
kerestek KU'önos n hálúv-.l gondo unk B ró Fereao főespires-
plebáüos uni'.k aria a kötél sségtíije Itóréro, amellyel a Halál 
n gy pillanatából) Gyermekünk mnllett voli és fia:al  lelkét az 
imádság s i i r . y a o segítette megté.nl Istenéhez. Köszönjük a 
'észvétn>ík irírd. n nn gayllotkoíását, «mely annyi oldalról és 
olyan n«m n lelkü^éggW v. tt minket köifll  gyermekünk elvtsz-
tésévvl é t n;i. y mc-gp óbáltt.tásunkb^n 

B duieeou örnazy és neje. 
— Eö zönetnyilvénUr-s. A folyó  hó 15-én esti* mühe-

lyrm pa-l;á&áa '»•: « i-t'.en okból keletkezet tüzeset a'krImából 
m:GÍazt:kn?.k, akik o y. n ö'.foiíldozássul  tu t Icbuátl sz;retrt-
t-il segítségemre Hi-itni szivaok voltak, ezntou mondok hálás 
köszönetet. Cslkizer ids, 1938 angnsztus hó 20-án. 

Nagy Pál, aastaloamester. 

Sztrkeszlői üzenetek. 
Több kéziratunk helyszűke miatt jövő számunkba mai a ' t . 

Mielőtt cipő szükségletét 
besserezró tekintse meg 

Mandel Bélacipöraktárát. 
Nagy választék női őazi 
divat-cikkekbea valamint 

i sko la , torna és házi-
o i p ö k b e n . 

Nyári elpftknál  - síaadi'oksál — 20° / . eafedaény. 
Nagyobb vásérlésoknil külön engedmény. 1—2 

30. u t̂ 
România. 

Primăria Comunei Ghimeşfăget,  judeţul Ciuc. 
Nr. 2706—1938. 
1938 August 16. 

Publicaţiune. 
Sc aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua 

de 10 Septemvrie 1938, orele 10 dlm., sc va jini: 
licitaţie publică, cu tratare prin bună învoială, în lo-
calul primăriei Ghiineşfăget,  pentru vânzarea unei can-
tităţi de 1823 mc. lemne molid, din parchetul Nr. 2, 
locul numit »Berbeci«, pe o suprafaţă  de cca 9.72 Ha, 
din pădurea comunei Ghimeşfăget,  la o distanţă dc 
7 klm. de gara Ghimeş. 

Preţul de strigare este Lei 268.000.— 
Amatorii sunt obligaţi a depune suma de Lei 

13.400, drept garanţia provizorie. 
Ofertele  se vor depune In scris şi sigilate. 
Condi|iunile de licitaţie se pot vedea zilnic, în 

orele de birou, la Primăria comunei Ghimeşfăget. 
Primar, Notar, 

Petru Gárbea. Z. Radu. 
Composesoralul Comunei Sâncrăieni 

Judeţul Ciuc. 
Nr. 60—1938. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua dc 

25 August 1938 ora 15, în localul Composesoratului 
se va ţine licitaţie publică pentru vânzarea materialului 
lemnos din parchetul scadent pe anul 1937—1938, în 
loturi mici de 20—50 m\ 

Preţui de strigare 152 lei de M8. 
Condiţiunile speciale se pot vedea în orele de 

serviciu la Direcţiunea Composesoratului. 
Sâncrăieni, la 10 August 1938. 
Preşedinte, Secretar, 

Cslszér Gábor. Krlstó András. 

Műhely-áthelyezés! 
T j . n » nijty rdat ü k íz jusíg?!, 

heg, í. ;-UţU.í'na 15 ő! 

asztalosmiihelyemet 
áthelyeztem -i, I. C B °.t>tsc u.e . 64 ?e t<ri 
(C— h L Í . í í c invr-s^ro-i iisi 'tóv-s fz.:rn  <-;<), Sz.-. 
dr F j r Aa:--níhá-ánakul-a £nis\0 b; yis^gbe, 
».ii-"ji t , . . b s Í-.O i-.i ea ^ iö>:pafiíai-b!i 
iyi. s n )!.-•• i á.:.'. •.. m. í rendo!»:o;ísr6ri.-. 

1 3 Tiss.ci 
Nagy Pál asztaio?, Osiksz^reda-

Árverési hirdetmény. 
Pii:so«» H-u?>îr okoi.*-g tn «jioiát 14-

pe.:ö B.ii J- p«t ikon bit.$rm-426 a.' gembfát.  A fa 
ót rittü-h/o v>»» kiíerm-'l-e os rii-m r̂vr- KiMfrUási  ár 
142 l. j. Ar 'O'-í íó •:> fevd'iÜM  10V. :H 

b ü icitnai. Atid vikt* í«!j-is Som !«-ít. Arv«Tés 
1938 «L' p ^ -j'; I JÓ 2 án > f:  a no w.HÍ írrdÖjJOOdcOSáSg 
h - i j i ö<* -<J!!, d. u 2 ó r i k e r t t r . Aik rr.eg. 

F umo -a, 1938 &u.,u '-stui 16 án. 
BirO Karoly, a nök. 

Megnyilt 
CsiHs:ered?ban, a Gál Fsreoc malma mellett 

az uj vas- és fémöntöde 
Bármilyen komplikált gépSntvény rendelést 
gyorsan és pontosan, gsranoia meilet t telje-
sitiink. Bsktárunkrol bármikor kapha tók : 
Takarék éa hejotflahelyek.  rámák, plat tenek, 
roatélyok,stb. minden méretben éa rendelés 
sserint. Elvünk, jó minőség és mérsékelt ssak I 

„ M B B O T T R " v a a C a a t ó d . © . 
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l B Ú T O R ! Bizonyos okok miat t 
butor-készletemet 

k i á r u s í t o m 
40°|o kedvezménnyel. 

NAGY Q. J Ó Z S E F 
1—2 aaztsloem ŝter, GsikseOgöd. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

G Y E R M E K K O C S I K 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 
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